
Príloha č. 3 – Špecifikácie IS verejného obstarávateľa 
 
 
Základné technické a funkčné parametre prevádzky základných služieb, ktoré́ poskytuje 
mestská časť Bratislava-Dúbravka 
 

• počet základných služieb prevádzkovaných mestskou časťou:   3 
• počet informačných systémov s väzbou na základné služby:  0 
• počet zamestnancov (používateľov základných služieb):  150 
• počet pracovníkov podieľajúcich sa na prevádzke IS:  2 
• počet lokalít:  4 
• počet tretích strán podieľajúcich sa na prevádzke IS:  4 
• odhadovaný počet osôb využívajúcich základné služby:  500 
• najvyšší stupeň prevádzkovaného informačného systému:  Kategória II. 
• počet závažných kybernetických bezpečnostných incidentov za ostatné 2 roky:  0  
• bol za posledné 2 roky vykonaný penetračný test v súvislosti s prevádzkovaním 

základných služieb?  áno 
• bol za posledné 2 roky vykonaný audit kybernetickej bezpečnosti? nie 
• bola uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa zákona o KB? nie 

  
 

Základný opis ITVS verejného obstarávateľa: Počet 
 Fyzický server  2 
 Virtuálny server  3 
 Sieťové prvky(firewall, router, switch)  8 
 Koncové zariadenia (PC, ntb)  0 
 Zariadenia IoT  0 
 Meranie teploty v miestnosti servera  1 
 Napájacie zariadenie (UPS)  1 
 
 
Podrobná žiadosť o vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle Prílohy č. 2 Vyhlášky 
NBU č. 436/2019 Z.z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora 
bude spracovaná a predložená víťaznému uchádzačovi pred zahájením auditu. 
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