
 

 

I. PREDMET ZÁKAZKY 

 

Predmetom zákazky je návrh procesných, technických, technologických, organizačných aj fyzických 

objektových opatrení za účelom dosiahnutia súladu s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z. z. o 

kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“), ako aj vyhlášky 

NBÚ č. 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra 

bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej ako „Vyhláška“) 

v nasledujúcom rozsahu: 

a) vypracovanie bezpečnostnej stratégie kybernetickej bezpečnosti, 

b) vypracovanie bezpečnostnej politiky kybernetickej bezpečnosti; 

c) vypracovanie riadiacej, prevádzkovej bezpečnostnej dokumentácie (interných predpisov) pre 

potreby Obstarávateľa v súlade s legislatívou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá musí  

obsahovať: 

a. smernicu na riadenie informačnej bezpečnosti, 

b. smernicu o postupoch pri analýze rizík informačnej bezpečnosti 

c. smernicu o riadení aktív 

d. smernica o monitorovaní, riadení a riešení kybernetických bezpečnostných incidentov, 

e. smernicu pre používanie IT systémov a služieb, 

f. smernicu pre riadenie prístupových práv, 

g. smernicu pre klasifikáciu a kategorizáciu informačných aktív, 

h. smernicu na riadenie dodávateľských služieb (zmluvné požiadavky) 

i. smernicu bezpečnostné požiadavky na informačné systémy 

j. smernicu výkon kontrolných činností 

k. smernicu zvyšovanie bezpečnostného povedomia 

l. smernicu pre fyzickú a objektovú bezpečnosť vrátane požiadaviek pre prácu v 

zabezpečených priestoroch 

m. smernicu pre zálohovanie a obnovu 

n. bezpečnostnú smernice pre koncových používateľov 

o. smernice pre administrátorov 

p. smernice Riadenia prístupov 

q. smernicu pre riadenie súladu 

 

d) vykonanie inventarizácie všetkých informačných aktív a vypracovanie dekompozície základnej 

služby na informačné systémy, technické komponenty, siete a ostatné podporné aktíva 

e) vykonanie klasifikácie informačných aktív a kategorizácie sietí a informačných systémov,  

f) vykonanie analýzy rizík a analýzy dopadov kybernetickej bezpečnosti a návrh opatrení na 

riadenie rizík, 



 

g) vypracovanie plánu zvládania rizík (plánu implementácie navrhnutých a schválených 

bezpečnostných opatrení), 

h) vypracovanie matice prístupov a SoD matice (Segregation of Duties) - matice rozdelenia 

právomocí 

i) vypracovanie kontinuity činnosti, ktorá bude obsahovať 

a. politiku BCM,  

b. stratégiu obnovy jednotlivých IS 

c. plány kontinuity pre najkritickejšie procesy (podľa AR/BIA z bodu f) ) 

d. plány obnovy / havarijné plány pre jednotlivé kritické IS a aplikácie 

j) identifikácia kritérií a požiadaviek potrebných pre výber budúcich technológií alebo služieb 

v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zmysle požiadaviek Zákona a Vyhlášky 

k) vykonanie školení pre zamestnancov, pre manažment a riadiacich zamestnancov jednotlivých 

oddelení vrátane zabezpečenia testov 

l) podpora pri implementácií navrhnutých procesov a opatrení informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti 

 

Bezpečnostnú dokumentáciu je potrebné vypracovať na základe posúdenia poskytovanej základnej 

služby, s ktorou súvisí najmä: 

 

a) infraštruktúra informačno-komunikačných technológií, 

b) aplikačná architektúra, 

c) bezpečnostná architektúra a implementované bezpečnostné opatrenia, 

d) organizačné usporiadanie, pracovné role, zodpovednosti a delenie právomocí, 

e) zaužívané rámce riadenia operačných rizík, 

f) organizačná kultúra a spoločenská zodpovednosť. 

 

Bezpečnostné opatrenia je potrebné navrhnúť pre nasledujúce oblasti: 

a) organizácie informačnej bezpečnosti, 

b) riadenia aktív, hrozieb a rizík,  

c) personálnej bezpečnosti, 

d) riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov, 

e) technických zraniteľností systémov a zariadení, 

f) riadenia bezpečnosti siete, informačných a komunikačných systémov, 

g) riadenia prevádzky, 

h) riadenia prístupov, 

i) kryptografických opatrení, 



 

j) riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, 

k) monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov, 

l) fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia, 

m) riadenia kontinuity procesov. 

 

Súčasťou zákazky je aj poskytovanie poradenských a konzultačných služieb manažérovi kybernetickej 

bezpečnosti počas trvania realizácie zákazky pri implementovaní procesov na základe schválenej 

bezpečnostnej dokumentácie (napr. riadenie prístupov, testovanie plánov obnovy a pod.), pri zavádzaní 

procesu riadenia bezpečnostných rizík, riadenia kybernetickej bezpečnosti a pri definovaní požiadaviek 

na technické nástroje, technológie v zmysle Zákona. 

 

Akceptačné kritéria: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR. Uchádzačom navrhovaná 

zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v cenovej ponuke bude vyjadrená 

v eurách a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na vykonanie predmetu zákazky. 

 

II. PODMIENKY ÚČASTI 

 

Odborná a technická spôsobilosť 

a) Spoločnosť musí doložiť minimálne 3 referencie, ktoré súvisia s poskytovaním služieb rovnakého 

alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za posledných 5 rokov 

b) Spoločnosť musí disponovať potvrdením o zápise zmluvného partnera v Registri partnerov 

verejného sektora, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Podľa identifikačného čísla firmy je 

možné dohľadať túto skutočnosť na webe https://rpvs.gov.sk/ 

c) Spoločnosť musí mať zavedený aspoň jeden z nasledovných systémov riadenia a k cenovej ponuke 

musí doložiť aspoň jeden platný certifikáty pre: 

o ISO 27001 - Systém riadenia informačnej bezpečnosti  

o ISO 20000-1 - Systém riadenia služieb v IT  

o ISO 9001 - Systém manažérstva kvality 

 

Požiadavky na uchádzača 

 

a) Osoba dodávateľa, ktorá bude viesť projekt za uchádzača, musí mať minimálne jeden z 

certifikátov  – CISA, CISM, CRISC, CISSP, resp. interný audítor podľa ISO/IEC 27001. Je nutné 

doložiť certifikát v elektronickej podobe. 

b) Osoba ktorá je garantom projektu musí mať minimálne 5 ročné reálne a preukázateľné 

skúsenosti v rámci riadenia alebo zavádzania programu informačnej a kybernetickej bezpečnosti 

alebo programu riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001 . Túto skutočnosť 

záujemca preukáže profesijným životopisom. 

 

https://rpvs.gov.sk/

