
Štatút a rokovací poriadok riadiaceho výboru projektu „Riešenie konsolidácie registrov 
OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu" 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Riadiaci výbor projektu „Riešenie konsolidácie registrov OVM. organizácií,fariem a zahraniéného 
obchodu" sa zriaďuje podľa článku 5 bod 5.1 zmluvy (ďalej len „zmluva") uzavretej medzi 

zhotoviteľom a objednávateľom. 

(2) Štatút a rokovací poriadok riadiaceho výboru projektu upravuje pôsobnosť, zloženie, činnosť, úlohy, 
spôsob vykonávania činnosti a vedenia rokovania riadiaceho výboru projektu. 

(3) Štatút a rokovací poriadok riadiaceho výboru projektu je záväzný pre všetkých členov riadiaceho výboru 
projektu. 

Článok2 
Pôsobnosť riadiaceho výboru projektu 

(1) Riadiaci výbor projektu je najvyšším monitorovacím, kontrolným, riadiacim, rozhodovacím 
a eskalačným útvarom projektu a má rozhodovacie právomoci v rozsahu definovanom v zmluve. 

(2) Riadiaci výbor projektu posudzuje náplň a funkcie projektu, koordinuje aktivity súvisiace s projektom a 

posudzuje jeho ďalší rozvoj. 

(3) Úlohy a zodpovednosti riadiaceho výboru projektu sú definované nasledovne: 

a) monitorovanie a kontrola postupu projektu, 

b) rozhodovanie o postupe plnenia projektu v súlade so zmluvou, 

c) rozhodovanie o navrhovaných zmenách projektu, autorizovanie a schvaľovanie zmenového konania, 

d) definovanie a revidovanie kritických faktorov úspechu, 

e) podpora riadenia projektu, 

f) zavádzanie opatrení, ktoré sú nad rámec zodpovedností projektových manažérov, 

g) rozhodovanie ako najvyššieho orgánu v procese eskalácie a riešenia problémov, 

h) schvaľovanie použitia rizikovej rezervy na elimináciu rizík projektu. 

Článok3 
Zloženie riadiaceho výboru projektu 

( 1) Členov riadiaceho výboru projektu vymenúva a odvoláva predseda Štatistického úradu Slovenskej 
republiky na návrh projektového manažéra Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

(2) Riadiaci výbor projektu tvoria menovaní členovia s právom hlasovať a prizvaní účastníci bez práva 
hlasovať: 



a. predseda riadiaceho výboru za Štatistický úrad Slovenskej republiky 

b. traja členovia riadiaceho výboru za Štatistický úrad Slovenskej republiky 

c. jeden člen riadiaceho výboru za zhotoviteľa, podpredseda riadiaceho výboru 

a menovaný členovia bez práva hlasovať: 

a. projektový manažér Štatistický úrad Slovenskej republiky 

b. projektový manažér zhotoviteľa 

(3) Členstvo v riadiacom výbore projektu zaniká: 

a) vzdaním sa členstva na základe písomnej žiadosti doručenej predsedovi riadiaceho výboru projektu, 

b) odvolaním, 

c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

(4) Návrh na odvolanie člena riadiaceho výboru projektu možno predložiť predsedovi Štatistického úradu 

Slovenskej republiky v prípade: 

a) ak bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin; 

b) ak začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom v riadiacom výbore projektu; 

c) ak prebehla organizačná zmena organizácie, ktorú člen zastupuje; 

d) ak sa člen riadiaceho výboru projektu bez ospravedlnenia nezúčastnil na dvoch po sebe nasledujúcich 

rokovaniach riadiaceho výboru projektu; 

e) ak si člen riadiaceho výboru projektu riadne neplní úlohy, ktorými bol poverený v súlade 

so zmluvou a na základe rozhodnutí riadiaceho výboru projektu. 

(5) Po odvolaní, alebo vzdaní sa členstva niektorého z členov riadiaceho výboru projektu navrhne príslušná 

organizácia, ktorú odvolaný člen zastupoval, nového člena. 

Článok 4 
Rokovací poriadok riadiaceho výboru projektu 

(1) Rokovací poriadok riadiaceho výboru projektu zahrňuje najmä nasledovné oblasti: 

a) zasadnutia: frekvenciu, postup zvolávania a organizovanie zasadnutí; 

b) rokovanie: priebeh a pravidlá rokovania, jeho obsah, spôsob uznášania sa, prijímanie rozhodnutí a 

materiálov; 

c) sekretariát/tajomníci: jeho úlohu a organizačné väzby; 

d) pravidlá pre predkladanie dokumentov, ich pripomienkovanie a schvaľovanie; 

e) spôsob kontroly rozhodnutí a zabezpečenia plnenia úloh. 

(2) Zasadnutia riadiaceho výboru projektu zvoláva projektový manažér Štatistického úradu Slovenskej 
republiky písomnou pozvánkou v listinnej alebo elektronickej fonne podľa potreby, v súlade s 



predbežným návrhom termínu zasadnutia Riadiaceho výboru projektu dohodnutého na poslednom 
zasadnutí riadiaceho výboru projektu, a to aspoň raz za tri mesiace, najneskôr päť pracovných dní pred 
konaním zasadnutia riadiaceho výboru projektu. Najneskôr dva pracovné dni pred konaním zasadnutia 
riadiaceho výboru projektu musia byť všetkým členom riadiaceho výboru projektu zaslané v listinnej 
alebo elektronickej fonne všetky materiály a dokumenty, ktoré sú predmetom rokovania riadiaceho 
výboru projektu. 

(3) Účasť členov riadiaceho výboru projektu je na zasadnutí riadiaceho výboru projektu povinná. 
V odôvodnených prípadoch (napríklad dovolenka, práceneschopnosť) môže byľ člen riadiaceho výboru 
projektu na zasadnutí zastúpený zástupcom na základe písomného poverenia príslušného člena 
riadiaceho výboru projektu. Zástupca nemá právo hlasovania. 

(4) Rokovania riadiaceho výboru projektu vedie predseda riadiaceho výboru projektu alebo nim poverený 
člen riadiaceho výboru projektu. V prípade neprítomnosti predsedu riadiaceho výboru projektu preberá 
jeho právomoci podpredseda riadiaceho výboru projektu. 

(5) V odôvodnených prípadoch má projektový manažér zhotoviteľa právo zvolať mimoriadne zasadnutie 
riadiaceho výboru projektu. Súčasťou písomnej pozvánky na mimoriadne zasadnutie riadiaceho výboru 
projektu je aj uvedenie dôvodov zvolania mimoriadneho zasadnutia. 

(6) Rokovania riadiaceho výboru projektu sú neverejné. lnfonnácie získané z rokovania riadiaceho výboru 
projektu sú dôverné, nie je možné ich zverejňovať, iba ak o ich zverejnení rozhodne riadiaci výbor 
projektu. 

(7) Na rokovanie môžu byť prizývaní aj ďalší zamestnanci Štatistického úradu Slovenskej republiky a 
organizácií podieľajúcich sa na implementácii projektu, odborní poradcovia a zástupcovia zhotoviteľa 
(skupiny dodávateľov riešenia). Prizvané osoby nemajú hlasovacie právo. 

(8) O jednotlivých témach sa rokuje fonnou odbornej diskusie. V odôvodnených prípadoch je možné o 
jednotlivých témach rokovať dištančne, napríklad elektronickou fonnou. 

(9) Riadiaci výbor projektu prijíma závery zo zasadnutia fonnou rozhodnutí, ktoré sú súčasťou záznamu z 
rokovania riadiaceho výboru (ďalej len „záznam"). 

( 1 O) V prípade nesúladu názorov členov Riadiaceho výboru projektu sa závery zo zasadnutia riadiaceho 
výboru projektu prijímajú hlasovaním jeho členov. 

( 11) Každý menovaný člen riadiaceho výboru projektu má hlasovacie právo. Riadiaci výbor projektu je 
uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov riadiaceho výboru projektu s právom 
hlasovať. 

(12) Rozhodnutia zo zasadnutia riadiaceho výboru projektu sa prijímajú súhlasným stanoviskom 
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov riadiaceho výboru s právom hlasovať. V prípade rovnosti 
hlasov rozhoduje hlas predsedu riadiaceho výboru projektu. 

(13) Rozhodnutia riadiaceho výboru projektu sú pre jeho členov a pre plnenie projektu záväzné. Členovia 
riadiaceho výboru projektu zabezpečia implementáciu týchto rozhodnutí na úrovni organizácií 
podieľajúcich sa na implementácii projektu. 

( 14) Rozhodnutia riadiaceho výboru projektu musia byť prijaté v súlade so zmluvou. Riadiaci výbor projektu 
nie je oprávnený svojim rozhodnutím meniť a/alebo dopÍňať ustanovenia a podmienky zmluvy. 



(15) V prípade, ak vyplynie potreba zmeny zmluvy, riadiaci výbor projektu predloží odporučenie 

štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán na zmenu zmluvy formou písomného dodatku 

uzavretého v súlade s ustanoveniami zmluvy. 

Článok S 
Sekretariát/tajomníci riadiaceho výboru projektu 

( 1) Sekretariát riadiaceho výboru projektu je podporným orgánom riadiaceho výboru projektu zodpovedný 
za administráciu, organizačné zabezpečenie zasadnutia riadiaceho výboru projektu, dokumentáciu 

a zapisovanie priebehu zasadnutia riadiaceho výboru projektu, spracovanie a konsolidáciu pripomienok 
členov riadiaceho výboru projektu k zápisu zo zasadnutia. 

(2) Členom sekretariátu/tajomníkom riadiaceho výboru projektuje zástupca Štatistického úradu Slovenskej 

republiky. 

Článok 6 
Dokumentácia 

(1) Hlavnými dokumentmi spojenými s činnosťou riadiaceho výboru projektu sú program zasadnutia, 

pracovné materiály, rozhodnutia riadiaceho výboru projektu a záznam. 

(2) Program zasadnutia navrhuje projektový manažér objednávateľa na základe podnetov členov riadiaceho 

výboru projektu. Ktorýkoľvek člen riadiaceho výboru projektu môže navrhnúť nový bod programu 
zasadnutia. O zaradení nového bodu do programu zasadnutia rozhoduje predseda riadiaceho výboru 
projektu. Program zasadnutia a pracovné materiály k jednotlivým bodom programu zasadnutia sú v 

elektronickej alebo písomnej podobe rozoslané členom riadiaceho výboru projektu najneskôr dva 

pracovné dni pred zasadnutím riadiaceho výboru projektu. 

(3) Príprava rokovania: 

a) k bodom programu, pri ktorých je to uplatniteľné sa pripravujú materiály a/alebo odborné podklady; 

b) materiály a odborné podklady na zasadnutie pripravujú projektoví manažéri v spolupráci 
so sekretariátom Riadiaceho výboru projektu alebo poverení členovia riadiaceho výboru projektu; 

c) každý materiál musí obsahovať najmä názov materiálu, predkladateťa, spracovateľa, odôvodnenie a 

návrh rozhodnutia, ktoré sa odporúča prijať; 

d) spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s projektom a so zmluvou; 

e) pozvánka na zasadnutie sa doručí členom riadiaceho výboru projektu elektronickou poštou 

najneskôr päť pracovných dní pred uskutočnením zasadnutia a materiály najneskôr dva pracovné dni 

pred uskutočnením zasadnutia. 

(4) Záznam vyhotovuje sekretariát riadiaceho výboru projektu. Podkladom pre schválenie záznamu je 
súhlasné stanovisko všetkých členov riadiaceho výboru projektu k vypracovanému návrhu záznamu. 
Znenie záznamu schvaľuje predseda a podpredseda riadiaceho výboru projektu. Predseda riadiaceho 

výboru projektu zabezpečí distribúciu schváleného záznamu všetkým členom riadiaceho výboru projektu 

prostredníctvom sekretariátu riadiaceho výboru projektu, spravidla do desiatich pracovných dní od 

zasadnutia riadiaceho výboru projektu; 



(5) Originály hlavných dokumentov podpísaných predsedom a podpredsedom riadiaceho výboru projektu 
archivuje sekretariát riadiaceho výboru projektu. 

Článok 7 
Kontrola plnenia rozhodnutí a zabezpečenia úloh 

( 1) Na plnenie rozhodnutí, úloh a požiadaviek Riadiaceho výboru projektu bude riadiacim výborom projektu 

stanovená primeraná lehota. 

(2) Plnenie rozhodnutí sa kontroluje na najbližšom zasadnutí riadiaceho výboru projektu. 

(3) Za zabezpečenie úlohy zodpovedá osoba poverená úlohou na rokovaní riadiaceho výboru projektu, resp. 
poverená predsedom riadiaceho výboru projektu, ak ide o úlohy súvisiace s prípravou rokovania. 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

( 1) Schválením štatútu a rokovacieho poriadku riadiaceho výboru projektu a vymenovaním členov je 

zriadený riadiaci výbor projektu. 

(2) Štatút a rokovací poriadok riadiaceho výboru projektu je v prípade potreby menený 
a doplnený prostredníctvom dodatkov, ktorých návrh predkladá predsedovi Štatistického úradu 

Slovenskej republiky riadiaci výbor projektu. 

(3) Štatút a rokovací poriadok riadiaceho výboru projektu nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 

Bratislava, 

Ing. Alexander Ballek 

predseda Štatistického úradu Slovenskej 
republiky 
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Oboznámenie zamestnancov externého subjektu o pravidlách bezpečnosti v prostredí IKT 

V zmysle relevantných interných riadiacich aktov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len 
„ŠÚ SR"), týkajúcich sa prístupu externých subjektov k infonnačným a komunikačným technológiám 
(ďalej len „IKT") ŠÚ SR, bezpečnostných politík ŠÚ SR, platnej bezpečnostnej legislatívy (najmä 
požiadaviek zákona č. 95/2019 o infonnačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov), mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanec tretej strany má tieto povinnosti: 

a) dodržiavať ochranu údajov a infonnácií súvisiacich s IKT a s existujúcimi alebo vyvíjanými 
informačnými systémami ŠÚ SR (ďalej aj „predmetom plnenia Zmluvy") a záväzok 
mlčanlivosti o údajoch a infonnáciách, s ktorými počas výkonu prác v ŠÚ SR príde do styku, 
ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s 
výnimkou orgánov činných v trestnom konaní, a to aj po ukončení pracovného, resp. zmluvného 
pomeru, 

b) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác v ŠÚ SR prišiel do 
styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s 
výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných 
údajov pri plnení jeho úloh, 

c) preukázať na vyzvanie svoju totožnosť, buď zamestnancom strážnej služby alebo Oprávnenej 
osobe určenej na priamu komunikáciu s ním (ďalej iba „Oprávnená osoba") pri vstupe do 
priestorov ŠÚ SR, 

d) realizovať zásahy do IKT ŠÚ SR iba v určenom rozsahu v rámci poskytovania dohodnutých 
prác a služieb pre ŠÚ SR, 

e) použiť len také externé pripojenia k IKT ŠÚ SR, ktoré sú uvedené v písomnej žiadosti o prístup 
externého subjektu k IKT ŠÚ SR, 

t) použiť externé pripojenia k IKT ŠÚ SR len spôsobom, ktorý nie je v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a bezpečnostnými politikami ŠÚ SR, 

g) používať externé pripojenia k IKT ŠÚ SR výhradne na plnenie povinností, v zmysle platnej 
Zmluvy 

h) neposkytnúť svoju elektronickú identitu (napr. login, heslo, a pod.) inej osobe, 
i) realizovať výkon dohodnutých prác a služieb tak, aby pri nich nedošlo k poškodeniu alebo 

zničeniu kľúčových komponentov IKT alebo k neočakávanému prerušeniu ich prevádzky, 
j) riadiť sa pokynmi SLA manažéra ŠÚ SR, manažéra infonnačnej bezpečnosti, riaditeľa odboru 

IKT, riaditeľa sekcie informačných systémov ŠÚ SR (ďalej aj ako „Oprávnená osoba") počas 
výkonu dohodnutých prác a služieb pre ŠÚ SR, 

k) zdokumentovať všetky zásahy do IKT ŠÚ SR podľa pokynov Oprávnenej osoby a bezodkladne 
jej ohlásiť zistené bezpečnostné nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie dôvernosti alebo 
integrity kódu alebo dokumentácie predmetu Zmluvy, 

1) pripájať svoje technologické prostriedky (napr. počítač, notebook, meracie prístroje a pod.) k 
IKT ŠÚ SR len po predchádzajúcom súhlase Oprávnenej osoby, a to len na nevyhnutne potrebnú 
dobu a s rešpektovaním podmienok spojených so súhlasom, ako napríklad antivírusová kontrola 
a podobne, 

m) možnosti vynášať zariadenia, materiál a údaje patriace ŠÚ SR (informačno-komunikačné 
zariadenia, výsledky zostáv vytvorených na základe skriptov, zbery údajov, poskytované údaje, 
a pod.) z priestorov ŠÚ SR, len s písomným súhlasom Oprávnenej osoby, pričom 
zdokumentovaná e-mailová komunikácia je v odôvodnených a naliehavých prípadoch 
považovaná za súhlas Oprávnenej osoby na priamu komunikáciu so žiadateľom, 

n) rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým zo ŠÚ SR, na ktoré bola Zhotoviteľ 
upozornená, 

o) vrátiť všetky materiály a údaje, vrátane elektronických, poskytnuté z ŠÚ SR a zlikvidovať 
všetky ich kópie, ak to nebolo zmluvne dohodnuté inak. 



Svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že som tomuto poučeniu v plnom rozsahu porozumel, 
nemám voči nemu žiadne výhrady a zaväzujem sa ho dodržiavať. 

P.č. Titul, Číslo OP Funkcia Názov Dátum Podpis 
meno, právnickej 
priezvisko osoby/SZČO 



Všeobecné podmienky o zabezpečení informačnej bezpečnosti 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

LI.Tieto Všeobecné podmienky, pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti ŠÚ SR (ďalej len 
„všeobecné podmienky") stanovujú povinnosti tretej strany, ak predmet plnenia Zmluvy 
uzatvorenej medzi treťou stranou a Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ 
SR") súvisí s informačno-komunikačnými technológiami ŠÚ SR (ďalej len „IKT ŠÚ SR"). 

1.2.Na účely tohto dokumentu 
a) aktívum je všetko, čo má pre ŠÚ SR (ďalej len „ŠÚ SR") hodnotu (fyzické komponenty, 

softvér, dáta, služby, ľudské zdroje, povesť ŠÚ SR, ... ), 
b) informácie sú databázy a dátové súbory, zmluvy a dohody, systémová dokumentácia, 

informácie z výskumu, používateľské príručky, školiaci materiál, prevádzkové a podporné 
procedúry, plány zachovania kontinuity činnosti, záložné dohody, auditné záznamy a 
archivované informácie. 

c) bezpečnostným incidentom je akýkoľvek spôsob narušenia bezpečnosti IKT, ako aj 
akékoľvek porušenie bezpečnostnej politiky a súvisiacich pravidiel, 

d) dostupnosť je vlastnosť, že autorizovaní užívatelia majú v prípade požiadavky prístup 
k informáciám a aktívam, 

e) dôvernosť je vlastnosť, že informácia nie je dostupná alebo prístupná neautorizovaným 
jednotlivcom, entitám alebo procesom, 

f) integrita je vlastnosť, že informácie a metódy ich spracovania sú presné a kompletné, 
g) externý prístup je prístup tretích strán, ako i interných zamestnancov ŠÚ SR, 
h) externým subjektom je právnická osoba a štatutárom právnickej osoby určené fyzické 

osoby ( ďalej len „zamestnanci externého subjektu"), ktoré nie sú zamestnancami ŠÚ SR a 
ktoré poskytujú ŠÚ SR plnenie v zmysle platných zmlúv, podľa ktorých môžu požiadať o 
prístup k IKT v presne určenom nevyhnutnom rozsahu, 

i) externým prístupom zamestnanca ŠÚ SR k IKT je iný prístup zamestnanca ŠÚ SR k 
IKT, ako prístup zo štandardného pracoviska ŠÚ SR s LAN/W AN prepojením, 

j) externým prístupom zamestnancov externého subjektu k IKT je prístup zamestnanca 
externého subjektu k IKT, 

k) IKT sú informačno-komunikačné technológie, 
l) IKT ŠÚ SR je súhrn nasledovných komponentov používaných na prípravu a spracovanie 

dát a na manažovanie informácií a procesov v ŠÚ SR: 
1. servery, pracovné stanice, faxy a príslušná dokumentácia, 
2. informačné systémy ŠÚ SR (aplikačné programové vybavenie a jeho vrstvy, ako 

napr. aplikačné servery, databázové servery) a príslušná dokumentácia, 
3. dáta a informácie spracovávané v informačných systémoch ŠÚ SR, 
4. zariadenia diskových polí, SAN infraštruktúra, zálohovacie zariadenia a príslušná 

dokumentácia, 
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5. sieťová infraštruktúra a sieťové komponenty (napr. smerovače, firewally) 
a príslušná dokumentácia 

6. písomné záznamy súvisiace s IS ŠÚ SR. 
m) IP adresa je adresa zariadenia pripojeného do počítačovej siete, definovaná na základe 

Internet Protokolu, 
n) informačné aktívum je aktívum informačného charakteru, primárne informácie a údaje, 

resp. všetko ostatné, čo plní istú funkciu v procese spracovávania alebo ochrany informácii, 
resp. údajov, 

o) informačná bezpečnosť je súbor aspektov týkajúcich sa dosiahnutia a udržiavania 
dôvernosti, integrity a dostupnosti informačných aktív, 

p) IS/informačný systém je súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, spracovanie, 
uloženie, výber, distribúciu a prezentáciu informácií a dát (vrátane dát v papierovej 
podobe) pre potreby rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli vykonávať funkcie 
riadenia vo všetkých zložkách systému riadenia, 

q) LAN/W AN je štandardná lokálna počítačová sieť a prepojenie komunikačných sietí 
pracovísk ŠÚ SR realizované spravidla technológiou MPLS 

r) organizačným útvarom sú organizačné útvary ŠÚ SR, 
s) oprávnená osoba sú všetci zamestnanci sekcie informatiky ŠÚ SR, prípadne iný 

zamestnanec písomne poverený riaditeľom sekcie informačných systémov,alebo 
manažérom informačnej bezpečnosti, na výkon úloh vyplývajúcich z činností spojených s 
tretími stranami a s externými prístupmi interných zamestnancov, 

t) outsourcing alebo subdodávateľ je zabezpečenie podporných služieb externou 
organizáciou, 

u) používateľom externého prístupu je zamestnanec ŠÚ SR alebo zamestnanec externého 
subjektu, ktorému bol povolený externý prístup k IKT, 

v) prístup tretej strany k IKT ŠÚ SR je prístup tretej strany k hardvéru alebo softvéru alebo 
dátam IKT ŠÚ SR, vrátane príslušnej dokumentácie 

w) tretie strany sú externí dodávatelia a externí odberatelia vybraných služieb ŠÚ SR. V tejto 
súvislosti ide predovšetkým o externé subjekty, ktoré na zmluvnom základe s ŠÚ SR 
dodávajú pre ŠÚ SR alebo odoberajú od ŠÚ SR špecializované údaje alebo vykonávajú pre 
ŠÚ SR špecializované práce súvisiace s návrhom, implementáciou, testovaním, 
dodávaním, údržbou, aktualizáciou alebo outsorucingom IKT, ako aj o ich 
subdodávateľ ov, 

x) VPN kanál je bezpečnostný kanál, ktorý vytvára šifrované spojenie na pripojenie tretej 
strany k IKT ŠÚ SR na základe Virtual Private Network techník, 

y) vzdialený prístup je prístup tretej strany k softvéru alebo dátam IKT ŠÚ SR z iného miesta 
ako z priestorov šú SR, 
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Článok2 

Základné požiadavky 

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť svojich zamestnancov zúčastňujúcich sa na predmete 
plnenia Zmluvy s bezpečnostnými požiadavkami v rozsahu uvedenom v týchto všeobecných 
podmienkach pre zabezpečenie infonnačnej bezpečnosti ŠÚ SR. 

2.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov, 
realizujúcich predmet plnenia Zmluvy, dodržiavanie týchto povinností: 
a) dodržiavať ochranu údajov a infonnácií súvisiacich s IKT a s existujúcimi alebo 

vyvíjanými infonnačnými systémami ŠÚ SR a záväzok mlčanlivosti o údajoch a 
infonnáciách, s ktorými počas výkonu prác vo ŠÚ SR prišli do styku, ako aj zákaz ich 
využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov 
činných v trestnom konaní, a to aj po ukončení pracovného, resp. zmluvného pomeru, b) 
zachovávať daňové tajomstvo, s ktorým počas výkonu prác vo ŠÚ SR prišli do styku, ako 
aj zákaz jeho využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s 
výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a to aj po ukončení pracovného pomeru, 
resp. zmluvného pomeru, 

b) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác vo ŠÚ SR prišli 
do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a 
sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre 
ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh, 

c) preukázať na vyzvanie svoju totožnosť, buď zamestnancom strážnej služby alebo 
Oprávnenej osobe určenej na priamu komunikáciu s ním pri vstupe do priestorov ŠÚ SR 

d) realizovať zásahy do IKT ŠÚ SR iba v určenom rozsahu v rámci plnenia Zmluvy a 
poskytovania dohodnutých prác pre ŠÚ SR, 

e) použiť externé pripojenia k IKT ŠÚ SR len spôsobom, ktorý nie je v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a bezpečnostnými politikami ŠÚ SR, 

f) používať externé pripojenia k IKT ŠÚ SR výhradne na plnenie povinností v zmysle platnej 
Zmluvy uzatvorenej s cieľom poskytnutia plnenia podľa Zmluvy externého subjektu v 
prospech ŠÚ SR, 

g) neposkytnúť svoju elektronickú identitu (napr. login, heslo, a pod.) inej osobe, 
h) realizovať výkon plnenia Zmluvy tak, aby pri nich nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu 

kľúčových komponentov IKT alebo k neočakávanému prerušeniu ich prevádzky, 
i) riadiť sa pokynmi Oprávnenej osoby, riaditeľa sekcie informačných systémov, SLA 

manažéra ŠÚ SR, manažéra informačnej bezpečnosti, riaditeľa IKT ŠÚ SR počas výkonu 
plnenia Zmluvy pre ŠÚ SR, 

j) zdokumentovať všetky zásahy do IKT ŠÚ SR podľa pokynov Oprávnenej osoby a 
bezodkladne jej ohlásiť zistené bezpečnostné nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť 

ohrozenie dôvernosti alebo integrity kódu alebo dokumentácie systému, 
k) pripájať svoje technologické prostriedky (napr. počítač, notebook, meracie prístroje a pod.) 

k IKT ŠÚ SR len po predchádzajúcom súhlase Oprávnenej osoby, a to len na nevyhnutne 
potrebnú dobu a s rešpektovaním podmienok spojených so súhlasom, ako napríklad 
antivírusová kontrola a podobne, 
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l) možnosti vynášať zariadenia, materiál a údaje patriace ŠÚ SR (informačno-komunikačné 
zariadenia, výsledky zostáv vytvorených na základe skriptov, zbery údajov, poskytované 
údaje, a pod.) z priestorov ŠÚ SR len s písomným súhlasom Oprávnenej osoby, pričom 
zdokumentovaná e-mailová komunikácia je v odôvodnených a naliehavých prípadoch 
považovaná za súhlas Oprávnenej osoby na priamu komunikáciu so žiadateľom, ak nie je 
dohodnuté v Zmluve inak; 

m) rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým z ŠÚ SR, na ktoré bol Zhotoviteľ 
upozornený; 

n) vrátiť všetky materiály a údaje vrátane elektronických poskytnuté z ŠÚ SR a zlikvidovať 
všetky ich kópie, ak to nebolo zmluvne dohodnuté inak. 

2.3.V prípade, že predmet plnenia Zmluvy súvisí s vývojom a aktualizáciou IKT ŠÚ SR, 
Zhotoviteľ akceptuje nasledujúce požiadavky: 
a) dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek relevantných interných riadiacich aktov ŠÚ SR, 

bezpečnostných politík ŠÚ SR, platnej bezpečnostnej legislatívy (najmä požiadaviek 
zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy v znení neskorších), 
zachovávania mlčanlivosti o skutočnostiach zistených počas vývoja, nasadzovania a 
podpory vyvíjaného alebo aktualizovaného IS, zachovávanie mlčanlivosti podľa zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
nevnesenie nepožadovaného kódu a nepožadovaných funkcií do IS, ktoré by mohli viesť k 
zneužitiu IS neautorizovanými prístupmi a osobami, 

b) zabezpečenie ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti kódu a dokumentácie predmetu 
Zmluvy (do kontaktu s kódom a dokumentáciou predmetu Zmluvy ŠÚ SR umožní 
prichádzať iba tým zamestnancom tretej strany a osobám v obdobnom vzťahu k tretej 
strane ako je pracovnoprávny vzťah, ktorí podpísali Poučenie zamestnancov externého 
subjektu o informačnej bezpečnosti v prostredí IKT ŠÚ SR (ďalej len „poučenie"), 

c) právo ŠÚ SR vykonať audit vývojového prostredia - účelom tohto audituje súlad vývoja s 
deklarovanou metodikou, resp. normou, a dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek, 

d) zabezpečenie, aby predmet plnenia Zmluvy obsahoval aj bezpečnostné požiadavky pre 
vyvíjaný alebo aktualizovaný IS , 

e) vykonanie testovania pre činnosti súvisiace s bezpečnostnými požiadavkami súvisiacimi 
s vyvíjaným alebo aktualizovaným IS, 

t) dodanie dokumentácie pre nové alebo aktualizované IKT alebo ich časti, ktorá obsahuje: 
1. používateľskú dokumentáciu, ktorou je návod na používanie predmetu Zmluvy, 

scenáre činností predmetu Zmluvy pre jednotlivé roly, pravidlá používania 
predmetu Zmluvy, opis bezpečnostných procedúr a ovládanie bezpečnostných 
mechanizmov, opis chybových hlásení, 

2. prevádzkovú a administrátorskú dokumentáciu, ktorou je dokumentácia 
o architektúre predmetu Zmluvy alebo jeho časti, popis prevádzkových postupov, 
postupy zotavenia sa z bežných chýb, rozdelenie rolí pri prevádzke a administrácii 
predmetu Zmluvy, opis konfigurácie predmetu Zmluvy a umiestnenia jednotlivých 
fyzických, aplikačných a dátových komponentov, väzby na existujúce informačné 
systémy, politiku použitia kryptografických opatrení, podrobný opis aktivít 
vyžadovaných pri administrácii predmetu Zmluvy, šablóny administrátorských a 
operátorských denníkov a uvedenie typov udalostí, ktoré sa do nich zapisujú 
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2.4.Nesplnenie týchto bezpečnostných požiadaviek bude dôvodom na neukončenie príslušnej 
etapy projektu alebo neschválenie prevzatia vykonávaného plnenia Zmluvy. 

2.5.V prípade, že predmet plnenia Zmluvy sa priamo dotýka prístupu k IKT ŠÚ SR, Zhotoviteľ 
okrem požiadaviek uvedených v článku 2.2. a 2.3. tejto prílohy akceptuje nasledujúce 
doplňujúce požiadavky: 
a) zabezpečí realizovanie prístupu k softvéru alebo dátam IKT ŠÚ SR na základe žiadosti 

o prístup externého subjektu k IKT ŠÚ SR (ďalej len „žiadost'"). V žiadosti musí byľ 
uvedený dôvod prístupu, rozsah prístupu (časť IKT, resp. IS, ku ktorému je požadovaný 
prístup), miesto prístupu a IP adresa zariadenia na prístup (v prípade vzdialeného prístupu), 
stanovený dátum a čas prístupu a mená zamestnancov tretej strany, pre ktorých je 
požadovaný prístup. Záležitosti súvisiace so žiadosťou sa realizujú prostredníctvom 
kontaktných osôb a oprávnených zamestnancov. Žiadosť Zhotoviteľa o prístup k IKT ŠÚ 
SR podpísaná kontaktnou osobou za Zhotoviteľa, sa elektronicky (spolu so žiadosťou), 
poštou alebo osobne doručí kontaktnej osobe ŠÚ SR. 
Kontaktná osoba ŠÚ SR doručí schválený resp. neschválený súhlas s prístupom k IKT ŠÚ 
SR elektronicky, poštou alebo osobne kontaktnej osobe Zhotoviteľa. 

b) zabezpečí, aby všetci jej zamestnanci realizujúci prístup k IKT ŠÚ SR na základe pokynov 
kontaktnej osoby ŠÚ SR alebo Oprávneného zamestnanca podpísali pred prvým prístupom 
k IKT ŠÚ SR poučenie. V prípade odmietnutia podpísania tohto poučenia, nebude 
príslušnému zamestnancovi umožnený prístup k IKT ŠÚ SR, 

c) zabezpečí, aby všetky zásahy jej zamestnancov do IKT ŠÚ SR boli zaznamenané 
v protokole z prístupu tretích strán k IKT ŠÚ SR. Mesačný výpis bude dodaný raz mesačne 
vždy do 15 dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci realizácie zásahu. 

Článok3 
Záverečné ustanovenia 

3.1.Všeobecné podmienky sú záväzné pre Zhotoviteľa v plnom rozsahu pokiaľ v Zmluve nie je 
ustanovené inak. 
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Oboznámenie zamestnancov externého subjektu o pravidlách bezpečnosti v prostredí IKT 
POUČENIE 

V zmysle relevantných interných riadiacich aktov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej 
len „ŠÚ SR"), týkajúcich sa prístupu externých subjektov k infonnačným a komunikačným 
technológiám (ďalej len „IKT"') ŠÚ SR, bezpečnostných politík ŠÚ SR, platnej bezpečnostnej 
legislatívy (najmä požiadaviek zákona č. 95/2019 o infonnačných technológiách vo verejnej 
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov), mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanec tretej 
strany má tieto povinnosti: 

a) dodržiavať ochranu údajov a infonnácií súvisiacich s IKT a s existujúcimi alebo 
vyvíjanými infonnačnými systémami ŠÚ SR (ďalej aj „predmetom plnenia Zmluvy") a 
záväzok mlčanlivosti o údajoch a informáciách, s ktorými počas výkonu prác v ŠÚ SR 
príde do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a 
sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní, a to aj po ukončení 
pracovného, resp. zmluvného pomeru, 

b) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác v ŠÚ SR prišiel 
do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a 
sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre 
ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh, 

c) preukázať na vyzvanie svoju totožnosť, buď zamestnancom strážnej služby alebo 
Oprávnenej osobe určenej na priamu komunikáciu s ním (ďalej iba „Oprávnená osoba'~) 
pri vstupe do priestorov ŠÚ SR, 

d) realizovať zásahy do IKT ŠÚ SR iba v určenom rozsahu v rámci poskytovania 
dohodnutých prác a služieb pre ŠÚ SR, 

e) použiť len také externé pripojenia k IKT ŠÚ SR, ktoré sú uvedené v písomnej žiadosti 
o prístup externého subjektu k IKT ŠÚ SR, 

t) použiť externé pripojenia k IKT ŠÚ SR len spôsobom, ktorý nie je v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a bezpečnostnými politikami ŠÚ SR, 

g) používať externé pripojenia k IKT ŠÚ SR výhradne na plnenie povinností, v zmysle platnej 
Zmluvy 

h) neposkytnúť svoju elektronickú identitu (napr. login, heslo, a pod.) inej osobe, 
i) realizovať výkon dohodnutých prác a služieb tak, aby pri nich nedošlo k poškodeniu alebo 

zničeniu kľúčových komponentov IKT alebo k neočakávanému prerušeniu ich prevádzky, 
j) riadiť sa pokynmi SLA manažéra ŠÚ SR, manažéra informačnej bezpečnosti, riaditeľa 

odboru IKT, riaditeľa sekcie informačných systémov ŠÚ SR (ďalej aj ako „Oprávnená 
osoba") počas výkonu dohodnutých prác a služieb pre ŠÚ SR, 

k) zdokumentovať všetky zásahy do IKT ŠÚ SR podľa pokynov Oprávnenej osoby a 
bezodkladne jej ohlásiť zistené bezpečnostné nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť 
ohrozenie dôvernosti alebo integrity kódu alebo dokumentácie predmetu Zmluvy, 

l) pripájať svoje technologické prostriedky (napr. počítač, notebook, meracie prístroje a pod.) 
k IKT ŠÚ SR len po predchádzajúcom súhlase Oprávnenej osoby, a to len na nevyhnutne 
potrebnú dobu a s rešpektovaním podmienok spojených so súhlasom, ako napríklad 
antivírusová kontrola a podobne, 

m) možnosti vynášať zariadenia, materiál a údaje patriace ŠÚ SR (infonnačno-komunikačné 
zariadenia, výsledky zostáv vytvorených na základe skriptov, zbery údajov, poskytované 
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údaje, a pod.) z priestorov ŠÚ SR, len s písomným súhlasom Oprávnenej osoby, pričom 
zdokumentovaná e-mailová komunikácia je v odôvodnených a naliehavých prípadoch 
považovaná za súhlas Oprávnenej osoby na priamu komunikáciu so žiadateľom, 

n) rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým zo ŠÚ SR, na ktoré bola Zhotoviteľ 
upozornená, 

o) vrátiť všetky materiály a údaje, vrátane elektronických, poskytnuté z ŠÚ SR a zlikvidovať 
všetky ich kópie, ak to nebolo zmluvne dohodnuté inak. 

Svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že som tomuto poučeniu v plnom rozsahu 
porozumel, nemám voči nemu žiadne výhrady a zaväzujem sa ho dodržiavať. 

P.č. Titul, me1 Číslo OP Funkcia Názov Dátum Podpis 
priezvisko právnickej 

osoby/SZČO 
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