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Zhrnutie a hodnotenie 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) plánuje realizovať projekt Výcvikové 

a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS s investičnými nákladmi 3,8 mil. 

eur s DPH a ročnými prevádzkovými nákladmi 0,3 mil. eur. Cieľom je zvyšovanie zručností a riadenia 

informačnej a kybernetickej bezpečnosti (KB) vo verejnej správe (VS) na bežných zamestnancov aj špecialistov. 

Hodnota za peniaze IT projektov Výcvikové a školiace stredisko 

Kritéria pre štúdiu uskutočniteľnosti 

Súlad s investičným 
plánom a stratégiou  

Projekt je v súlade s investičnou stratégiou kapitoly. V investičnom pláne nie je 

uvedená aktuálna verzia projektu. 

Relevantný cieľ projektu 

Projekt má definovaný relevantný cieľ, vzdelávanie bežných používateľov v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti a zvyšovanie úrovne vedomostí IT zamestnancov a 

špecialistov na bezpečnosť vo verejnej správe. 

Posúdenie alternatív 

Projekt je rozdelený na tri úrovne školení podľa jednotlivých skupín zamestnancov 

vo verejnej správe. Na všetkých úrovniach používateľov projekt porovnáva 

alternatívu nákupu školení z externých zdrojov s vytvorením vlastných školení 

a nákupom potrebného vybavenia. Nie je porovnaná alternatíva minimalistickej 

a preferovanej alternatívy vybavenia kybernetickej arény. 

Štruktúra a 
opodstatnenosť nákladov 
(v eur s DPH) 

Najväčšími investičnými položkami sú školenia pre bežných zamestnancov (úroveň 

znalostí L1 a L2) za 1,5 mil. eur a obstaranie kybernetickej arény pre špecialistov 

(L3) za 1,7 mil. eur. Náklady na školenia L2 (1,4 mil. eur) sú stanovené na základe 

prieskumu trhu. V jednotkovej cene 560 eur za školenie pre jedného zamestnanca 

je započítaná zľava 20 % z cenníkových cien. Bez dostatočnej analýzy dopytu bol 

navýšený počet školení L2 z 1 800 (počet IT zamestnancov vo verejnej správe) na 

2 571. Ponechaním pôvodného počtu je možné znížiť náklady o 0,4 mil. eur. Náklady 

kybernetickej arény 1,7 mil. eur sú stanovené ako najnižšia z troch cenových ponúk. 

Prevádzkové náklady arény sú nastavené na bežnú úroveň 5 % z ceny diela. 

Jednotkové ceny za vybavenie školiacich miestností sú dostatočne popísané 

a odôvodnené. Súčasťou prevádzkových nákladov projektu sú mzdové náklady na 

5,5 nových interných FTE1, ktoré budú mať na starosť organizáciu a technické 

riešenie školení na všetkých úrovniach L1 – L3. Oproti predchádzajúcej verzii 

projektu2 boli vyňaté školenia pre najvyššiu úroveň riadenia KB (L4; 12,5 mil. eur). 

Prínosy 

Prínosy projektu sú definované ako finančná úspora pri centrálnom vytvorení kapacít 

voči obstarávaniu jednotlivými úradmi (0,9 mil. eur ročne). Chýba doplnenie 

výsledkových prínosov projektu (napr. zvýšenie úrovne konkrétnych zručností 

zamestnancov VS v oblasti KB). 

Riziká 

Podľa vyjadrenia dodávateľa osloveného v trhovej konzultácii môže požiadavky 

kybernetickej arény splniť aj lacnejšie riešenie. Uvedené plánuje MIRRI eliminovať 

hodnotením ponúk na základe ceny aj kvality, s váhou 50:50. Bez jasného zadania 

nie je možné overiť, že navrhovaný rozsah arény je ekonomicky najvhodnejším 

riešením. Riziko je možné eliminovať realizáciou druhého kola trhových konzultácií 

s upresnením technickej špecifikácie zákazky a prehodnotením váhy ceny a kvality. 

Nie je zrejmé, ako projekt zapadá do celkového plánu zvyšovania kybernetickej 

                                                           
1 Full Time Equivalent – zamestnanec na plný úväzok  
2 https://www.mfsr.sk/files/archiv/94/kyberarena_UHP_hodnotenie_20190611.pdf  

https://www.mfsr.sk/files/archiv/94/kyberarena_UHP_hodnotenie_20190611.pdf
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bezpečnosti štátu. Definovanie jasnej koncepcie a investičného plánu pre celú 

oblasť kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe prispeje k lepšiemu riadeniu 

budúcich kybernetických projektov. 

Hodnotenie 

Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) je podľa štúdie 1,08. Spoločenskú 

návratnosť je možné zvýšiť znížením počtu školení a dodatočným overením 

nákladov na vybudovanie arény pri rôznych kvalitatívnych požiadavkách. 

Odporúčania 
 Pred vyhlásením verejného obstarávania: 

o Realizovať druhé kolo trhových konzultácií na overenie cenového rozsahu pri zmene 

kvalitatívnych požiadaviek. Aktualizované výsledky konzultácií a rozpočet zaslať MF SR 

na opätovné hodnotenie. 

o Validovať s MF SR spôsob vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní, podľa ceny a 

kvality. 

o Znížiť objem školení L2 na pôvodnú úroveň 1800 ks a nastaviť rámec rozpočtu na školenia 

L2 na 1,0 mil. eur (úspora 0,4 mil. eur) 

 Pred predkladaním ďalších projektov kybernetickej bezpečnosti pripraviť koncepciu rozvoja 

a investičný plán, s uvedením súčasného a cieľového stavu a projektov na jeho dosiahnutie, pre 

celú oblasť kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (MIRRI SR). 

Ekonomické hodnotenie MF SR má odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy v 

hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 


