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ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE
Tento dokument je vypracovaný v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov. Projektový zámer je určený pre iniciačnú fázu na rozpracovanie 
informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do realizačnej fázy.

Účelom dokumentu je pripraviť projekt, ktorý vybuduje školiace a výcvikové stredisko informačnej bezpečnosti s cieľom bezpečnej prevádzky a správy IT 
pre sektor VS a zabezpečí realizáciu školení a špecializovaných výcvikov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Použité skratky (príklady)

SKRATKA POPIS

Automatizov
aný spôsob

Ide o spracovanie vstupných dát v štruktúrovanej forme na základe nadefinovanej procedúry alebo scriptu. Spustenie spracovania môže 
byť naplánované ako opakovaná činnosť, alebo vyvolaná jednorazovou činnosťou (napr. uzavretie tiketu)

COTS Commercial of the shelf

FT Fix Time - Maximálna doba, do ktorej nahlásená vada musí byť odstránená a služba poskytovaná podľa dohodnutých parametrov

FŠ Funkčná špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre využitie riešenia s jeho funkčnými požiadavkami)

HW/Cloud Hardvér / Cloud

IKT Informačno-komunikačné technológie (organizácie)

IdM Identity Manager

IS Informačný systém

IT ROLA Rola, ktorá definuje prístup do IS alebo definuje využívanie IT zdrojov

MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

RT Response Time - Maximálna doba, počas ktorej je dodávateľ povinný reagovať na podnet objednávateľa (napr. incident, požiadavku)

SLA Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby

SW softvér



WF Workflow = pracovný proces, zobrazený postupnosťou úkonov

PTK/RFI Predbežná trhová konzultácia/Request for information

KyB kybernetická bezpečnosť

MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

VS Verejná správa

 

Manažérske zhrnutie

Riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) v štátnej správe si vyžaduje neustále vzdelávanie, sledovanie trendov a reagovanie na nové 
hrozby a riziká. Z externého pohľadu sa zvyšuje frekvencia a závažnosť útokov, z interného pohľadu sa zase neustále zvyšuje závislosť na informačných 
aktívach a IT systémoch. Zvyšujú sa teda hrozby, zraniteľnosti a následne aj dopady bezpečnostných incidentov. Štát na túto situáciu zareagoval 
zvýšením investícií do tejto oblasti, či už cez investície zo štátneho rozpočtu, dopytové výzvy, alebo plánovanú alokáciu v pláne obnovy. V legislatívnej 
oblasti bol prijatý zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe, ktoré 
nastavujú požiadavky a štandard z pohľadu bezpečnostných opatrení.

Zvýšené investície a prijatý legislatívny rámec však primárne neriešia kontinuálne a komplexné zvyšovanie bezpečnostného povedomia všetkých 
pracovníkov VS a osobitné vzdelávanie špecialistov VS, ktorí sa podieľajú na prevádzke IKT alebo realizujú úlohy v oblasti riadenia IB a KyB.

Aktuálne nie je k dispozícii jednotný a centrálny eLearningový nástroj vrátane relevantného školiaceho obsahu a materiálov, ktorý by umožnil celoplošné 
školenia zamestnancov VS. Rovnako v rámci VS neexistuje špecializované výcvikové stredisko, ktoré by umožnilo výcvik a školenia pre IT a 
bezpečnostných špecialistov VS z pohľadu reakcií na nové a neustále sa vyvíjajúce bezpečnostné incidenty a kybernetické útoky a ich efektívne riešenie v 
zmysle definovanej stratégie, resp. scenárov riešenia jednotlivých typov bezpečnostných incidentov.

Tento projekt pripravuje predpoklady pre:

vznik školiaceho a výcvikového strediska v oblasti bezpečnosti prevádzky a správy IT v sektore VS,
zabezpečenie nepretržitého zvyšovania bezpečnostného povedomia všetkých zamestnancov VS,
zabezpečenie a realizáciu kontinuálnych školení a špecializovaných výcvikov v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre správcov IKT 
a bezpečnostných špecialistov.

Výsledkom projektu by malo byť školiace a výcvikové stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS, vybavené potrebným IKT a spĺňajúce 
moderné štandardy pre špecializovaný výcvik v oblasti IB a KyB. Školiace a výcvikové stredisko zabezpečí realizáciu školení a špecializovaných výcvikov 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rámci nasledovných úrovní:

L1 – vzdelávanie pre všetkých zamestnancov VS a ich pravidelné preškolenie a evidenciu realizovaných školení. Súčasťou projektu bude 
eLearningový portál s pravidelne aktualizovaným obsahom školení, kde bude možné importovať zoznam zamestnancov a posielať notifikácie o 
pridelenom školení.
L2 – vzdelávanie pre IT a bezpečnostných pracovníkov vo VS. Pôjde o zabezpečenie špecializovaných školení podľa požiadaviek, potrieb a 
používanej IT technológie a systémov v rámci jednotlivých inštitúcií VS. Predpokladá sa využitie výukových platforiem obstaraných dodávateľov, 
ako napr. KCCKB,   a pod.. Školenia budú zamerané predovšetkým na bezpečnú správu a prevádzku IKT používanej vo VS.Gopas.sk
L3 – špecializovaný výcvik a školenia pre IT a bezpečnostných špecialistov v rámci VS z pohľadu reakcií na bezpečnostné incidenty a 
kybernetické útoky a ich efektívne riešenie v zmysle definovanej stratégie, resp. scenárov riešenia jednotlivých typov bezpečnostných incidentov. 
Výcvik bude realizovaný na neutajovaných a „štandardných“ IT prostrediach konfigurovaných podľa požiadaviek jednotlivých inštitúcii VS.

Rozpočet projektu je nasledovný:

celková cena: 3 751 284 EUR
Hlavné aktivity SPOLU: 3 673 580 eur 
Podporné aktivity SPOLU :77 704 eur

Vecné rozdelenie Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb:

Vrstva L1: 100 000 eur
Vrstva L2: 1 439 760 eur
Vrstva L3: 1 741 800 eur
Projektový portál 15 700 eur

Motivácia a rozsah projektu

http://Gopas.sk


Navrhovaný projekt „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS " súvisí najmä s naplnením povinností 
definovanými v zákone č. 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o KyB") a v zákone 
č. 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS"). Týka sa 
najmä MIRRI ako ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného v zmysle zákona o KyB za podsektor verejnej správy ale aj všetkých inštitúcii VS 
(OVM), ktoré musia splniť požiadavky uvedených zákonov.

Vzdelávanie a zvyšovanie bezpečnostného povedomia je zároveň aj jedným zo základný pilierov Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti. Bez 
sústavného zvyšovania bezpečnostného povedomia a kontinuálneho špecializovaného vzdelávania nie je možné efektívne predchádzať vznikom 
bezpečnostných incidentov, prípadne tieto incidenty efektívne a včas identifikovať a následne na ne rýchlo reagovať.

Národná koncepcia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 nadväzuje na koncepciu z rokov 2015-2020 a v bode 4.6 konštatuje, že zvyšovanie 
povedomia a vzdelávania v oblasti kybernetickej, či informačnej bezpečnosti nie je všeobecne obsahovou súčasťou systému vzdelávania v Slovenskej 
republike (základné, stredné a vysoké školy), ani systému formovania spoločenského povedomia. Vzdelávanie nie je riešené na úrovni špecializovaných 
odborov, ale nanajvýš na úrovni špecializovaných predmetov v rámci vybraných vzdelávacích inštitúcií.

Koncepcia kybernetickej bezpečnosti v kapitole 4.6.3 predstavuje základné prostriedky realizácie cieľov stanovených koncepciou, medzi ktoré patria aj:

vytvorenie systému odborného špecializovaného vzdelávania pre odborníkov v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti,
vytvorenie systému šírenia bezpečnostného a situačného povedomia o hrozbách, zraniteľnostiach, incidentoch a postupoch na ochranu v 
kybernetickom priestore,
vytvorenie systému vzdelávania zamestnancov verejnej správy tak, aby spĺňali minimálne vedomostné štandardy v oblasti kybernetickej a 
informačnej bezpečnosti,
realizáciu spoločných vzdelávacích aktivít a aktivít podporujúcich zvyšovanie bezpečnostného povedomia s orgánmi verejnej moci, akademickou 
obcou a súkromným sektorom,
rozvoj schopností v oblasti cvičení a tréningov v technických a procesných oblastiach rôznymi formami spolu s vytvorením vhodnej technickej a 
organizačnej platformy na organizovanie takýchto cvičení.

Hlavnou motiváciou tohto národného projektu je teda zvýšenie  povedomia, zručností, metodickej pripravenosti a praktickej pripravenosti na kybernetické 
hrozby a útoky pracovníkov v kontexte celej verejnej správy. Efektívny a spoľahlivý výkon riadenia IB a KyB z pozície MIRRI, ako garanta pre sektor VS, 
ale aj z pozície jednotlivých OVM nie je možný bez kvalitného a sústavne sa vzdelávajúceho personálu.

Za účelom efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov a využitia zdrojov VS je vhodné vybrané komponenty bezpečnostnej architektúry riešiť 
centralizovaným spôsobom ako centrálne stavebné bloky využiteľné každým jedným OVM. Z uvedeného dôvodu nebude potrebné tieto komponenty 
vzdelávania a zvyšovania bezpečnostného povedomia následne realizovať decentralizovaným spôsobom v každom OVM separátne.

Tento projekt je pripravovaný najmä z nasledovných dôvodov:

potreba zabezpečenia súladu najmä s požiadavkami §7 ods. 2 písm. f) na strategickej úrovni – MIRRI ako gestor pre sektor VS,
potreba zabezpečenia súladu najmä s požiadavkami §20 ods. 3 písm. c) zákona o KyB na úrovni jednotlivých OVM,
zabezpečenie realizácie spoločných (centrálnych) blokov bezpečnostnej architektúry v súlade s NKIVS a strategickou prioritou informačnej 
a kybernetickej bezpečnosti, potrebných pre všetky OVM,
nutnosť zvýšenia úrovne vzdelania, bezpečnostného povedomia a schopnosti zabezpečovať a riadiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť 
prierezovo v celom podsektore VS vzhľadom na sústavne sa zvyšujúce hrozby a riziká,
ako reakcia na  nedostatočný stav úrovne vyspelosti procesov riadenia IB a KyB v rámci jednotlivých OVM,aktuálny
ako reakcia na aktuálne a sústavné zmeny a vývoj v tejto oblasti
zvýšenie bezpečnostného povedomia najmä pri rozšírenom používaní IT VS pri práci z domu spôsobené pandémiou COVID.

Projekt rieši nasledovné špecifické problémy v oblasti kybernetickej bezpečnosti podsektoru ISVS:

Napĺňa strategické ciele Národnej koncepcie kybernetickej bezpečnosti.
Pomáha centralizovane zabezpečovať súlad v oblasti riadenia personálnej bezpečnosti pre jednotlivé OVM.
Pomáha efektívne predchádzať vznikom bezpečnostných incidentov, prípadne tieto incidenty efektívne a včas identifikovať a následne 
zabezpečiť rýchlu, ale hlavne odbornú reakciu na vzniknuté bezpečnostné incidenty.
Na základe zbieraných podkladov a informácií (aj dotazníkovou formou) od jednotlivých OVM je možné konštatovať, že väčšina ústredných 
orgánov štátnej správy aktuálne nemá zavedené procesy a nástroje pre kontinuálne zvyšovanie bezpečnostného povedomia, prípadne pre 
špecializované školenia a výcviky.

Ciele podľa jednotlivých vrstiev
Cieľom L1 vrstvy je:

pomocou jednoduchého pilotného zvýšiť všeobecné povedomie o IT bezpečnosti a súvisiacich rizikách,
zvýšiť povedomie o phisingových a ransomwérových útokoch, 
naučiť ľudí základné best practice v oblasti IT bezpečnosti.
Ultimátnym cieľom je zníženie počtu incidentov spôsobených internými zamestnancami z dôvodu nevedomosti.

Cieľom L2 vrstvy je:

zníženie bariér pre realizáciu školení IT zamestnancov,
zvýšenie teoretických vedomostí IT zamestnacov v oblastiach súvisiacich s IT bezpečnosťou,



zefektívnenie využitia bezpečnostného HW a SW lepším nastavením (lebo zamestnanci majú lepšie vedomosti).

Cieľom L3 vrstvy je:

zlepšiť praktickú úroveň znalostí zamestnancov v oblasti IT bezpečnosti,
vytrénovať zamestnancov v oblasti IT bezpečnosti na efektívnejšiu reakciu na kybernetický incident a jeho rýchlejšiu identifikáciu prostredníctvom 
tréningov na aktuálnych hrozbách,
zlepšiť koordináciu v rámci tímu a automatizáciu činností počas výkonu,
zlepšiť koordináciu odborných IT zamestnancov s manažérskou úrovňou (bezpečnostný výbor) pomocou tabletop cvičení,
zlepšiť efektívnosť investícii vynaložených na HW a SW v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pretože zariadenia sú iba také dobré, aký dobrý sú 
ich používatelia.

Ultimátnym cieľom všetkých vrstiev je zvýšiť úroveň kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom zlepšenia teoretických a praktických vedomostí a 
skúseností zamestnancov verejnej správy.

V rámci projektu budú vytvorené:

školiaca platforma pre všeobecné školenia informačnej bezpečnosti,
tréningová platforma,
školiaci obsah, t.j. tréningové scenáre a školiace materiály,
HW a SW infraštruktúra pre samotné tréningové scenáre,
učebne.

Rozsah projektu bol stanovený ako reakcia na poznanie stavu v oblasti kontinuálneho vzdelávania a zvyšovania bezpečnostného povedomia na 
Slovensku. Pozostáva z praktických opatrení (aktivít), ktoré boli stanovené ako činnosti prinášajúce najefektívnejšie zníženie relevantných hrozieb pri 
snahe minimalizácie nákladov – vyvážený balans medzi nákladmi na opatrenia a hodnotou toho čo sa má chrániť.

Zainteresované strany/Stakeholderi

ID AKTÉR / STAKEHOLDER SUBJEKT 
(názov / 
skratka)

ROLA 
(vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. 
člen tímu atď.)

Informačný systém 
(názov ISVS a )MetaIS kód

1. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR

MIRRI Zodpovedá za sektor ISVS Školenia BOIP isvs_10904

Školiace a výcvikové stredisko IB isv
s_10886

2. OVM Používatelia výcvikového a školiaceho systému 
(strediska)

Školenia BOIP isvs_10904

Školiace a výcvikové stredisko IB isv
s_10886

Ciele projektu a merateľné ukazovatele

Ciele/Merateľné ukazovatele

ID

CIEĽ

NÁZOV MERATEĽNÉHO 
A VÝKONNOSTNÉHO 
UKAZOVATEĽA (KPI)

POPIS UKAZOVATEĽA MERNÁ 
JEDNOTKA (
v čom sa 
meria 
ukazovateľ)

AS-
ISMERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ 
HODNTOY (aktuáln
e hodnoty)

TO-BE MERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ 
HODNTOY(cieľové 
hodnoty projektu)

SPÔSOB ICH 
MERANIA/ 
OVERENIA 
PO NASADENÍ
(overenie 
naplnenie 
cieľa)

P
O
Z
N
Á
M
KA

1 Zvýšenie 
kybernetickej 
bezpečnosti 
v spoločnosti

P0914 Počet zriadených 
učební na školenie a 
tréning v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti

Realizáciou špecializovaných školení v rámci učební sa 
bude realizovať efektívnejšie riadenie bezpečnostných 
incidentov

Počet 0 1 Fyzická 
kontrola

...

2 Zvýšenie 
kybernetickej 
bezpečnosti 
v spoločnosti

Počet vyškolených 
zamestnancov 
využívajúcich 
centralizovaný eLearning 
(L1)

Realizáciou školení za účelom zvyšovania 
bezpečnostného povedomia dôjde k zníženiu 
bezpečnostných incidentov. Ukazovateľ predstavuje 
počet absolvovaných školení v období 2022-2023.

Počet 0* 10 000 Kontrola 
štatistík a 
logov

...

3 Zvýšenie 
kybernetickej 
bezpečnosti 
v spoločnosti

Počet vyškolených 
zamestnancov na 
odborné školenia (L2)

Realizáciou špecializovaných školení dôjde k zníženiu 
bezpečnostných incidentov a k rýchlejším a odbornejším 
reakciám na vzniknuté bezpečnostné incidenty.

Počet 0* 750 Kontrola 
štatistík a 
logov

...



4 Zvýšenie 
kybernetickej 
bezpečnosti 
v spoločnosti

Počet vyškolených 
zamestnancov 
využívajúcich výcvikové 
stredisko ročne (L3)

Realizáciou tréningov praktických skúseností a reakcií na 
incidenty dôjde k zníženiu bezpečnostných incidentov a k 
rýchlejším a odbornejším reakciám na vzniknuté 
bezpečnostné incidenty. 

Počet 0 100 Kontrola 
štatistík a 
logov

...

5 Zvýšenie 
kybernetickej 
bezpečnosti 
v spoločnosti

Počet nových scenárov v 
výcvikovom stredisku 
ročne

Pridávaním nových scenárov bude zaručená aktuálnosť 
školiacich materiálov a tým aj podmienka udržateľnosti

Počet 0 2 Kontrola 
nasadených 
scenárov

...

*- nula - myslí sa zo zapojených inštitúcií....

Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Potreby koncových používateľov boli zohľadnené a popísané v biznis architektúre riešenia. V zásade ich je možné rozdeliť na 3 úrovne:

L1

jednoducho dostupné prostredie s krátkym (hodina) školiacim materiálom k informačnej a kybernetickej bezpečnosti so zameraním na best 
practice používateľa a sociálne inžinierstvo,
jednoduchý test na konci školenia,
notifikácie o potrebe vykonania školenia,
jednoduchý import používateľov,
administrácia účtov v rámci inštitúcie a prideľovanie školení používateľom inštitúcie daného administrátora,
reporting.

L2

zvýšiť dostupnosť a absolvovanie školení v oblasti IT bezpečnosti pre špecialistov z prostredia VS,
jednoduchý, prehľadný a rýchly výber školenia zo strany vysielajúcej inštitúcie, pričom inštitúcia po výbere objednávky zašle objednávku na 
konkrétne školenie,
jednoduchá administratívna náročnosť z pohľadu inštitúcie, ktorá vysiela zamestnanca na školenie,
školenia budú preplácané na základe objednávky a zoznamu absolventov daného školenia.

L3

možnosť odskúšania teoretických znalostí v reálnom prostredí,
tréning praktických skúseností a reakcií na incidenty,
koordinácia a práca v tíme pre všetkých zúčastnených,
tieto aspekty pre všetky fázy životného cyklu incidentu, t.j. detekciu, bránenie a zotavenie sa po incidente.

Poznámka: projekt nebuduje koncové služby pre G2B a G2C.

Riziká a závislosti

Riziká sa nachádzajú v samostatnej prílohe v MetaIS. 

Alternatívy a Multikriteriálna analýza

Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry

V rámci projektu sa realizujú 3 vrstvy výučby kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov VS. Vo všeobecnosti sú pre všetky vrstvy možné nasledovné 
všeobecné alternatívy:

Alternatíva 1: ponechanie aktuálneho stavu – bez existencie podpory vzdelávania a špecializovaných školení,
Alternatíva 2: oursourcing alebo nákup externých kapacít na poskytnutie služby,
Alternatíva 3: vybudovanie vlastných kapacít na poskytovanie vzdelávania.

Pre každú vrstvu však môže byť efektívna/možná iná alternatíva a z tohto dôvodu stanovujeme a skúmame alternatívy pre každú z vrstiev L1-L3 
samostatne.

Alternatívy L3 – výcvikové stredisko

L3-1: súčasný stav – nulová alternatíva,
Alt L3 -2: nákup tréningov z externých zdrojov,
Alt L3 -3: obstaranie výcvikového strediska a poskytovanie školení vlastnými silami ako súčasť služieb MIRRI pre štátnu správu.

Alternatívy L2 – školiaci obsah a odborné školenia:



Alt L2 -1: súčasný stav – nulová alternatíva,
Alt L2 – 2: nákup školení z externých zdrojov,
Alt L2 – 3: obstaranie školiacich miestností a tréning interných školiteľov, ktorí budú školiť interných zamestnancov VS.

Alternatívy L1 – vzdelávanie pre všetkých zamestnancov VS

Alt L1 – 1: súčasný stav – nulová alternatíva,
Alt L1 – 2: nákup školení z externých zdrojov pre všetkých zamestnancov,
Alt L1 – 3: obstaranie vzdelávacej platformy a obsahu pre zamestnancov VS.

Multikriteriálna analýza L3

Pre vrstvu L3 sú stanované nasledovné kritériá:

ID KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE KRIÉRIA MIR
RI

OVM

1 Jednoduchosť riešenia Jednoduchosť je jedným z kľúčových architektonických princípov x

2 Poskytovanie spektra služieb: red/blue cvičení a 
tabletop cvičení

Poskytovanie týchto druhov služieb je požiadavkou projektu x x

3 Prispôsobenie cvičenia a scenárov cieľovej 
skupine

Tréningy by mali byť prispôsobené cieľovej skupine, ktoré sú rôzne. Zároveň bude potrebné cvičenia 
prispôsobovať aktuálnym hrozbám.

x x

4 Vyškolenie požadovaného množstva študentov 
ročne

Požiadavkou je preškolenie definovaného množstva zamestnancov ročne x

5 Podpora sektora/klastra bezpečnostných IT 
služieb na Slovensku

Podpora sektora IT bezpečnosti je jednou z priorít MIRRI x

6 Udržateľnosť riešenia Riešenie musí byť udržateľné, najmä z finančného a personálneho pohľadu x

7 Realizácia alternatívy do konca programového 
obdobia

Ak má byť riešenie financované z OPII, musí byť obstarané, zrealizované a funkčné do konca 2023 x x

Vyhodnotenie MCA

Zozn
am 
kritér
ií

Alt
ern
atí
va 
1

Spôsob 
dosiahnutia

Alte
rnat
íva 
2

Spôsob 
dosiahnutia

Alte
rnat
íva 
3

Spôsob dosiahnutia

1 A Nulová alternatíva 
predstavuje 
najjednoduchšie 
riešenie.

A+ Objednanie externých služieb 
je možné realizovať 
jednoducho a okamžite.

A Navrhnutá alternatíva je z technického pohľadu krabicovým riešením.

2 N - A Budú obstarané požadované 
služby.

A Budú vybudované a poskytované požadované služby.

3 N - A Požiadavku je možné zmluvne 
ošetriť.

A+ Tréningy budú individuálne prispôsobované každej skupine.

4 N - A Bude obstaraný požadovaný 
počet.

A+ Riešenie nemá kapacitné obmedzenie (okrem fyzických a časových obmedzení, 
tie však prakticky zrejme nebudú naplnené)

5 N - A Nákupom od lokálnej firmy 
a tréningami sa podporí 
bezpečnostný sektor.

A+ Vybudovaním nového výcvikového strediska, jej udržiavaním a rozvojom, ktorý 
bude kombináciou interných a externých zdrojov ako aj školeniami sa významne 
podporí bezpečnostný sektor.

6 A - N A Riešenie je udržateľné, nakoľko bude vybudované z projektu a následne ho stačí 
udržiavať.

7 A Nulová alternatíva je 
časovo nenáročná.

A Objednanie externých služieb 
je možné realizovať okamžite.

A Nákupom de facto krabicového riešenia je možná rýchla realizácia projektu.

Interpretácia výsledkov MCA:

Nulová alternatíva predstavuje obrovské riziko alternatívnych nákladov na bezpečnostné incidenty, preto aj vyšla z MCA analýzy ako alternatíva, ktorá 
spĺňa najmenej kritérií.



Alternatíva L3-2 predstavuje nákup služieb, ktorý je možný na kybernetických arénach v okolitých štátoch (pozri aj analýzu v štúdii Vybudovanie centra 
), prípadne aj na Slovensku, zároveň spĺňa väčšinu stanovených kritérií. simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti

Ak však vychádzame napríklad z výsledkov CBA, tak alternatíva vybudovania vlastného výcvikového strediska je výhodná až do výšky takmer 20mil. EUR. 
Aj napriek tomu, však budeme túto alternatívu samostatne porovnávať v CBA analýze.

Alternatíva L3 – 3 vo svojej podstate predstavuje obstaranie výcvikového strediska a jeho . Táto alternatíva prevádzku vlastnými rozpočtovými zdrojmi
spĺňa stanovené kritéria a jej finančná výhodnosť bude preukázaná aj samostatnou CBA analýzou.

Multikriteriálna analýza L2

Pre vrstvu L2 sú stanovené nasledovné kritériá:

ID KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE KRIÉRIA MIR
RI

OVM

1 Jednoduchosť riešenia Jednoduchosť je jedným z kľúčových architektonických princípov x

2 Prispôsobenie školení cieľovej skupine Školenia je potrebné prispôsobiť na mieru potrebám VS, prípadne pre viacero cieľových skupín x

3 Poskytovanie širokého spektra školení Bude potrebné poskytovať širšie spektrum školení, aby boli pokryté potreby a technológie OVM

4 Vyškolenie požadovaného množstva 
študentov ročne

Je potrebné vyškoliť požadované množstvo študentov ročne x x

5 Udržateľnosť riešenia – personálna Riešenie musí byť udržateľné, najmä z personálneho pohľadu, kedy musí byť k dispozícii dostatočný 
počet odborných školiteľov

x

6 Udržateľnosť riešenia - finančná Riešenie musí byť udržateľné z finančného pohľadu x

Realizácia alternatívy do konca 
programového obdobia

Ak má byť riešenie financované z OPII, musí byť obstarané, zrealizované a funkčné do konca 2023 x x

Vyhodnotenie MCA

Zozn
am 
kritérií

Alt
ern
atíva

1

Spôsob 
dosiahnutia

Alte
rnatí
va 2

Spôsob 
dosiahnutia

Alte
rnatí
va 3

Spôsob dosiahnutia

1 A Nulová alternatíva 
predstavuje 
najjednoduchšie 
riešenie.

A Jedná sa o objednanie externých služieb, nie je 
potrebné spravovať infraštruktúru a starať sa o 
údržbu školení.

N

2 N A Školenia je možné prispôsobiť. A Školenia budú vytvorené na mieru.

3 N A Je možné obstarať široké spektrum školení. N

4 N A Riešenie je možné škálovať na požadovaný počet 
študentov.

A V riešení je možné zvyšovať počet študentov na školiteľa, 
resp. využiť formu webinárov a iných moderných prístupov

5 N A Riešenie je udržateľné, nakoľko personál je 
outsourcovaný a nie je potrebné riešiť veci spojené 
s personalistikou

N

6 N A/N Riešenie je udržateľné počas trvania projektu, 
následne bude potrebné riešiť zdroj financovania 
(rozpočet, resp. iný zdroj)

A Riešenie bude vytvorené a ľudia vyškolený počas trvania 
projektu. Následne budú personálne náklady (mzdy) 
hradené z rozpočtu.

7. A Nulová alternatíva je 
časovo nenáročná.

A Objednanie externých služieb je možné realizovať 
okamžite.

N Vybudovanie internej školiacej funkcie v odbornej oblasti 
ako je IT je za krátky čas, ktorý je k dispozícii 
nerealizovateľné.

Z MCA vyplýva, že riešením spĺňajúcim najväčšie množstvo kritérií je outsourcing – L2-2, t.j. nákup odborných školení od externých poskytovateľov. 
V porovnaní s alternatívou L2-3 riešením je výhodou, že nie je potrebné interne zabezpečovať odborné kapacity na školenia a zabezpečovať ich 
kontinuálnu vyťaženosť. Zabezpečenie odborných kapacít by v prípade alt. 3 nebolo realizovateľné v požadovanom časovom horizonte a bolo by veľkým 
rizikom a potenciálnym problémom celého projektu. Z týchto dôvodou je „víťaznou“ alternatívou L2-2.

Porovnanie návrhu L2 s inými riešeniami

Navrhované riešenie L2(obstaranie rámcov rôznych školení)  - porovnávame s online platformou na báze Cisco akadémie

Atribúty riešenia na báze Cisco akadémie:

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/d47bbf40-03eb-b229-4c8a-0b264a7b237f?tab=basicForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/d47bbf40-03eb-b229-4c8a-0b264a7b237f?tab=basicForm


nízke náklady,
jednoduchosť riešenia,
malá šírka rozsahu školení (v porovnávanom riešení iba základy bezpečnosti, dôraz na sieťové technológie),
elektronických školenia, pričom je možné očakávať nízku motiváciu na absolvovanie školení  (dnes sú dostupné elektronické materiály prakticky 
ku všetkému, ale využívajú sa iba málo, je neodôvodnené predpokladať, že tu by boli masovo využívané),
je otázne, či je vôbec potrebné realizovať takéto riešenie, nakoľko kurzy Cisco akadémie sú už dnes k dispozícii zadarmo (online kurzy) a kurzy s 
inštruktorom je možné absolvovať na Cisco akadémiach na Slovensku (83).

Atribúty navrhovaného riešenia

pay as you go systém, žiadne fixné náklady,
jednoduché riešenie založené na externe dodaných školeniach,
široký rozsah, ktorý nie je inak dosiahnuteľný,
primárne osobné školenia, ktoré môžeme pri využití princípu "willigness to pay" považovať za odôvodnené (ak by ich ľudia nepovažovali za 
prínosné, neexistovali by firmy, ktoré ich poskytujú a všetko by sa presunulo do online priestoru),
trvanie iba počas projektu.

Porovnanie rozsahu

Cisco akadémia - relevantné dostupné oblasti:

sieťové kurzy,
kyberbezpečnost (základy).

Plánovaná L2 vrstva - relevantné dostupné oblasti:

Školenie vedúce k manažérovi kybernetickej bezpečnosti (prehľad KB, základy KB, manažér KB),
Sieťové kurzy,
Kyberbezpečnost (základy),
Správa systémov a ich zabezpečenie,
Správa systémov v cloude a ich zabezpečenie,
Kryptovanie - protokoly a ich použitie,
Kyber bezpečnosť a etický hacking,
Audity a štandardy,
Bezpečnostné sieťové technológie,
SOC školenia.

Nepovažujeme za potrebné realizovať prieskum, že v akom rozsahu sa nakupujú externé školenia na rôznych inštitúciach, nakoľko v projekte sa budú 
realizovať školenia iba na základe dopytu. Pri plánovanom rozsahu je minimálna odhadovaná úspora vo výške 20%. Predpokladáme vyšší rozsah školení 
v porovnaní s zvyčajným stavom, to je však jeden z cieľov projektu - skokovo zvýšiť vedomosti zamestnancov štátnej správy.

Z porovnania teda vyplýva, že Cisco akadémia má dve oblasti (navyše dostupné už teraz zdarma, len v anglickom jazyku), pričom v navrhovanom riešení 
je plánovaných 10 oblastí. Rozdielna je aj forma - online vs osobne.

Ohľadom porovnania prínosov je potrebné zohľadniť:

väčší rozsah,
vyššiu efektivitu osobného školenia vs. online školenia,
nižšiu motiváciu zamestnancov absolovať online školenia,
fakt, že školenia na Cisco platforme sú aj dnes voľne dostupné (v anglickom jazyku).

Po zohľadnení týchto faktov je zrejmé, že prínosy sú rádovo odlišné v prospech navrhovaného riešenia.

Multikriteriálna analýza L1

Pre vrstvu L2 sú stanovené nasledovné kritériá:

ID KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE KRIÉRIA MI
RRI

O
VM

1 Jednoduchosť riešenia na správu a používanie Jednoduchosť je jedným z kľúčových architektonických princípov x x

2 Vyškolenie požadovaného množstva študentov 
ročne a škálovanie riešenia

Riešenie musí byť schopné vyškoliť požadované množstvo študentov, zároveň by však nemalo mať 
vysoké fixné náklady

x x

3 Udržateľnosť riešenia Riešenie musí byť udržateľné, najmä z finančného a personálneho pohľadu x

4 Možnosť integrácie a preposielania výsledkov 
na iné systémy

Riešenie musí mať možnosť preposielania výsledkov na iné systémy (napr. aj importom) za účelom 
jednoduchej evidencie školení pre zamestnancov daného OVM

x x

5 Realizácia alternatívy do konca programového 
obdobia

Ak má byť riešenie financované z OPII, musí byť obstarané, zrealizované a funkčné do konca 2023 x x



Vyhodnotenie MCA

Zozna
m 
kritérií

Alter
natí
va 
1

Spôsob 
dosiahnutia

Alter
natív
a 2

Spôsob 
dosiahnutia

Alter
natív
a 3

Spôsob dosiahnutia

1 A Nulová alternatíva 
predstavuje 
najjednoduchšie riešenie.

A Jedná sa o objednanie externých služieb, nie je potrebné 
spravovať infraštruktúru a starať sa o údržbu školení.

A Riešenie predstavuje iba jednoduchý portál 
a školiaci obsah.

2 N A Školenia je možné prispôsobiť. A Školenia a riešenie budú vytvorené na mieru.

3 N A Riešenie je možné škálovať na požadovaný počet 
študentov, cena je priamo úmerná počtu vyškolených.

A Riešenie je možné škálovať na požadovaný 
počet študentov, cena je fixná.

4 N A V rámci obstarávania môže byť zadefinovaná požiadavka 
na údaje.

A Riešenie bude vytvorené cez projekt na mieru 
aj s integráciami.

5. A Nulová alternatíva je časovo 
nenáročná.

A Objednanie externých služieb je možné realizovať 
okamžite.

A Portál a školiaci obsah sú jednoduchým 
projektom technicky realizovateľným za pol 
roka.

Na základe MCA je možné konštatovať, že alt. L1-2 a L1-3 sú z hľadiska stanovených kritérií rovnocenné a výber bude potrebné spraviť na základe 
ekonomických kritérií. Vzhľadom na vysoký požadovaný počet školených (všetci zamestnanci VS) a pomerne jednoduchý obsah (školenie na spôsob 
BOZP) sa javí, že efektívnejšie bude obstaranie jednoduché portálu s obsahom v rámci projektu. Následne bude možné školenia poskytovať v zásade bez 
obmedzení.

Projekt je naplánovaný ako pilotné riešenie s čo najmenším rozpočtom.

Celkové zhodnotenie

Na základe vyhodnotenia MCA analýzy je možné konštatovať, že najvýhodnejšou alternatívou sa javí byť nasledovná kombinácia, pričom jej výhodnosť 
bude preskúmaná v :CBA

obstaranie výcvikového strediska pre vrstvu L3,
externý nákup školení pre vrstvu L2,
obstaranie školiaceho portálu a obsahu pre vrstvu L1.

Ciele L2 vrstvy by sa mohli čiastočne naplniť aj webinármi a elektronickými školeniami ako v prípade L1. Nevýhodou tohto prístupu však sú nasledovné:
* bolo by potrebné získať (napr. pomocou Cisco Academy - ) alebo vyvinúť relevantný obsah, pričom tento obsah by bol na konkrétne témy, ktorých bude 
obmedzený počet,
* nie je zrejmé, o aké témy je najväčší, resp. najmenší záujem, je tu veľmi pravdepodobné riziko, že obmedzený obsah, ktorý bude k dispozícii sa netrefí 
do potrieb väčšiny študentov,
* online kurzy sú podľa výskumov oveľa menej efektívne ako kurzy realizované osobne, viď aj https://www.edweek.org/technology/opinion-how-effective-is-

, alebo online-learning-what-the-research-does-and-doesnt-tell-us/2020/03 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19345747.2016.1168500?
journalCode=uree20&
* ak si má študent vybrať medzi online a osobným školením, spravidla si vyberie osobné školenie, ktoré býva síce drahšie, ale oveľa efektívnejšie. Je 
pravdepodobné, že o online školenia by tým pádom bol menší záujem a aj motivácia na takomto školení udržiavať pozornosť.

Z uvedených dôvodov je zrejmé, že ak chceme IT zamestnancov naučiť nové veci (pričom každý má inú štartovaciu pozíciu a iné potreby), má zvolený 
prístup externých školení oveľa vyššie prínosy ako online školenia vyvinuté počas projektu.

Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry

Alternatívy sú stanovené pomocou biznis vrstvy a požiadaviek na riešenie. Detail aplikačnej vrstvy bude výsledkom verejného obstarávania.

Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry

Alternatívy sú stanovené pomocou biznis vrstvy a požiadaviek na riešenie. Detail technologickej vrstvy bude výsledkom verejného obstarávania.

POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)

https://www.edweek.org/technology/opinion-how-effective-is-online-learning-what-the-research-does-and-doesnt-tell-us/2020/03
https://www.edweek.org/technology/opinion-how-effective-is-online-learning-what-the-research-does-and-doesnt-tell-us/2020/03
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19345747.2016.1168500?journalCode=uree20&
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19345747.2016.1168500?journalCode=uree20&


V rámci projektov budú dodávané nasledovné produkty:

Č. Časť Aktivita/prevádzková dokumentácia (výstup) Pozná
mka

1.1 L3 - výcvikové 
stredisko

Dodanie a nasadenie výcvikového strediska a jeho údržba počas prvého roka od nasadenia:

·         hardvér a softvér,

·         návody a prostriedky na inštaláciu a obnovu,

·         používateľské a administračné dokumentácie,

·         všetky licencie prenesené na objednávateľa.

1.2 L3 - výcvikové 
stredisko

Tréningové scenáre, vrátane špecifických scenárov pre štátnu správu

1.3 L3 - výcvikové 
stredisko

Školenie obsluhy a administrátorov

1.4 L3 - výcvikové 
stredisko

Príprava 2  konkrétnych rôznych tréningov obsahujúcich:

virtuálnu infraštruktúru simulujúcu konkrétny typ organizácie,

scenáre tréningu/školenia,

tréningových materiálov na pre všetky roly (účastník, administrátor, tréner, dohľad) vrátane prezentácii, dokumentov a pomocných 
diagramov pre príslušné školenie

1.5 L3 - výcvikové 
stredisko

Exekúcia 6 tréningov, pričom report z tréningu musí obsahovať:

·         popis tréningu a danej inštancie,

·         zoznam účastníkov,

·         detailné hodnotenie každého účastníka, vrátane silných, slabých miest a príležitostí na zlepšenie,

·         výsledky dotazníkov od účastníkov,

·         návrhy na zlepšenie (lessons learned).

2 L2 - školenia Rámec školení podľa definovaného finančného objemu a rozsahu

3.1 L1 – školiaci 
portál

Školiaci portál s definovanou funkcionalitou. Predpokladá sa customizácia krabicového open source riešenia (napr. Moodle).

3.2 L1 - školiaci 
portál

Školenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti na školiacom portáli. Predpokladá sa iba jednoduchý interaktívny obsah dodaný 
hravou formou, aby si z neho publikum čo najviac osvojilo.

Náhľad architektúry
Náhľad architektúry sa nachádza v dokumente Prístup k projektu.

MIRRI zabezpečí vybudovanie výcvikového a školiaceho strediska pre bezpečnosť prevádzky a správy IT (L1, L2 a L3) pre sektor VS – OVM, ktoré 
prevádzkujú IKT, ktoré nie sú klasifikované ako utajované skutočnosti a prevádzkujú „štandardné“ IT systémy (nie OT). Stredisko nebude v utajenom 
režime. Predmetom obstarania budú existujúce COTS riešenia, ktoré existujú pre L1 aj L3 a ktoré budú iba dodávateľom prispôsobená pre potreby MIRRI.

L1 – vzdelávanie pre všetkých zamestnancov VS a ich pravidelné preškolenie a evidenciu realizovaných školení. Súčasťou projektu bude 
eLearningový portál s pravidelne aktualizovaným obsahom školení.
L2 – vzdelávanie pre IT a bezpečnostných pracovníkov vo VS. Pôjde o zabezpečenie špecializovaných školení podľa požiadaviek, potrieb a 
používanej IT technológie a systémov v rámci jednotlivých inštitúcií VS Školenia budú zamerané predovšetkým na bezpečnú správu a prevádzku 
IKT používanej vo VS.
L3 – špecializovaný výcvik a školenia pre IT a bezpečnostných špecialistov v rámci VS z pohľadu reakcií na bezpečnostné incidenty a 
kybernetické útoky a ich efektívne riešenie v zmysle definovanej stratégie, resp. scenárov riešenia jednotlivých typov bezpečnostných incidentov. 
Výcvik bude realizovaný na neutajovaných a „štandardných“ IT prostrediach konfigurovaných podľa požiadaviek jednotlivých inštitúcii VS.

Zabezpečenie využívania služieb výcvikového a školiaceho strediska plánuje MIRRI podporiť podmienením investícii do kybernetickej bezpečnosti 
účasťou relevantných zamestnancov na L1 a L3 vrstve strediska. Jedná sa predovšetkým o nákup HW a SW, ktoré týmto opatrením získajú vyškolených 
používateľov (L3) a zvýši sa aj povedomie bežných zamestnancov (L1).



Vrstva L1 je naplánovaná ako pilotné riešenie s čo najmenším rozpočtom, kde overíme dopyt, ale predovšetkým spôsob realizácie. V prípade úspechu 
bude projekt rozšírený v rámci plánovaných aktivít fondu obnovy, kde využijeme skúsenosti získané z pilotného riešenia. V prípade, že bude vyhodnotené, 
že v projekte sa neoplatí pokračovať, bude udržateľnosť zabezpečená z rozpočtu prijímateľa NFP.

Požiadavky na priestory výcvikového a školiaceho strediska pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS

Všeobecná požiadavka:

Školiace stredisko by malo byť oddelené od interných priestorov a vybavené tak, aby klienti nemuseli prechádzať z/do interných priestorov (napr. 
toalety alebo kuchynka).

Ideálne separátny vchod v blízkosti recepcie alebo s vlastnou recepciou.

Požiadavka na priestory:

Školiaca (zasadacia) miestnosť pre Blue team – základné IT vybavenie (PC, NB, tlačiareň, projektor alebo veľký monitor, flip chart, ...) – kapacita 
cca 15 osôb.
Menšia zasadacia miestnosť pre Blue team (manažment) – základné IT vybavenie (projektor alebo veľký monitor, flip chart, ...) – kapacita cca 6-8 
osôb.
Stredná zasadacia miestnosť (war room) – operatívne porady a konsolidácie cvičenia – kapacita cca 10-20 osôb.
Priestor pre Red (útočníci) a Green team (starajú sa o celé prostredie) – základné IT vybavenie (PC, NB, cca 2-4 veľké monitory, ...) – kapacita 
cca 4-8 osôb.
Priestor pre White team (dohľad nad celou akciou) – základné IT vybavenie (PC, NB, tlačiareň, cca 4 veľké monitory, flip chart, ...) – kapacita cca 
4-6 osôb.
Media room – priestor pre pozorovateľov a média (cca 4-6 veľkých monitorov) – kapacita cca 10-15 osôb.
Spoločný priestor pre občerstvenie.
Toalety v dosahu ).(môžu byť aj v spoločných častiach budovy
Technická miestnosť pre IKT obsahujúca aspoň 3x rack:
rack pre chránenú virtualizovanú infraštruktúru – core IKT (Hyper-V, VMware alebo iné hypervisors),
sieťové prvky – prepojenie miestností (tímov) a core IKT prostredia,
IKT vybavenie pre ad-hoc výcvik – špecifický HW (len alokovaná voľná kapacita v rack-u /cca ½ racku/ pre konkrétne špecifické školenia kde nie 
je možné virtualizovať konkrétny HW),
iné IKT podľa potreby.
Sklad v blízkosti serverovne alebo v rámci serverovne – cca 16-20m .2

Doplňujúce informácie k vybaveniu priestorov:

Všetky miestnosti klimatizované.
V každej miestnosti odporúčame „veľké monitory“ situovať tak, aby boli viditeľné z celej miestnosti – napr. zavesené na stene alebo na strope a 
budú sa na nich zobrazovať informácie ako skoring, injekty, stav prostredia, úlohy, aktuálny čas, a pod..
Monitory je možné doplniť o Andon „semafory“ na zobrazenie stavu prostredia farbou a využívajúce zvukové varovania.
Serverovňa celoročne klimatizovaná, ideálne 2 okruhy alebo aspoň dve vnútorné chladiace jednotky dimenzované tak, aby v prípade výpadku 
jednej jednotky dokázala chladenie v nevyhnutnej miere zabezpečiť druhá chladiaca jednotka.
UPS minimálne pre serverovňu na aspoň 30 minút pre predpokladaný odber (Pozn.: Veľa zariadení, hlavne vendor specific, bude väčšinu času 
vypnutá).
Pripadne aj možnosť napájať kritické systémy v jednotlivých miestnostiach z UPS (môže byť buď z centrálnej UPS v serverovni alebo UPS môžu 
byť aj decentralizovane – v každej miestnosti).
Prepojenie technickej miestnosti s jednotlivými miestnosťami štruktúrovanou kabelážou – oddelenou od internej kabeláže organizácie!

 

 

 

Predmetom projektu nie je vybudovanie Cyber arény (L4) pre špecialistov na IT bezpečnosť a Manažérske pozície v bezpečnosti primárne pre inštitúcie, 
ktoré:

Majú IKT klasifikované ako utajované skutočnosti, takže samotné cvičenie je potrebné realizovať v utajenom režime.
Prevádzkujú špeciálne a špecifické OT (Operational Technology) - SCADA/ICS systémy a pod..
Súčasťou sú režimové tréningové miestnosti pre prácu s US.
Nespadajú pod sektor VS.

Takáto výcvikové stredisko je iba v pôsobnosti NBÚ, pričom sa jedná o trénovanie obrany voči kybernetickým útokom na prostrediach, ktoré budú 
korešpondovať s reálnymi prostrediami a ich bezpečnostnými konfiguráciami inštitúcií, či už v oblasti utajovaných skutočností alebo v oblasti prevádzky 
špeciálnych a špecifických OT systémov, vrátane simulovania stresových podmienok a stresových faktorov a pod..



ROZPOČET A PRÍNOSY
Rozpočet projektu je nasledovný:

Modul Cena v EUR s DPH Popis

L1 100 000 Krabicový portál a školiaci obsah

L2 1 439 760 Rámec na obstaranie školení

L3 1 741 800 Výcvikové stredisko a súvisiace služby

Projektový portál 15 700 Projektový portál so zoznamom školení L2 a k informáciám o vrstve L3

Celkové náklady na projekt, vrátane projektového manažmentu a publicity sú odhadované na 3 751 284 EUR a pozostávajú z nasledovných nákladov:

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie

Predpokladané 
finančné prostriedky na 
hlavné aktivity

Celk
ová 
sum
a

 

Uveďte plánované vecné vymedzenie

Analýza a dizajn 19 
200 
eur

V rámci tejto aktivity sa zabezpečí preplatenie miezd kľúčového používateľa, ktorý bude odpovedať na otázky 
dodávateľa v prípade nejasných požiadaviek z verejného obstarávania.

Nákup technických 
prostriedkov, 
programových 
prostriedkov a služieb

3 29
7 26
0 eur

V rámci tejto aktivity sa zabezpečí nákup nevyhnutného HW a SW vybavenia pre realizáciu projektu a jeho dodanie 
ako celku.

Zároveň obsahuje náklady na spojazdnenie L1 vrstvy internými zdrojmi.

Implementácia a 
testovanie

217 
040 
eur

Zabezpečí:

·         úpravu fyzických priestorov učebne

·         koordinátorov a administrátorov školení – interné mzdy

·         prevádzku riešenia počas trvania projektu

Nasadenie 140 
080 
eur

Aktivita zabezpečuje správne nasadenie riešenia do prevádzky, vrátane doriešenia chýb a detailov ktoré neboli 
vyriešené v aktivitách Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb a implementácia
/testovanie.

Zároveň obsahuje náklady na zabezpečenie podporných aktivít L1 a L2 vrstvy internými zdrojmi.

Hlavné aktivity SPOLU 3 67
3 58
0 
eur

Predpokladané 
finančné prostriedky na 
podporné aktivity

Riadenie projektu 16 
000 
eur

Pokrýva oblasť projektového riadenia a riadenia kvality prijímateľa, integráciu jednotlivých čiastkových projektov 
vyplývajúcich zo štúdie uskutočniteľnosti. Vykonávanie opatrení v oblasti informovania a komunikácie podľa aktuálne 
platného Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014 – 2020 prijímateľa.

Publicita 
a informovanosť

61 7
04 
eur

Aktivity publicity a informovanosti v odbornej komunite zdravotníckych pracovníkov a občanov.

Podporné aktivity 
SPOLU

77 
704 
eur



CELKOM 3 
751 
284,
00 
EUR

Vzhľadom na povinnosti vyplývajúce z zákona 69/2018, ktorý hovorí o opatreniach v oblasti personálnej bezpečnosti a organizácie bezpečnosti (§20 
zákona 69/2018 Z.z.) neuvažujeme o prínosoch projektu v oblasti bezpečnosti ako takej (t.j. prínos z zvýšenia bezpečnosti), ale o efektívnejšom dodaní 
týchto prínosov. Realizáciou projektu teda vieme znížiť cenu opatrení, ktoré by bolo potrebné realizovať aj bez projektu, nakoľko sú de facto aj de jure 
zákonnou povinnosťou.

Prínosy projektu sú rozdelené podľa modulov nasledovne:

L1

Dnes je potrebné všetkých zamestnancov školiť v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Tieto školenia je možné zabezpečiť vlastnými silami, 
alebo externe, pričom známe sú externé náklady. Tento projekt dokáže z dôvodu úspor z rozsahu priniesť prínosy zo zníženia nákladov na školenia 
bežných používateľov vo verejnej správe prostredníctvom zjednotenia a centralizácie e-learningových školení týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti L1.

Náklady na jedno externé školenie - externý prieskum - cca 10 eur na školenie ročne, t.j. táto časť by bola návratná už pri 10 000 použitiach.

L2

Z finančných prostriedkov projektu budú obstarané rámcové školenia, pričom je predpoklad, že obstaranie veľkého množstva školení bude za výrazne 
nižšiu cenu. Ďalším benefitom bude, že sa inštitúciam odbúra administratíva spojená s špecifikáciou a obstaraním školenia pre svojich zamestnancov, 
takže budú ušetrené náklady na administráciu individuálneho školenia.

Odhadovaná úspora pri školeniach – 2 .0%

L3

Z projektu bude vybudovaná výcvikové stredisko informačnej bezpečnosti, ktorá ma za úlohu výcvik zamestnancov v používaní bezpečnostných 
technológii a reakcii na rôzne udalosti. Sú teda v podstate nevyhnutné na to, aby boli efektívne investície do HW a SW ktoré boli, sú a budú realizované v 
štátnom IT.  tohto projektu sú zase úspory z rozsahu - zníženia ceny z cvičení simulujúcich kybernetickú obranu a kybernetické útoky na Prínosom
infraštruktúru typu IT/OT (súčasť cvičení). Okrem toho sa podporí bezpečnostný sektor ako celok zapojením lokálnych firiem ako aj vyškolením ľudí a ich 
presunom medzi sektormi (čo zvýši vzdelanosť nielen v sektore VS ale v ekonomike ako celku). Vyčísliť však je možné iba úspory z rozsahu, pričom 

 schváleného projektu “Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a vychádzame z výskumu spraveného v CBA
kybernetickej bezpečnosti”. Vzhľadom na charakter projektu sa tento výskum obmedzoval na verejne dostupné informácie, ktorých je k dispozícii iba 
obmedzené množstvo. Avšak vzhľadom na veľké zníženie nákladov považujeme projekt z pohľadu hodnoty za peniaze za veľmi efektívny.

Pri porovnaní s už schváleným (ale zrušeným) projektom je možné konštatovať, že tento projekt plne spĺňa odporúčania hodnotenia CBA tohto projektu 
(UHP, jún 2019), t.j. znížiť investičné náklady na časť výcvikového strediska.

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO 
RIADENIA

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK 
(odhad termínu)

KONIEC 
(odhad termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 2021 10/2021

2a. Iniciačná fáza 11/2021 06/2022

2b. Verejné obstarávanie 02/2022 08/2022

3. Realizačná fáza 09/2022 08/2023

4. Dokončovacia fáza 07/2023 09/2023

5. Podpora prevádzky (SLA) 07/2023 -



1.  
2.  
3.  

1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  

1.  
2.  

PROJEKTOVÝ TÍM
ID Meno Pozícia Oddelenie

1 Martin Florián Predseda RV SKB

2 Jozef Hinca Projektový manažér SKB

3 Sabína Valachová asistent PM SKB

4 Ferdinand Vavrík kľúčový používateľ SKB

Projektový tím bude tvorený prijímateľom projektu.

PRACOVNÉ NÁPLNE

Riadiaci výbor projektu budú tvoriť:
Členovia Riadiaceho výboru s hlasovacím právom:

predseda Riadiaceho výboru projektu
manažér kybernetickej bezpečnosti objednávateľa (biznis vlastník),
zástupca dodávateľa

Členovia Riadiaceho výboru bez hlasovacieho práva:

projektový manažér prijímateľa
zástupca QA SKB MIRRI SR
projektový manažér SO MIRRI SR
projektový manažér dodávateľa

Určenie zodpovednosti členov Riadiaceho výboru
Hlavným záujmom a zodpovednosťou  projektu je:predsedu Riadiaceho výboru

celkovo zodpovedať za projekt,
kontrolovať súlad projektu a projektových cieľov so strategickými cieľmi,
zabezpečiť a udržať finančné a personálne krytie realizácie projektu,
zabezpečiť nákladovo prijateľný prístup v projekte,

Hlavným záujmom a zodpovednosťou kľúčového používateľa je:

schválenie funkčných a technických požiadaviek alebo ich zmien, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,
definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľov a požiadaviek na 
bezpečnosť, 
definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,
schválenie akceptačných kritérií,
odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,
dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu

Hlavným záujmom a zodpovednosťou  je:zástupcu dodávateľa

návrh riešenia, vytvorenie, vývoj, implementáciu, otestovanie a nasadenie projektových produktov,
zodpovedá za plnenie a dodávku predmetu projektu v zmluvne dohodnutom rozsahu, čase, kvalite a nákladoch,

Ďalšie roly a pracovné náplne budú definované v projektovom iniciálnom dokumente (PID).

Pracovné náplne počas prevádzky

Súčasťou prevádzkových nákladov projektu sú aj personálne náklady v nasledovnom členení:

L1 - 1.5 FTE, predmetom je správa používateľských kont, reset hesiel, helpdesk a riešenie rôznych problémov, aktualizácia obsahu portálu.
L2 - 1 FTE, pričom predmetom je schvaľovanie školení a koordinácia aktivít medzi záujemcami a poskytovateľmi. Táto rola je k dispozícii iba 
počas trvania projektu.
L3 - 3 FTE slúžia ako white, prípadne red team a zároveň dohľad nad samotným cvičením
L3 - 1 FTE slúži na správu obsahu na projektovom portáli, dokumentáciu školení, komunikáciu so záujemcami a prípravu požiadaviek na 
customizáciu školenia podľa potrieb záujemcov, samotnú fyzickú organizáciu školení a logisitku, pričom realizuje aj všetky ostatné 
administratívne potreby tejto vrstvy.



PRÍLOHY

 (Excel) -Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí  https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html

Rámcový - vytvára sa v prípravnej fáze
Detailný - vytvára sa v iniciačnej fáze

Koniec dokumentu

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html
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