
 

Názov projektu: Zabezpečenie externých hodnotiteľov a ochrany informačnej 
a komunikačnej infraštruktúry pre SO OPII v rokoch 2016 - 2019 
 
Cieľom projektu je: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu pre 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, a to prostredníctvom podpory externých 
zamestnancov pre SO OPII v rokoch 2016 - 2019.  
Prostredníctvom externých zamestnancov zvýšiť kvalitu spracovávaných podkladov a procesov 
prípravy a implementácie projektov a tým zabezpečenie rýchlejšieho schvaľovania projektov a 
úspešnosti ich realizácie, čím sa dosiahnu ciele príslušných prioritných osí; zvýšenie kvality 
podkladov a procesov zapojením externých odborníkov do implementácie OPII. 
 
Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa: 425 844,00 € 
  
Projekt je zameraný na vytvorenie, zabezpečenie a financovanie externých zamestnancov pre 
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (SO OPII), resp. pre 
činnosti súvisiace s ukončovaním OPIS, prostredníctvom dohôd o vykonaní práce a dohôd o 
pracovnej činnosti. Externí zamestnanci budú vykonávať špecifické odborné činnosti, ktoré 
zahŕňajú aktivity ako vypracovanie analýz a expertízne činnosti, na technickú a administratívnu 
podporu, na zber a spracovanie dát. Prostredníctvom týchto špecifických odborných činností 
externých zamestnancov sa dosiahne zefektívnenie fungovania SO OPII a činností súvisiacich s 
ukončovaním OPIS. 
 
V súčasnosti SO OPII vykonáva všetky činnosti súvisiace s Operačným programom Integrovaná 
infraštruktúra (resp. činnosti súvisiace s ukončovaním OPIS - udržateľnosť projektov OPIS), avšak 
nie je vytvorený projekt, ktorý obsahuje aktivity pokrývajúce finančné zabezpečenie externých 
zamestnancov pre špecifické odborné činnosti projektov OPII ( resp. aktivity súvisiace s 
ukončovaním OPIS - udržateľnosť projektov OPIS) pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu. Potreba externých hodnotiteľov vychádza z potreby hodnotenia žiadostí o 
nenávratný finančný prostriedok pre oblasť informačnej spoločnosti v rámci Prioritnej osi 7 
Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“). 
Potreba pracovníkov CSIRT je viazaná na špecifickosť a vysokonáročnú odbornosť v oblasti riešenia 
počítačových incidentov. Interní zamestnanci nedisponujú adekvátnou odbornosťou v uvedenej 
oblasti a preto sú pracovníci CSIRT nevyhnutným, efektívnym, transparentným a hospodárnym 
riešením pre SO OPII. 
 
Externí zamestnanci budú zabezpečovať špecifické odborné činnosti SO OPII, (resp. činnosti 
súvisiace s ukončovaním a udržateľnosťou OPIS) na základe dohôd o vykonaní práce. Externý 
zamestnanec bude za plnenie svojej pracovnej úlohy odmeňovaný na základe mesačného výkazu 
práce. Zabezpečenie mzdových nákladov na odmeny externých zamestnancov vrátane odmien a 
odvodov zamestnávateľa (celkovej ceny práce) bude prebiehať refundáciou mzdových nákladov. 
Mzdové náklady budú vychádzať z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
alebo na základe internej smernice ÚPPVII 8/2016, resp. obdobnej smernice Ministerstva financií 
SR ako subjektu v postavení SO OPII od začiatku realizácie projektu.  
Dohody budú zabezpečovať nasledujúce činnosti: 

 Výkon pentestov ktoré budú zabezpečovať interní zamestnanci CSIRT.SK pôsobiaci na 
analytickom oddelení ochrany národnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry, nad 
rámec svojej pracovnej zmluvy s DataCentrom a to formou dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru pre SO OPII. CSIRT.SK je špecializovaný útvar rozpočtovej 
organizácie DataCentra s ktorým má ÚPPVII uzavretú Dohodu o spolupráci v oblasti 



 

informačnej bezpečnosti č. DC/06/2017. V organizačnej štruktúre CSIRT.SK pôsobí 
analytické oddelenie ochrany národnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry, ako 
výhradný vykonávateľ penetračných testov v rámci DataCentra. 

 
Výsledkom realizácie aktivít projektu bude zabezpečenie efektívnejšieho výkonu činností 
Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (SO OPII), resp. 
pre činnosti s ukončovaním OPIS, ktoré umožnia implementovať OPII správne a transparentne. 
Výstupy tohto projektu zabezpečia vyššiu kvalitu projektov OPII, lepšie výsledky implementácie 
OPII počas programového obdobia. Zabezpečením efektívneho využívania odborníkov na 
špecializované činnosti bude možné dosiahnuť minimalizáciu zistení a zabezpečiť bezproblémovú 
implementáciu projektov OPII. 
 

Operačný program bol podporovaný EŠIF. 

 

 


