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Návrh uznesenia: 
 

 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
 

p o v e r u j e    

 
 

- starostu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Matúša Čupku rokovaním zo 

zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky a následne aj uzatvorením zmluvy o spolupráci bez finančného záväzku pre 

potreby spustenia pilotného projektu EWS (Systém včasného varovania – „Early 

Warning Systém“). 

 

 

 

a) bez pripomienok 

 

b) s pripomienkami 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

EWS - (Systém včasného varovania – „Early Warning Systém“)  

 

V súlade s rozvojom digitalizácie verejnej správy a samosprávy je nevyhnutné systematicky 

pracovať aj na zvyšovaní kybernetickej bezpečnosti. Pravé na túto oblasť reflektuje Investícia 

č. 6 Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov 

(ITVS) ako súčasť̌ Plánu obnovy a odolnosti.  

 

Hlavným cieľom Investície je vybudovanie komplexnej siete systémov na zachytávanie, zber a 

vyhodnocovanie informácií a ich zasielanie do bezpečnostných dohľadových centier (SOC – 

Security Operation Center), praktická integrácia a zavedenie efektívneho a merateľného 

systému na riadenie úrovne a kvality služieb.  

 

Cieľ sleduje pokračovanie prebiehajúcich projektov OP Integrovaná infraštruktúra v oblasti 

vybudovania systému včasnej reakcie v prostredí verejnej správy tak, že prakticky integruje 

nové technické a technologické riešenia systému včasnej reakcie do infraštruktúry ochrany 

kybernetického priestoru.  

 

Centrálne riešenie bude poskytovať služby bezpečnostného monitoringu primárne subjektom 

verejnej správy, ktoré sú: 

• prevádzkovateľmi základnej služby (podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 

bezpečnosti) s vysokou dôležitosťou a citlivosťou informačných aktív,  

• spadajú do podsektora Informačné systémy verejnej správy,  

• z pohľadu veľkosti subjektov, zložitosti a rozsahu ich sieťovej infraštruktúry a  

rozpočtových možností je neefektívne prevádzkovanie vlastného dohľadového centra.  

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky realizuje 

projekt v súlade s podmienkami zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a 

odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov projekt v znení neskorších predpisov na 

posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov 

(ITVS). 

 

Tento projekt možno chápať ako podanú pomocnú ruku v zmysle plnenia bodov týkajúcich sa 

SOC a SIEM ZoKB zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. 

 

V prípade že sa Mestská časť Bratislava-Nové Mesto nezúčastní projektu EWS ostáva na 

jeho pleciach zabezpečiť služby SIEM a SOC vo vlastnej réžií, čo môže predstavovať 

jednorázový kapitálový náklad vo výške 50.000 eur a ročný opakovaný bežný náklad vo 

výške 12.000 až 20.000 eur. 

 

S Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto sa počíta ako s prvou pilotnou mestskou 

časťou na Slovensku.  


