
 

  

 
Materiál na rokovanie Materiál č. ...../2022/29 

29. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

29. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie 

kybernetickej bezpečnosti mesta Dunajská Streda“ v rámci výzvy č. OPII-2021/7/16-

DOP. 

 

Javaslat az OPII-2021/7/16-DOP megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli vissza nem 

térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: „A Dunaszerdahely 

Város kiberbiztonsági szintjének emelése”. 

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá: Mgr. Marian Herceg, referent verejného obstarávania, štrukturálnych fondov 

Felelős: a rozvojovej stratégie MsÚ 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na projekt 

s názvom „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta 

Dunajská Streda“, kód výzvy: OPII-2021/7/16-DOP. 

 

2. Celkové oprávnené výdavky projektu 367 033,36 EUR.  

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% z 

celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t. j. v maximálnej výške 18 351,67 EUR. 

 

4. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

5. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu 

z rozpočtu mesta. 

 

B/ ž i a d a   

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie 

realizácie úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia. 
 

 

marec 2022 

2022. március 



Dôvodová správa 

 

Dňa 2.7.2021 bola vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku so zameraním na „Rozvoj governance a úrovne informačnej a  

kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“, kód výzvy OPII-2021/7/16-DOP, ktorého 

Riadiacim orgánom je Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a 

Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky. 

 

Realizácia projektu s názvom „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Dunajská Streda“ 

umožní implementovať v podmienkach samosprávy mesta Dunajská Streda také riešenia 

informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ktoré budú viesť k vyššej miere ochrany 

informačných systémov mesta voči potenciálnym kybernetickým incidentom. Výsledkom 

realizácie projektu bude vytvorenie komplexného riešenia využiteľného pri ochrane a 

zabezpečení tých oblastí kybernetickej bezpečnosti samosprávy mesta Dunajská Streda, ktoré 

boli prostredníctvom auditu kybernetickej bezpečnosti špecifikované ako najkritickejšie.  

 

Konkrétne sa jedná o:  

• vybudovanie informačného systému pre identifikáciu a riadenie rizík,  

• vypracovanie kontinuity činností (BCM), 

• riadenie kapacít prostredníctvom systému na monitorovanie zariadení, technológií a služieb, 

• nasadenie SIEM, 

• zriadenie SOC ako služby v prevádzke 8 hod. / 5 dní, 

• nasadenie DLP. 

 

Implementácia vyššie uvedených modulov do funkčnej prevádzky bude realizovaná za pomoci 

hlavných aktivít projektu, ktorými sú:  

• analýza a dizajn, 

• nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb, 

• implementácia a testovanie,  

• nasadenie. 

 

Vytvorením funkčného riešenia zabezpečujúceho vyššiu mieru ochrany kyberpriestoru Mesta 

Dunajská Streda projekt prispeje k naplneniu svojho cieľa, ktorým je „vytvorenie efektívneho 

riešenia ochrany kybernetického priestoru Mesta Dunajská Streda“. 

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 367 033,36 €. 

Celková výška spolufinancovania 5% z oprávnených výdavkov je: 18 351,67 €. 

 

Vypracoval: Mgr. Marian Herceg, referent verejného obstarávania, rozvojovej stratégie 

a štrukturálnych fondov. 


