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Vážená pani XXXXXXX, 
 
 
 
na základe Vášho dopytu Vám predkladáme nasledovnú cenovú ponuku. 
Predmetom tejto cenovej ponuky je stanovenie rozsahu a podmienok posúdenia funkčnosti, súladu 
a certifikácie uvedeného manažérskeho systému s danými kritériami. 
 
V prípade požiadavky na doplnenie ďalších informácií, resp. v prípade akýchkoľvek otázok nás 
neváhajte kedykoľvek kontaktovať. 
 
S pozdravom 

Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE 
Zástupca generálneho riaditeľa 
certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti 
telefón: XXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXX 

 
 

 
XXXXXXXXX 
Obchodná manažérka 
telefón: XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXX 

 
 

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 
Sídlo: Na družstvo 125, 916 25 Brunovce    
Korešpondenčná adresa: Budatínska 32, 851 06 Bratislava 
IČO:  52839052, DIČ:  2121156345,    
IBAN SK91 8180 0000 0070 0063 9084    
www.cybercompetence.sk  

 
 
 

Informácie uvedené v tomto dokumente sú chránené autorským zákonom. Boli vytvorené len pre účely tejto ponuky. 
Používanie tohto dokumentu, alebo jeho šírenie mimo účely výberového konania, nie je dovolené bez predošlého 
písomného súhlasu Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti (KCCKB). 
 
Všetky známky a názvy produktov, uvedené v tomto dokumente sú, alebo môžu byť registrované obchodné značky, 
alebo ochranné známky ich vlastníkov.  
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1 PREDSTAVENIE KOMPETENČNÉHO CENTRA 

1.1 ÚLOHY KOMPETENČNÉHO CENTRA 
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti ako príspevková organizácia 
Národného bezpečnostného úradu, bolo zriadené zriaďovacou listinou, ktorá bola vydaná 16. 
decembra 2019 rozhodnutím riaditeľa NBÚ podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy.  
 
Vznik kompetenčného centra vychádza aj z návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, 
ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier.  
 
Hlavné úlohy Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti sú najmä:  

• plnenie úloh národného odvetvového, technologického a výskumného centra v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti 

• plnenie úloh certifikačného orgánu podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti 

• certifikácia manažérskych systémov podľa medzinárodne platných noriem ISO 9001:2015, 
ISO 22301:2019, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 20000-1:2018  

• činnosti autorizovanej osoby podľa Zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 
skutočností 

• konzultačná činnosť v oblasti ochrany utajovaných skutočností, kybernetickej bezpečnosti 
a dôveryhodných služieb,  

• zabezpečenie služieb súvisiacich s organizáciou a technickým zabezpečením vzdelávacích 
aktivít pre zriaďovateľa 

• zónové merania a merania nežiadúceho elektromagnetického vyžarovania 
• vykonávanie znaleckej a expertíznej činnosti podľa Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 

tlmočníkoch a prekladateľoch 
• vykonávanie vedeckej, výskumnej činnosti a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a 

informačno-komunikačných technológií 
• organizovanie vzdelávacích podujatí, kurzov, školení a seminárov.  
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2 PONUKA 

2.1 ROZSAH CERTIFIKÁCIE POŽADOVANEJ ZÁUJEMCOM O CERTIFIKÁCIU 
• systému manažérstva kontinuálnej prevádzky s požiadavkami  ISO 22301:2019 

2.2 UPRESŇUJÚCE INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI A PREDMETNOM MANAŽÉRSKOM SYSTÉME 
• počet trvalých prevádzok žiadateľa o certifikáciu je 3; 
• činnosti, ktoré sú predmetom posúdenia nie sú vykonávané aj na dočasných pracoviskách; 
• rozsah činností predmetného SMS, ktoré majú byť predmetom certifikácie:  

Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov 
pre zákazníkov.  
Poskytovanie služieb v oblasti GAMO Cloud. Poskytovanie, prevádzka a optimalizácia 
služieb kybernetickej bezpečnosti. Poskytovanie konzultačných, analytických, 
systémových, servisných a poradenských činností a služieb v oblasti informačných 
technológií, monitoringu, správy a údržby informačných systémov, IT bezpečnosti 
a komunikácií. 
Prevádzkovanie a monitoring IT systémov 

• celkový počet pracovníkov odberateľa zabezpečujúcich činnosti súvisiace s predmetom 
certifikácie je: 71; pri počte zmien 2 za 6 dní v týždni; 

• audit bude vykonaný a správy vypracované v slovenskom jazyku; 
• odberateľ si uplatňuje tieto výnimky z príslušnej normy (kritérií auditu): žiadne  

 

2.3 CENA ZA CERTIFIKAČNÝ A NÁSLEDNÝ (DOHĽADOVÝ) AUDIT  
V cene auditu je zahrnutá príprava na audit, výkon auditu, vypracovanie správy z auditu. Uvedená 
cena zahŕňa zároveň právo používať tie z vyobrazených certifikačných značiek, ktoré budú 
predmetom certifikácie. Certifikačné značky môžu byť použité klientom na propagačných 
materiáloch po dobu platnosti certifikácie za účelom prezentácie získanej certifikácie všetkým 
zainteresovaným stranám. 
 

1 Cena za certifikáciu 4 900,- EUR 
2 Cena za následný audit v 2. roku 2 400,- EUR 
3 Cena za následný audit v 3. roku 2 400,- EUR 

 
Ceny sú uvedené bez DPH. KCCKB nie je platcom DPH.  
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2.4 TERMÍN DODANIA / HARMONOGRAM 
 
Predpoklady: 

• Aktívna účasť zamestnancov klienta, špecialistov v oblasti prevádzky IT, IT bezpečnosti, 
právneho a procesného a potrebné personálne kapacity pridelené odborníkom klienta, v 
rozsahu na to potrebnom pre vykonanie certifikačného auditu. 

 
Certifikačný audit bude vykonaný dvoch stupňoch:  

• 1. stupeň bude vykonaný na mieste, bude trvať  1 deň a vykoná ho 1 audítor, 
• 2. stupeň bude vykonaný na mieste, bude trvať  4 dni a vykonajú ho 2 audítori.  

 
Následné dohľadové audity budú vykonané v ročnom intervale:  

• 1. dohľadový audit na mieste/online bude trvať 2 dni a vykonajú ho 2 audítori,  
• 2. dohľadový audit na mieste/online bude trvať 2 dni a vykonajú ho 2 audítori.  

 
V prípade úspešného absolvovania certifikačného procesu je v cene zahrnuté vydanie  
1 výtlačku certifikátu v slovenskom jazyku a 1 výtlačku certifikátu v anglickom jazyku. 
V prípade záujmu cena za vydanie každého ďalšieho originálu získaného certifikátu je  
5 EUR za jeden výtlačok. Cena za vydanie certifikátu v inom jazyku je 30 EUR za každú jazykovú 
mutáciu. 
 
Vydané certifikáty sú podľa medzinárodných akreditačných pravidiel platné po dobu  
3 rokov od úspešného absolvovania certifikačného auditu. Podmienkou je absolvovať v ročných 
intervaloch tzv. dohľadové (následné) audity. Ak má klient záujem po uplynutí platnosti certifikátu 
pokračovať v certifikácii, je potrebné, aby absolvoval recertifikačné posúdenie, ktoré má charakter 
prvotnej certifikácie, v menšom rozsahu. 
 
 
S pozdravom 

Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE 
Zástupca generálneho riaditeľa 
certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti 
telefónXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXX 
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