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Dôvodová správa 
 
 
Názov projektu: Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza – Nováky 
Celkové oprávnené výdavky  projektu: 30 812,47 € 
Požadovaná výška NFP: 29 271,85 €  
Kofinancovanie  žiadateľom – mesto Prievidza: 5% -1 540,62 € 
 
 
Projekt "Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza - Nováky" je zameraný na 
podporu zvyšovania odbornosti zamestnancov samosprávy a zvyšovanie administratívnych 
kapacít. Nadväzuje priamo na Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobú 
stratégiu udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030, ktorá plní úlohu Ná-
rodnej stratégie regionálneho rozvoja. 
Definované vízie bude možné napĺňať v programovom období 2021 – 2027, v ktorom budú 
mať regióny jednoduchší prístup k financovaniu svojich územných rozvojových potrieb pro-
stredníctvom využitia integrovaného územného prístupu k implementácii fondov EÚ podľa 
princípov Územnej agendy EÚ. 
Nové programové obdobie 2021-2027 zvyšuje rozhodovacie právomoci samospráv pri roz-
hodovaní o alokáciách a využívaní fondov EÚ pri posilnení partnerskej spolupráce, a tým 
kladie zvýšené nároky na kvalitu ich riadiacich kapacít, ktoré budú podporené prostredníc-
tvom alokácie vyčlenenej na zriadenie a výkon technických sekretariátov Rád partnerstiev 
a administratívnych kapacít Udržateľného mestského rozvoja UMR (ďalej len „UMR“). 
Nové úlohy regionálnych partnerov v programovom období 2021 - 2027 sú vykonávané v 
rámci novovytvorených Rád partnerstva na území krajov a Kooperačných rád udržateľného 
mestského rozvoja , ako riadiacich štruktúr koordinujúcich procesy plánovania, implemen-
tácie a monitorovania. 
Na základe Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej straté-
gie Udržateľného mestského rozvoja „UMR Prievidza - Nováky“, podpísanej v decembri 
2020, tvorí územie Udržateľného mestského rozvoja  jadrové mesto Prievidza , jadrové 
mesto Nováky a priľahlá obec Koš. Jeho rozšírenie o mesto Bojnice prebehlo v marci 2021 
prostredníctvom uzavretia dodatku k  memorande o spolupráci. Jedným z účelov zmluvy je 
aktívne podieľanie sa zmluvných strán na príprave, financovaní, materiálnom zabezpečo-
vaní a implementácii IÚS UMR Prievidza - Nováky. 
UMR Prievidza - Nováky nedisponuje v súčasnosti žiadnymi odbornými kapacitami, 
ktoré by odborne, administratívne a vecne zastrešovali dotknuté územie.  
Hlavnou pracovnou náplňou odborného zamestnanca bude predovšetkým: 
• zabezpečovanie odborných, organizačných, vecných a administratívnych úloh samo-
správy spojených s činnosťou UMR Prievidza - Nováky, 
• vedenie evidencie dokumentov a ich archivácia , 
• poskytovanie asistencie, poradenstva a metodickej výpomoci samosprávam v oblasti prí-
pravy a implementácie projektov z prostriedkov Európskej Únie alebo iných doplnkových 
zdrojov financovania. 
Predmetom oprávnených výdavkov žiadosti o NFP bude pokrytie mzdových výdavkov na 
odborného zamestnanca „odborný zamestnanec pre podporu UMR Prievidza - Nováky“ 
a materiálno technologické zabezpečenie výkonu jeho činností. 
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Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 
informáciu o projekte s názvom: „Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza – 
Nováky  “  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   

 
II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „ Podpora administratívnych kapa-
cít pre UMR Prievidza - Nováky  “ , 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 1 540,62 Eur, t.j.  5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Prievidza. 
 
Názov projektu: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti 
mesta Prievidza 
Celkové oprávnené výdavky  projektu: 171 569,80 € 
Požadovaná výška NFP: 162 991,31 €  
Kofinancovanie  žiadateľom – mesto Prievidza: 5% - 8 600 € 
Rozpočet má informatívny charakter, final verzia bude predložená na rokovanie MsZ 
 
Cieľom projektu je rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti 
Mesta Prievidza a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z. a č. 69/2018 Z. z. o kyber-
netickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) v čo  najvyššej možnej miere. 
Realizáciou aktivít projektu Mesto Prievidza dosiahne naplnenie hlavného cieľa výzvy, t.j. 
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS. 
Cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom oprávneného typu aktivity, ktorá zodpovedá špecific-
kému cieľu 7.0 PO7 OPII: “Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti". 
Po implementácii projektu budú procesy zavedené do praxe a vykonávané našimi zamest-
nancami, ako aj externými konzultantami vrátane manažéra kybernetickej bezpečnosti. 
Hlavným výsledkom realizácie projektu bude zavedenie procesov governance IT bezpeč-
nosti a riadenia rizík mesta, spolu so zavedením politík pre „Business Continuity 
Management“ a obstaraním služieb „ Security Operation Centre“. 
 
Implementácia projektu bude pozostávať z nasledovných hlavných aktivít: 
Aktivita Analýza a dizajn bude pozostávať z nasledovných častí: 

 analýza IT prostredia, informačných systémov, detekcia počtu zariadení a EPS, ana-
lýza zdrojov logov, inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia informačných aktív pre 
účely nasadenia informačného systému na riadenie rizík, ako aj na zavedenie slu-
žieb SOCu 

Aktivita Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb po-
zostáva z obstarania informačného systému pre identifikáciu a riadenia rizík v zmysle 
zákona č. 69/2018 Z. z. a vyhlášky 362/2018 Z. z. (§6) v rovine riadenia, revízie a aktuali-
zácie potrebnej dokumentácie 



 

 Strana 4 z 4       

Aktivita Implementácia a Testovanie pozostáva z implementácie služieb SOCu na infra-
štruktúre prevádzkovateľa, spolu s nasadením technológii SOCu, vypracovania use casov, 
konfigurácie reportov a zároveň z otestovania ich funkčnosti a spoľahlivosti. Taktiež imple-
mentácia informačného systému pre riadenie rizík, jeho konfigurácia, odladenie 
a obsahové naplnenie na základe analýzy rizík. 
Aktivita Nasadenie pozostáva z nasadenia vyššie spomínaných nástrojov SOCu do infor-
mačného prostredia mesta a aktivácia služby vrátane vzdialeného monitoringu. 
Taktiež  bude nasadený informačný systém pre identifikáciu a riadenie rizík. 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 
informáciu o projekte s názvom: „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti mesta Prievidza  “  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   
 
II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „ Rozvoj governance a úrovne in-
formačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza  “ , 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

do výšky 8 600 Eur, t.j.  5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Prievidza. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


