
Kód Názov Žiadateľ IČO Schválená výška NFP

I. Hodnotiace kolo

NFP311070ACZ3 Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094 2 742 736,00 €                        

NFP311070ACY5 Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 2 497 717,00 €                        

NFP311070ACI5 Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 985 000,00 €                           

NFP311070ACX1 Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 50349287 3 498 936,00 €                        

NFP311070Z334 Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MZVEZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 4 617 746,28 €                        

NFP311070ACW9 Implementácia SOC (centrum pre riadenie, prevádzku a monitoring kybernetickej bezpečnosti) rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 4 777 000,00 €                        

II. Hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva č. OPII-2019/7/8-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Zvýšenie 

úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS“
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Kód Názov Žiadateľ IČO Dôvody neschválenia / zastavenia konania žiadosti o NFP

I. Hodnotiace kolo

NFP311070ACU6 Budovanie bezpečnostného povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti na MZ SR a v podriadených organizáciách Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565

Zastavenie konania v súlade s § 20 ods. 1 písm. d) zákona o príspevku z EŠIF 

konanie o žiadosti, nakoľko žiadateľ na základe výzvy sprostredkovateľského 

orgánu na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti v stanovenej lehote 

nepredložil žiadne vyžadované náležitosti, čím neodstránil pochybnosti o 

pravdivosti alebo úplnosti žiadosti.

NFP311070ADC5 Zvýšenie úrovne informačnej bezpečnosti MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 00686832

V rámci predloženej žiadosti boli identifikované nedostatky, na základe 

ktorých nebolo splnených 11 vylučujúcich hodnotiacich kritérií. Vzhľadom k 

rozsiahlemu počtu nedostatkov zistených v rámci odborného hodnotenia 

nie je možné považovať požadované výdavky na projekt za oprávnené.

II. Hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Výzva č. OPII-2019/7/8-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS“
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Zoznam odborných hodnotiteľov PO7 OPII 

Výzva č. OPII-2019/7/8-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Zvýšenie úrovne 

informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS“

Ing. Samuel Esterka

Ing. Michal Papučík

Ing. Stanislav Poljovka


