K o n t r a k t na rok 2020
č. 01/2020
Č: xxxx/2020/SEP
Zmluvné strany:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IBAN:

Národný bezpečnostný úrad
Budatínska 30, 851 06 Bratislava
JUDr. Roman Konečný, riaditeľ
36061701
2021594245
SK04 8180 0000 0070 0063 5024

ďalej len „úrad“ alebo „zadávateľ“
a
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Na Družstvo 125, 916 25 Brunovce
Ing. Ivan Makatura, generálny riaditeľ
52839052

IBAN:

SK91 8180 0000 0070 0063 9084

ďalej len „Kompetenčné centrum“, alebo „riešiteľ“ spolu aj ako „účastníci kontraktu“,
uzatvárajú tento kontrakt v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 zo dňa 18. decembra
2002 ako plánovací a organizačný akt vymedzujúci vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a
príspevkovou organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a berú na vedomie, že tento kontrakt nie
je právnym úkonom v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Preambula
Úrad je podľa § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy na ochranu
utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby, a zároveň je
zriaďovateľom Kompetenčného centra. Úrad je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a
výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.
Kompetenčné centrum je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je
na štátny rozpočet zapojená každoročne upravovaným príspevkom poskytovaným úradom v súlade s
ustanovením § 21 a § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“).
Poslaním Kompetenčného centra je vo verejnom záujme napomáhať k plneniu odborných úloh
úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany a
dôveryhodných služieb.

Kompetenčné centrum plní úlohy národného odvetvového, technologického a výskumného
centra v oblasti kybernetickej bezpečnosti a je partnerom pre analogické inštitúcie v Európskej únii a v
zahraničí.
Článok 1
Doba trvania kontraktu
Tento kontrakt sa uzatvára na dobu určitú od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.

Článok 2
Predmet kontraktu
1.

Predmet kontraktu počas doby trvania zahŕňa úlohy, ktoré bude Kompetenčné centrum
vykonávať priamo pre úrad. Zoznam týchto úloh je uvedený v bode 2. tohto článku. Ich obsahové
zameranie vyplýva z hlavnej činnosti Kompetenčného centra, uvedenej v zriaďovacej listine,
ktorá bola vydaná rozhodnutím riaditeľa Národného bezpečnostného úradu č. 08576/2019/SEP006 zo dňa 16. decembra 2019, podľa § 21 a § 24 zákona č. 523/2004 Z. z.

2.

Účastníci kontraktu sa dohodli pre rok 2020 na riešení stálych úloh a činností Kompetenčného
centra v nasledujúcom rozsahu:
výkon činností súvisiacich so zriadením Kompetenčného centra a nadviazanie spolupráce
s orgánmi, organizáciami a verejnými inštitúciami, ako aj ministerstvami a ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy, vedecko-výskumnými, vývojovými, pedagogickými a priemyselnými
pracoviskami v Slovenskej republike ako aj s analogickými centrami a inštitúciami v zahraničí,
výkon činností súvisiacich so zriadením národného odvetvového, technologického a
výskumného centra v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
výkon činností súvisiacich s akreditovaním Kompetenčného centra ako certifikačného orgánu
podľa vyhlášky č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde
audítora,
výkon činností súvisiacich s akreditovaním Kompetenčného centra ako orgánu posudzovania
zhody podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách v znení zákona č. 211/2019 Z.
z.,
výkon činností súvisiacich so získaním oprávnenia autorizovanej osoby podľa zákona č. 215/2004
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pri overovaní zhody so štandardmi technických prostriedkov, systémových
prostriedkov, mechanických zábranných prostriedkov, technických zabezpečovacích
prostriedkov, systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií,
konzultácie a poradenská činnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných
skutočností, šifrovej ochrany a dôveryhodných služieb,
výkon vzdelávacích aktivít a organizovania kurzov, školení a seminárov,
účasť na vedecko-výskumných podujatiach organizovaných inými inštitúciami v Slovenskej
republike a v zahraničí s cieľom aplikácie získaných poznatkov do praxe a do činnosti
Kompetenčného centra.

a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

3.

Finančné prostriedky, ktoré poskytne úrad Kompetenčnému centru v súlade s týmto
kontraktom, sú určené na financovanie aktivít a činností, ktorých podrobné vymedzenie je
uvedené v bode 2. tohto článku. Ich rozsah sa môže meniť len na základe požiadaviek zadávateľa
po písomnej dohode s riešiteľom. Výška výdavkov Kompetenčného centra na rok 2020 vychádza
zo zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 a z rozpisu záväzných ukazovateľov
stanovených pre úrad na rok 2020 nasledujúco:

Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov
Európskej únie
215 912 eur
z toho:
prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)
215 912 eur
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
120 750 eur
počet zamestnancov organizácie: 2
Orientačné ukazovatele:
poistné a príspevok do poisťovní (620)
tovary a služby (630)
bežné transfery (640)

42 203 eur
50 000 eur
2 959 eur

4.

V prípade, ak úrad bude v priebehu roka 2020 požadovať od Kompetenčného centra
zrealizovanie činností nad rámec úloh uvedených v bode 2. tohto článku, tieto Kompetenčné
centrum zrealizuje na základe dodatku k tomuto kontraktu. Súčasťou dodatku bude aj finančné
krytie výdavkov spojené s riešením daných úloh, resp. realizáciou príslušných aktivít.

5.

Kompetenčné centrum je povinné pri čerpaní príspevku zo štátneho rozpočtu dodržiavať
všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, nariadenia Európskej únie
a medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná a týkajú sa plnenia
zadaných úloh.

6.

Kompetenčné centrum je povinné vykonať vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom
zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.

7.

Kompetenčné centrum predkladá účtovnú závierku v stanovených termínoch vyplývajúcich zo
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zadávateľovi a na požiadanie
predkladá aj iné údaje z účtovníctva a výkazníctva.

Článok 3
Práva a povinnosti účastníkov kontraktu
1.
a)
b)

c)
d)

2.
a)

b)
c)

Úrad sa zaväzuje:
zabezpečiť financovanie predmetu kontraktu v rozsahu v ňom uvedenom,
poskytnúť Kompetenčnému centru súčinnosť pri plnení úloh, najmä poskytnutie podkladov,
konzultácií, informácií, prípadne v rozsahu možnosti zadávateľa aj materiálne a technické
prostriedky potrebné na plnenie činností dohodnutých v tomto kontrakte,
vykonať priebežné a ročné vyhodnotenie plnenia predmetu kontraktu,
informovať Kompetenčné centrum o prípadných zmenách týkajúcich sa predmetu kontraktu
alebo financovania predmetu kontraktu.
Úrad má právo najmä:
zmeniť objem kontraktom dohodnutého objemu finančných prostriedkov v odôvodnených
prípadoch v rozsahu a termínoch určených príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky,
ako aj v závislosti od vývoja hospodárskeho stavu Slovenskej republiky,
vykonávať priebežné vyhodnotenie plnenia úloh uvedených v predmete kontraktu v prípade, ak
to uzná za vhodné,
navrhovať, prípadne uskutočňovať zmeny v kontrakte po vecnej stránke v nadväznosti na
výsledky vyhodnotenia plnenia úloh alebo priority verejného záujmu, ktoré sa vyskytnú po dobu
trvania kontraktu,

d)

e)
f)

3.
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

4.
a)
b)
c)

kontrolovať hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov
poskytnutých podľa tohto kontraktu a vykonávať finančnú kontrolu a audit podľa zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
neuhradiť Kompetenčnému centru výdavky na úlohy uvedené v kontrakte, ak sa preukáže, že
výdavky boli vynaložené neefektívne alebo neúčelne alebo nehospodárne,
vyžadovať od Kompetenčného centra:
- správy o hospodárení (štvrťročne),
- podklady pre vypracovanie záverečného účtu kapitoly,
- informácie vzťahujúce sa k plneniu kontraktu,
- správu o činnosti za rok 2020.
Kompetenčné centrum sa zaväzuje najmä:
riadne a v požadovanej kvalite realizovať činnosti a aktivity dohodnuté v tomto kontrakte,
dodržať celoročný rozpočet a neprekročiť výdavky stanovené na zabezpečenie jednotlivých
činností a aktivít,
písomne informovať úrad a dozornú radu o problémoch, ktoré sa vyskytnú v priebehu plnenia
úloh, navrhnúť riešenia týchto problémov, a prerokovať tieto návrhy s úradom a s dozornou
radou v lehote určenej dohodou účastníkov kontraktu,
dodržiavať hospodárnosť, efektívnosť, a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami
poskytnutými v súlade s kontraktom v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.,
dodržiavať postupy verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle
platného a účinného interného predpisu úradu,
poskytnúť na požiadanie úradu a dozornej rade všetky podklady vyplývajúce z bodu 2 tohto
článku,
riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch protokolárne odovzdať výsledky
riešenia úloh dohodnutých týmto kontraktom úradu.
Kompetenčné centrum má právo:
požadovať, aby mu úrad vytvoril primerané materiálno-technické a organizačné podmienky na
výkon činnosti a aktivít v súlade so zriaďovacou listinou a týmto kontraktom,
uplatňovať oprávnené návrhy na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov,
aktívne sa podieľať na rozhodovacích procesoch úradu, ktoré priamo súvisia s predmetom
činnosti Kompetenčného centra.

Článok 4
Platobné podmienky
1.

Úrad zabezpečí financovanie predmetu kontraktu definovaného v článku 2 kontraktu
poskytnutím príspevku zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 215 912 eur, (slovom:
dvestopätnásťtisícdeväťstodvanásť eur).

2.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú určené výlučne na úlohy vymedzené predmetom
kontraktu podľa článku 2 kontraktu.

3.

Výška transferu zo štátneho rozpočtu môže byť v priebehu roka upravená v závislosti od
rozpočtových opatrení vykonaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo na základe
rozhodnutia úradu podľa výsledkov hodnotenia plnenia kontraktu, ako aj z iných dôvodov v
súlade s týmto kontraktom. Pri zmene kontraktu musí byť, okrem iného, vymedzený aj rozsah

činností, o ktoré bude predmet kontraktu rozšírený, zúžený alebo zmenený dodatkom k tomuto
kontraktu podpísaným účastníkmi kontraktu.

4.

Prostriedky bežného transferu zo štátneho rozpočtu sú určené na úhradu bežných výdavkov v
rozsahu ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 600, a to na: 610 mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania; 620 poistné a príspevok do poisťovní; 630 tovary a služby; 640 bežné
transfery.

5.

Kompetenčné centrum zodpovedá za to, že finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho
rozpočtu budú použité výlučne na plnenie úloh uvedených v tomto kontrakte. Úrad poskytne
Kompetenčnému centru finančné prostriedky nasledovne:
a) bežný transfer
- ¼ z celkového objemu finančných prostriedkov podľa bodu 1. tohto článku kontraktu bude
poskytnutá najneskôr do 25. januára 2020,
- ¼ z celkového objemu finančných prostriedkov podľa bodu 1. tohto článku kontraktu bude
poskytnutá najneskôr do 7. apríla 2020,
- ¼ z celkového objemu finančných prostriedkov podľa bodu 1. tohto článku kontraktu bude
poskytnutá najneskôr do 7. júla 2020,
- ¼ z celkového objemu finančných prostriedkov podľa bodu 1. tohto článku kontraktu bude
poskytnutá najneskôr do 7. októbra 2020, a to na účet Kompetenčného centra uvedeného v
záhlaví tohto kontraktu.

6.

Kompetenčné centrum je povinné pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami
postupovať predovšetkým v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z., zákonom č. 343/2015 z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 357/2015 Z.
z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zákonov, zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacim právnymi predpismi platnými a účinnými
v Slovenskej republike.

7.

Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov uvedených v tomto kontrakte sa uskutoční v
zmysle usmernenia zadávateľa.

Článok 5
Spôsob a termíny vyhodnotenia plnenia kontraktu
1.

Priebežné hodnotenia plnenia úloh kontraktu sa uskutočnia formou kontrolného dňa raz za
štvrťrok, najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného
kalendárneho štvrťroka za účasti úradu a Kompetenčného centra. Na kontrolnom dni sa
vyhodnotí priebeh plnenia jednotlivých úloh a problémy spojené s ich plnením. Hodnotenie
pozostáva z vyhodnotenia skutočností vyplývajúcich z Kompetenčným centrom predloženej
informácie a z navrhovania a prijímania nápravných opatrení. Úrad zhodnotí priebežné vecné a
finančné plnenia kontraktu za hodnotené obdobie plnenia kontraktu a priebežné plnenie úloh
vyplývajúcich z kontraktu. Kompetenčné centrum je povinné za týmto účelom poskytnúť úradu
podľa jeho požiadaviek všetku potrebnú súčinnosť.

2.
a)

Priebežné hodnotenie finančného plnenia kontraktu sa uskutoční formou:
predkladania mesačných výkazov v systéme Štátnej pokladnice a rozboru činností vždy k 26. dňu
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca,

b)
c)
d)

predkladania mesačnej účtovnej závierky vždy k 26. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca,
predkladania štvrťročnej účtovnej závierky vždy k 30. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka,
mesačné výkazy v systéme Štátnej pokladnice a mesačná účtovná závierka za mesiac december,
štvrťročná účtovná závierka za IV. štvrťrok a účtovná závierka za rok 2020 sa predkladajú do 31.
januára 2021.

3.

Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí trvania kontraktu formou
kontrolného dňa najneskôr do 20. januára 2021 za účasti úradu a Kompetenčného centra. Ročné
vyhodnotenie pozostáva z hodnotenia skutočností vyplývajúcich z Kompetenčným centrom
predloženej ročnej komplexnej správy a z navrhovania a prijímania nápravných opatrení. Úrad
zhodnotí komplexne vecné a finančné plnenia kontraktu za celé obdobie plnenia kontraktu a
celkové splnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu. Dokumentácia potrebná k vyhodnoteniu
kontraktu bude pozostávať najmä, ale nielen z hodnotení predošlých štvrťrokov a podkladov
vecného a/alebo ekonomického charakteru v listinnej alebo v elektronickej podobe,
preukazujúcich plnenie čiastkových cieľov a úloh k čiastkovým cieľom v rozsahu podľa tohto
kontraktu, ktoré si úrad vyžiada. Kompetenčné centrum je povinné za týmto účelom poskytnúť
úradu podľa jeho požiadaviek všetku potrebnú súčinnosť.

4.

Ročné hodnotenie vecného a finančného plnenia kontraktu predkladá Kompetenčné centrum
úradu najneskôr do 31. januára 2021 formou:
výkazov v Štátnej pokladnice za rok 2020,
ročnej účtovnej závierky za rok 2020,
rozboru činností a hospodárenia za rok 2020.

a)
b)
c)
5.

Verejný odpočet plnenia záväzkov kontraktu sa uskutoční formou zverejnenia výročnej správy
za rok 2020, ktoré zabezpečí Kompetenčné centrum na svojej webovej stránke do 31.05.2021.

Článok 6
Zverejnenie kontraktu
Kontrakt podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky. Zároveň sa účastníci kontraktu dohodli, že kontrakt zverejnia na svojom
webovom sídle do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1.

Zmenu a doplnenie kontraktu je možné vykonať len písomne, formou očíslovaných dodatkov,
podpísanými oprávnenými zástupcami účastníkov kontraktu. V prípade, ak to úrad uzná z
objektívnych dôvodov za nevyhnutné, môže zmeniť kontrakt aj na základe jednostranného
rozhodnutia, pričom Kompetenčnému centru oznámi uvedené dôvody pred vydaním takéhoto
rozhodnutia. Zmena kontraktu je v takomto prípade platná a účinná doručením takéhoto
rozhodnutia Kompetenčnému centru.

2.

Kontrakt je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre úrad a jeden pre
Kompetenčné centrum.

3.

Tento kontrakt sa považuje za uzatvorený dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami
účastníkov kontraktu a účinnosť nadobúda v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa .......................

V Bratislave dňa .....................

Národný bezpečnostný úrad

Kompetenčné a certifikačné centrum
kybernetickej bezpečnosti

JUDr. Roman Konečný

Ing. Ivan Makatura

riaditeľ

generálny riaditeľ

