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Preformulované.

Útvar

Pripomienka

Sekcia informatizácie
spoločnosti

Odsek úlohy č. 701 v znení „V rámci prebiehajúcich útokov skupiny Anonymous z februára 2012, CSIRT.SK poskytol
konzultačné služby inštitúciám štátnej správy, ktoré kontaktovali útvar za týmto účelom ... “ preformulovať nasledovne:
„Na základe útokov zo strany skupiny „Anonymous“ vo februári 2012 cielených na webové sídla inštitúcií štátnej správy
prevádzkujúcich sluţby eGovernmentu, poskytoval útvar CSIRT.SK ţiadajúcim subjektom poradenské a konzultačné
sluţby, vrátane sluţby varovania. V uvedenej súvislosti útvar vykonal analýzu pouţitých typov útokov a následne
vypracoval metodiku prevencie proti týmto útokom.“

O

Odsek úlohy č. 701 v znení: „V súčasnosti prebieha v spolupráci s MF SR príprava druhého národného cvičenia na
ochranu kritickej informačnej infraštruktúry .... .“ preformulovať a doplniť nasledovne:
„V spolupráci s MF SR prebieha od februára 2012 príprava druhého národného cvičenia - SISE 2012 na ochranu kritickej
informačnej infraštruktúry (KII) s plánovaným termínom realizácie v novembri 2012. V rámci predmetnej úlohy útvar
CSIRT.SK vypracoval funkčný návrh scenára a organizačne zabezpečil účastníkov cvičenia, ktorými sú najmä subjekty
zodpovedné za ochranu prvkov KII v zmysle zákona č. 45/2011 o kritickej infraštruktúre (MV SR, MDVRR SR, MH SR,
MZ SR, MŢP SR, inštitúcie rezortu ministerstva financií – ARDAL, Štátna pokladnica a Finančné riaditeľstvo SR a ÚV SR
ako prevádzkovateľ Ústredného portálu verejnej správy.“

O

A

Preformulované a doplnené

V úlohe č. 704:
- V rámci pilotnej prevádzky dochádza k monitorovaniu siete DC a CSIRT.SK denne počas dvoch hodín upraviť na:
„V rámci pilotnej prevádzky sa vykonáva monitoring vnútornej siete organizácie DC v rozsahu ... za účelom optimalizácie
monitorovacieho systému. V ostrej prevádzke sa počíta s nepretrţitou prevádzkou a rozšírením systému na ďalšie
relevantné subjekty. „

O

A

Upravené.

V úlohe č. 702 a následných úlohách upraviť nesprávne formulácie:
- na vzdelávacích podujatiach - „na vzdelávacích aktivitách“,
- zástupcovia CSIRT.SK - „pracovníci CSIRT.SK“,
- zamestnanec CSIRT.SK - „pracovník CSIRT.SK“,

O

ČA

O

A

Opravené - názov platí od 1. I. 2012.

O

A

Opravené.

Sekcia štátneho
výkazníctva

bez pripomienok

Sekcia auditu a kontroly

bez pripomienok

Upravené na: " vzdelávacích aktivitách";
ostatné na "zamestnanci/zamestnanec"
v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. –
Zákon o výkone práce vo verejnom
záujme

Sekcia európskych a
bez pripomienok
medzinárodných záležitostí
Sekcia legislatívna a
Na strane 35, položka 404 požadujeme opraviť názov registra na „Register ponúkaného majetku štátu“.
majetkoprávna
Sekcia rozpočtovej politiky ú. č 311 - Podpora uţívateľov pri práci s aplikáciami RIS – AP RIS žiadame opraviť údaje v koláčovom grafe na strane
20

1
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Sekcia rozpočtovej politiky

V Prílohe č. 1. Rozpočet DataCentra za rok 2012 upozorňujeme na nesúlad rozpočtových opatrení v kategórii 600 –
bežné výdavky na výšku upraveného rozpočtu k 30. 6. 2012. Rozpočtové opatrenia v kategórii 700 - kapitálové výdavky
(č. 3, č. 6 a č. 1 za správcu kapitoly) sú v poriadku.

Sekcia finančného trhu
Sekcia daňová a colná

O

N

Príloha č. 1 je spracovaná na základe
rozpočtových opatrení MF SR
vykonaných k 30.6.2012 a uvádzané
údaje sú korektné.

O

A

Vypustené "rozbieha sa"

bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok

Odbor makroekonomických
analýz a prognóz
Odbor informatiky,
oddelenie projektového
riadenia

na str. č.3 požadujeme úpravu textu: V DataCentre sa i naďalej úspešne prevádzkuje projekt platobného a
monitorovacieho systému pre štrukturálne a kohézny fond (ITMS), portál ITMS a rozbieha sa projekt informačného
systému účtovníctva fondov (ISUF)" , keďže informačný systém ISUF sa v DataCentre úspešne prevádzkuje už od r.
2004.

Vysvetlivky k skratkám:
O - obyčajná
akceptovaná

Z - zásadná
A - akceptovaná
N - neakceptovaná

ČA - čiastočne
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