Rozhodnutie
predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. P/2021/002499-0001
o schválení zmeny Organizačného poriadku
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P/2020/001626-0001 zo dňa
31. 12. 2020
_________________________________________________________________________
V súlade s čl. 6 ods. 5 Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 392 z 21. augusta 2019
ustanovujem:
Čl. I
Organizačný poriadok Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
schválený Rozhodnutím predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31. 12. 2020 sa mení takto:
1. V Prvej časti – Všeobecná časť, Čl. 3 odsek 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa
sa písmeno f), ktoré znie:
„f) manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti.“.
2. V Prvej časti – Všeobecná časť, Čl. 3 odsek 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a
dopĺňa sa písmeno f), ktoré znie:
„f) manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti.“.
3. V Prvej časti – Všeobecná časť, Čl. 6 ods. 3 písm. a) sa vkladá nový deviaty bod, ktorý
znie:
„9. manažéra kybernetickej a informačnej bezpečnosti,“.
Doterajšie body 9. a 10. sa označujú ako body 10. a 11.
4. Za Čl. 24 sa vkladá Čl. 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 24a
Pôsobnosť a kompetencie manažéra kybernetickej a informačnej bezpečnosti
(1) Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti je zodpovedný za koordináciu a plnenie
úloh úradu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v rozsahu najmä:
a) koncepčne riadiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť, udržiavať a aktualizovať
Politiku kybernetickej a informačnej bezpečnosti, a ďalšie interné riadiace akty,
b) riadiť a zaisťovať kybernetickú a informačnú bezpečnosť podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných riadiacich aktov,
c) metodicky viesť správcov informačných technológií verejnej správy, gestorov
informačných technológií verejnej správy, vlastníkov procesov, vlastníkov aktív,
vedúcich zamestnancov a ďalších zodpovedných zamestnancov,
d) analyzovať, definovať a monitorovať bezpečnostné hrozby a riziká úradu v súčinnosti
s ostatnými organizačnými útvarmi úradu,
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e) navrhovať opatrenia na zamedzenie alebo minimalizáciu rizík a dopadov hrozieb,
bezpečnostných udalostí, incidentov, mimoriadnych situácií, monitorovať plnenie a
efektivitu týchto opatrení a viesť evidenciu bezpečnostných incidentov,
f) navrhovať požiadavky na rozpočet a na iné zdroje súvisiace s bezpečnostnými
opatreniami a procesmi,
g) koordinovať vypracovanie plánov kontinuity a obnovy činností úradu,
h) predkladať odborné stanoviská, analýzy k procesom, projektom, zmenám a ostatným
aktivitám organizácie majúcich vplyv na kybernetickú bezpečnosť a informačnú
bezpečnosť úradu,
i) riadiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť vo vzťahu s dodávateľmi a pri
obstarávaní, projektovaní a vývoji softvéru a systémov,
j) zabezpečiť pravidelné preskúmanie stavu informačnej bezpečnosti a spolupracovať pri
realizácii auditov vykonávaných internými a externými subjektmi,
k) zabezpečovať budovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov v oblasti
kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti,
l) spolupracovať s inými orgánmi verejnej moci.
(2) Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti je povinný plniť ďalšie úlohy podľa
pokynov nadriadeného.“.
5. V Čl. 37 sa vypúšťajú body 10., 11. a 13.
Doterajšie body 12., 14. a 15. sa označujú ako body 10., 11. a 12.
6. Príloha Organizačného poriadku sa nahrádza novou prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha
Schéma organizačného poriadku
Č. P/2021/0002499-0001

Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.
V Bratislave dňa 28.10.2021

Ing. Ján Mrva, v. r.
predseda
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Príloha.:
Schéma organizačného poriadku
č. P/2021/0002499-0001
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