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POPIS ZMIEN DOKUMENTU
HISTÓRIA ZMIEN
Verzia
Dátum
1.00
04.02.2022
2.00

27.05.2022

Zmeny
Prvotný dokument
Zmena názvu projektu, úprava manažérskeho zhrnutia,
motivácie projektu, rozpočtu a harmonogramu

Meno

ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE
PRÍPRAVNÁ FÁZA:


V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Projektový zámer pre prípravnú fázu
určený na rozpracovanie informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní
rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do iniciačnej fázy.

POUŽITÉ SKRATKY (PRÍKLADY)
KONVENCIE – PRAVIDLÁ NÁZVOSLOVIA, ČÍSLOVANIA A VERZIONOVANIA - POŽIADAVIEK (PRÍKLADY)
ID
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SKRATKA
U
P
R
I
C
S
O
D
L
O
...

POPIS
Užívateľská požiadavka
Procesná požiadavka
Požiadavka na reporting
Integračná požiadavka
Kapacitné požiadavky procesov
Požiadavka na bezpečnosť
Prevádzková požiadavka (Operations)
Požiadavka na dokumentáciu
Legislatívna požiadavka
Ostatné
...

POUŽITÉ SKRATKY (PRÍKLADY)
ID

SKRATKA

1.

DSL

2.

Automatizovaný
spôsob

3.

FT

4.

FŠ

5.
6.
7.
8.
9.

HW/Cloud
IKT
IdM
IS
IT ROLA

10.

RT

11.
12.
13.

SD
SDM
SLA

POPIS
Definitive Software Library (ITIL) – zoznam SW, ktorý je možné/povolené používať v prostredí
organizácie (s priradenými identifikačnými kódmi)
Ide o spracovanie vstupných dát v štruktúrovanej forme na základe nadefinovanej procedúry
alebo scriptu. Spustenie spracovania môže byť naplánované ako opakovaná činnosť, alebo
vyvolaná jednorazovou činnosťou (napr. uzavretie tiketu)
Fix Time - Maximálna doba, do ktorej nahlásená vada musí byť odstránená a služba
poskytovaná podľa dohodnutých parametrov
Funkčná špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre využitie riešenia s jeho funkčnými
požiadavkami)
Hardvér / Cloud
Informačno-komunikačné technológie (organizácie)
Identity Manager
Informačný systém
Rola, ktorá definuje prístup do IS alebo definuje využívanie IT zdrojov
Response Time - Maximálna doba, počas ktorej je dodávateľ povinný reagovať na podnet
objednávateľa (napr. incident, požiadavku)
Service Desk
Service Desk Manager
Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby

14.

SW

softvér

15.

TŠ

16.
17.

WF
PTK/RFI

Technická špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre technické začlenenie riešenia do
prostredia organizácie, s jeho technickými, integračnými, architektúrnymi a bezpečnostnými
požiadavkami)
Workflow = pracovný proces, zobrazený postupnosťou úkonov
Predbežná trhová konzultácia/Request for information
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DEFINOVANIE PROJEKTU
KONVENCIE PRE TYPY POŽIADAVIEK (PRÍKLADY)

Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na funkčné, nefunkčné a technické. Podskupiny v
hlavných kategóriách je možné rozšíriť v závislosti od potrieb projektu, napríklad:
Užívateľské požiadavky majú nasledovnú konvenciu:
U_nn_Rxx

U
– užívateľská požiadavka

nn
– typ používateľa

R
– označenie požiadavky

xx
– číslo požiadavky
Procesné požiadavky majú nasledovnú konvenciu:
P_ABXY_Rxx

P
– procesná požiadavka

AB
– označenie procesu

XY
– číslo podprocesu

R
– označenie požiadavky

xx
– číslo požiadavky
Reportingové požiadavky majú nasledovnú konvenciu:
R_nn_Rxx

R
– reportingová požiadavka

nn
– číslo reportu

R
– označenie požiadavky

xx
– číslo požiadavky
Kapacitné požiadavky majú nasledovnú konvenciu:
Bezpečnostné požiadavky majú nasledovnú konvenciu: ...
Prevádzkové požiadavky majú nasledovnú konvenciu: ...
Ostatné požiadavky majú nasledovnú konvenciu: ...
Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM.

MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE

NASES vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády SR za účelom plnenia
odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006 Z. z. o
informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o IS VS“), správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a
služieb, pre potreby Úradu vlády SR, ktoré Úradu vlády SR vyplývajú z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj §5 ods. 2 zákona č.
275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, a aj pre ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy. Jej
hlavnou úlohou a predmetom činnosti je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a
prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov informatizácie
verejnej správy na Slovensku.
Cloud, jeho výhody, typy a stav na Slovensku
Týmto projektovým zámerom je možnosť budovania novej platformy na prevádzku
manažovaných cloudových IT služieb určených pre orgány verejnej moci (OVM).
IT infraštruktúra firiem a organizácií sa postupne presúva do cloudu. Ten láka instantnou dostupnosťou
hotových aplikácií, dynamikou výpočtových zdrojov a cenovou efektivitou. Organizáciám
využívajúcim cloud odpadajú náklady aj starosti s vlastnou infraštruktúrou i potreba zamestnávať časť
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IT prevádzky. Rýchlo rastúcemu komerčnému trhu cloudových poskytovateľov dominujú veľkí globálni
hráči.
Cloudové služby sa odlišujú úrovňou poskytovanej vrstvy IT prostredia. Infraštruktúrne služby (IaaS)
poskytujú len hardvér, platformové služby (PaaS) aj middleware platformy ako sú databázy,
populárnejšími sa stávajú hotové koncové aplikácie známe ako „softvér ako služba“ (SaaS).
Kým v rozvinutom svete minú firmy a organizácie takmer tretinu rozpočtu na cloudové služby, na
Slovensku je to výrazne menej. Dané je to predovšetkým štruktúrou našej ekonomiky, ktorej dominujú
veľké zahraničné firmy, tie ku cloudu pristupujú zdržanlivejšie a cloudové projekty iniciujú skôr vo
svojich materských centrálach.
Súčasný Vládny cloud
Existujúci slovenský vládny cloud je zdieľaná IT infraštruktúra vo veľkosti zhruba troch veľkých
slovenských podnikov, umiestnená na dvoch lokalitách. Vládnemu cloudu chýba dynamika
v prideľovaní zdrojov, moderné funkcie a predovšetkým služby s vyššou pridanou hodnotou, poskytuje
len holú infraštruktúru a platformy. Podľa analytikov Gartneru je však na tom podobne väčšina vládnych
cloudov vo svete.
Vládny cloud dnes ponúka tzv. virtuálne servery, čo sú náhrada za klasický podnikový server, výrazne
však zaostávajú za ponukou komerčných poskytovateľov svojimi výkonnostnými a kapacitnými
parametrami, aj konfiguračnými možnosťami.
Držať krok s globálnymi cloudovými hráčmi je na poli infraštruktúrnych služieb ťažké až nemožné,
napriek tomu sú na Slovensku štátom vlastnené cloudy zo strategických dôvodov potrebné. Mali
však byť zamerané predovšetkým na nákladovú efektivitu.
Osobitý problém súčasného vládneho cloudu predstavuje ponúkanie služieb zdarma. Môže byť tak
preplnený aplikáciami a dátami, ktoré jeho úroveň infraštruktúry nepotrebujú. Pri sledovaní jeho
utilizácie je potrebné merať vyťaženosť fyzických zdrojov ako napríklad záťaž fyzických procesorov,
nie metriky ktoré vravia o ich obsadenosti. Pohľad na jeho vyťaženosť inak môže byť skreslený.
Potreby orgánov verejnej moci v oblasti cloudov
Pri rozhodovaní o tom, ktoré IT služby sa hodia do cloudu, sa odporúča vyvážiť možné prínosy migrácie
so súvisiacou prácnosťou a rizikami. Pobeží daná aplikácia v cloude lacnejšie, rýchlejšie,
dynamickejšie, bezpečnejšie, či s menej výpadkami? Ponúka cloud potrebnú funkcionalitu, ktorá je
v domácom prostredí nedostupná?
Možné úskalia a riziká migrácie do cloudu súvisia s odlišnou architektúrou cloudu, niektoré verzie
operačných systémov či špecifické konfigurácie môžu byť nepodporované. Bývajú aj problémy
s prenosom licencií do cloudu. Niektoré aplikácie vyžadujú silnú konektivitu medzi cloudom
a používateľmi.
Ekonomicky obzvlášť výhodné býva využívanie hotových SaaS služieb, pri tých odpadajú všetky
starosti s ich prevádzkou, ale napríklad aj testovacie či vývojové prostredie v cloude, ktoré je možné
výhodne kúpiť a licencovať na krátke obdobia.
Rozhodnutie o tom ktoré cloudové služby sú vhodné pre ten-ktorý orgán verejnej správy súvisí aj
s veľkosťou danej organizácie a vyspelosťou jej IT zručností. Kým väčšie organizácie s vlastnými IT
špecialistami vedia využiť aj infraštruktúrne a platformové služby, pre menšie organizácie je optimálne
odoberať koncové manažované SaaS služby, pri ktorých vlastných IT odborníkov mať nemusia.
Návrh na vybudovanie a prevádzku novej platformy na manažované IT služby pre OVM
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Tento projektový zámer rieši vybudovanie novej platformy na služby komunitného cloudu. Aby
boli moderné a konkurencieschopné, je optimálne nasadiť jedno z riešení „cloud-in-a-box“, čiže
cloudovým poskytovateľom dodanú infraštruktúru s hotovými modernými cloudovými službami,
inštalovanú v štátnych dátových centrách.
Komunitný cloud potom môže mať služby zhodné s komerčnými poskytovateľmi a naviac
poskytnúť rad výhod. Medzi tie patria silnejšia a bezpečnejšia lokálna konektivita, šifrovanie
vlastnými mechanizmami a možnosť kombinovania cloudových a housingových služieb.
Komunitný
cloud je možné „hybridne“ rozšíriť o ponuku komerčných cloudových
poskytovateľov priamo z ich dátových centier, prostredníctvom bezpečného dedikovaného prepojenia.
Silný potenciál na využitie OVM majú hlavne tie menežované IT služby, ktoré presne odrážajú ich
potreby. Medzi navrhované služby nového vládneho cloudu patria platformy ako databázy, webhosting,
load-balancing, web application firewall a API brána. Dopyt je po menežovaných SaaS službách ako sú
správa pracovných miest, Service Desk, kontaktné centrum, dohľadové nástroje, či Security Operations
Center (SOC).
V ponuke by taktiež mali byť moderné infraštruktúrne služby (IaaS a PaaS) ako sú virtuálne servery,
moderné tzv. kontajnery, a možnosti automatizácie ich správy.
Spoplatňovanie služieb verejného cloudu
Aby mohol byť cloudové služby optimálne využívané, musia byť spoplatňované. Pri cenotvorbe služieb
je nutné poznať ich náklady. Zdieľané náklady je možné rozrátavať na jednotlivé ponúkané služby
metódou activity based costingu (ABC), tá na ich rozdelenie používa tzv. alokačné kľúče.
Za cloudové služby sa obvykle platí priebežne, na mesačnej báze. Štandardom je spoplatňovať
infraštruktúrne a platformové služby na základe spotrebovaných zdrojov a SaaS služby podľa počtu
užívateľov alebo otransakcií. Žiaduce sú cenové modely, ktoré férovo prenesú náklady na zákazníkov
podľa ich spotreby, avšak nie sú príliš zložité.

Umiestnenie projektov v komunitnom cloude
Je potrebné uviesť, že aktuálny stav vládneho cloudu neumožňuje v súčasnosti poskytnúť priestor
pre prevádzkovanie ďalších projektov, ktoré je potrebné umiestniť v cloude. V nábehovej fáze
bude v navrhovanom riešení komunitného cloudu prevádzkovaných šesť (6) projektov MIRRI a ÚVSR.

MOTIVÁCIA A ROZSAH PROJEKTU

Návrh na vybudovanie a prevádzku novej platformy na menežované IT služby pre OVM
Motiváciou projektu je vybudovanie novej platformy pre služby komunitného cloudu. Aby služby
komunitného cloudu boli moderné a konkurencieschopné, je optimálne nasadiť jedno z riešení „cloudin-a-box“, čiže cloudovým poskytovateľom dodanú infraštruktúru s hotovými modernými cloudovými
službami, inštalovanú v štátnych dátových centrách.
Komunitný cloud potom môže mať služby zhodné s komerčnými poskytovateľmi a naviac poskytnúť
rad výhod. Medzi tie patria silnejšia a bezpečnejšia lokálna konektivita, šifrovanie vlastnými
mechanizmami a možnosť kombinovania cloudových a housingových služieb.
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Komunitný cloud je možné „hybridne“ rozšíriť o ponuku komerčných cloudových poskytovateľov
priamo z ich dátových centier, prostredníctvom bezpečného dedikovaného prepojenia.
Silný potenciál na využitie OVM majú tie menežované IT služby, ktoré presne odrážajú ich potreby.
Medzi navrhované služby nového vládneho cloudu patria platformy ako databázy, webhosting, loadbalancing, web application firewall a API brána. Dopyt je po menežovaných SaaS službách ako sú
správa pracovných miest, Service Desk, kontaktné centrum, dohľadové nástroje, či Security Operations
Center (SOC).
V ponuke by taktiež mali byť moderné infraštruktúrne služby ako sú virtuálne servery, moderné tzv.
kontajnery, a možnosti automatizácie ich správy.
Prečo tento návrh na vybudovanie a prevádzku novej platformy na menežované IT služby pre
OVM
Existujúci slovenský vládny cloud je zdieľaná IT infraštruktúra vo veľkosti zhruba troch veľkých
slovenských podnikov, umiestnená na dvoch lokalitách. Vládnemu cloudu chýba dynamika
v prideľovaní zdrojov, moderné funkcie a predovšetkým služby s vyššou pridanou hodnotou, poskytuje
len holú infraštruktúru a platformy. Podľa analytikov Gartneru je však na tom podobne väčšina vládnych
cloudov vo svete.
Vládny cloud dnes ponúka tzv. virtuálne servery, čo sú náhrada za klasický podnikový server,
výrazne však zaostávajú za ponukou komerčných poskytovateľov svojimi výkonnostnými a
kapacitnými parametrami, aj konfiguračnými možnosťami.
Držať krok s globálnymi cloudovými hráčmi je na poli infraštruktúrnych služieb ťažké až nemožné,
napriek tomu sú na Slovensku štátom vlastnené cloudy zo strategických dôvodov potrebné. Mali však
byť zamerané predovšetkým na nákladovú efektivitu.
Osobitý problém súčasného vládneho cloudu predstavuje ponúkanie služieb zdarma. Môže byť
tak preplnený aplikáciami a dátami, ktoré jeho úroveň infraštruktúry nepotrebujú. Pri sledovaní
jeho utilizácie je potrebné merať vyťaženosť fyzických zdrojov ako napríklad záťaž fyzických
procesorov, nie metriky ktoré vravia o ich obsadenosti. Pohľad na jeho vyťaženosť inak môže byť
skreslený.
Odpoveď na stav Vládneho cloudu je tento návrh na vybudovanie a prevádzku novej platformy
na menežované IT služby pre OVM
Odpoveď na stav Vládneho cloudu je vybudovanie a prevádzku novej platformy na menežované IT
služby pre OVM, ktoré
1) budú dynamickejšie v prideľovaní výpočtových zdrojov
Existujúci slovenský vládny cloud je inštaláciou serverov a diskových úložísk s kapacitou na úrovni
IT infraštruktúry zhruba troch veľkých slovenských podnikov. Doposiaľ ponúkané služby sú na
úrovni IaaS, v pláne je čoskoré rozšírenie o vybrané platformové služby PaaS. Infraštruktúra je
budovaná od roku 2014 a je rozdelená v dvoch dátových centrách, jedno je v Bratislave, druhé pri
Banskej Bystrici.
Náš vládny cloud však technicky vzaté nie je cloud. Cloud si vo svete IT spájame predovšetkým
s dynamikou v prideľovaní výpočtových zdrojov, vysokou mierou pridanej hodnoty, modernými
funkciami a predovšetkým - cenovou efektivitou. Tieto aspekty nášmu vládnemu cloudu chýbajú.
Rovnako bežné je vo verejných cloudoch automatizované vytváranie VM. Virtuálne servery sa
v moderných cloudoch vedia „narodiť“ a „zanikať“ podľa potreby, aj úplne automaticky, napríklad
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podľa predpísaného časového harmonogramu, volaním cez softvérové API rozhranie, či ešte lepšie
– operatívne pri zvýšenej záťaži či chybovosti okolitých serverov. Naproti tomu sa virtuálne
servery vo vládnom cloude vytvárajú ručne na základe žiadanky schvaľovanej úradníkom.
S dynamikou cloudu súvisí aj fenomén takzvaných kontajnerov. Kontajnery sú najmodernejším
spôsobom prevádzky aplikácií v cloude a vyznačujú sa jednoduchým presunom z jedného počítača
na druhý. Kým vo svete aj u nás naberajú na popularite, v našom vládnom cloude dostupné nie sú.
2) budú ekonomickejšie pre štát
Náš vládny cloud je postavený na kvalitných značkových technológiách, ktoré sú určené pre náročné
nasadenie na prevádzku s minimom výpadkov. Architektúrou pripomína napríklad to, čo si firmy
u nás stavajú na prevádzku svojich kľúčových IT služieb ako sú ekonomické či zákaznícke
informačné systémy. Keďže sú takéto komponenty drahé, firmy si ich obstarávajú len na prevádzku
tých aplikácií, ktorých výpadok spôsobuje značné ekonomické škody. Preto vládny cloud, tak ako
je postavený teraz, by mal slúžiť len na tie najhodnotnejšie a najcitlivejšie aplikácie a dáta.
Bežná agenda štátnej správy, ktorá ani v papierovej forme neleží v prísne strážených trezoroch,
rovnako ani v digitálnej forme nemusí byť na špičkových pamäťových úložiskách vládneho
cloudu. Môže zostať na bežných diskoch, ktoré sú zhruba stokrát lacnejšie.
Tu sa dostávame k vo verejnom priestore často diskutovanej otázke utilizácie nášho vládneho
cloudu. Jeho kontinuálne dokupovanie a rozširovanie sa totiž odôvodňuje práve tým, že sa už
zakúpený hardvér kapacitne naplnil.
Dôvod prečo sa vládny cloud poľahky plní je nepochybne aj ten, že je ponúkaný organizáciám
verejnej správy zdarma. Každý cloud ponúkaný bezplatne bude vždy plný. Pri výstavbe štátnych
cloudov je nutné nasadiť vhodný spôsob spoplatňovania služieb, ktorý odrazí reálne náklady
a zamedzí jeho preplneniu menej významnými IT službami a dátami.
3) budú spoplatňované
Aby mohli byť cloudové služby optimálne využívané, musí byť spoplatňovaný. Pri cenotvorbe
služieb je nutné poznať ich náklady. Zdieľané náklady je možné rozrátavať na jednotlivé ponúkané
služby metódou activity based costingu (ABC), tá na ich rozdelenie používa tzv. alokačné kľúče.
Za cloudové služby sa obvykle platí priebežne, na mesačnej báze. Štandardom je spoplatňovať
infraštruktúrne a platformové služby na základe spotrebovaných zdrojov a SaaS služby podľa počtu
užívateľov alebo na transakčnej báze. Žiaduce sú cenové modely, ktoré férovo prenesú náklady na
zákazníkov podľa ich spotreby, avšak nie sú príliš zložité.
Primárne/nábehové umiestnenie projektov v komunitnom cloude
V nábehovej fáze budú v riešení prevádzkovane projekty MIRRI a ÚVSR. Konkrétne pôjde o šesť (6)
projektov z oblasti eGovernmentu. Tieto projekty sú závislé na realizovaní a prevádzke tohto projektu
„Cloudové služby GOVNET“.
Projekty MIRRI (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky)
1) Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných
údajov (projekt_346).
2) Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API)
(projekt_514).
3) Konsolidovaná analytická vrstva (projekt_584).
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4) Tretia vlna opatrení proti byrokracii (QW3) (projekt_1364).
5) Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov
prostredníctvom platformy dátovej integrácie (projekt_327).
Projekty ÚV SR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
6) Centrálny informačný systém štátnej služby (projekt_130).

ZAINTERESOVANÉ STRANY/STAKEHOLDERI
AKTÉR / STAKEHOLDER

ID

SUBJEKT
(názov /
skratka)

ROLA
(vlastník procesu/ vlastník
dát/zákazník/ užívateľ ….
člen tímu atď.)
Poskytovateľ služieb
centrálnej platformy
integrácie údajov

1.

Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR

MIRRI

2.

Národná agentúra pre sieťové a
elektronické služby

NASES

Vlastník procesu

3.

OVM

OVM

Zákazník/ užívateľ

Informačný systém
(názov ISVS a MetaIS
kód)
Sieť GOVNET2.0
isvs_9320
Sieť GOVNET2.0
isvs_9320
Sieť GOVNET2.0
isvs_9320

CIELE PROJEKTU A MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
Ciele/Merateľné ukazovatele

ID

1

2

3

CIEĽ

ŠC 7.8:
Racionali
zácia
prevádzk
y
informač
ných
systémov
pomocou
eGovern
ment
cloudu
ŠC 7.8:
Racionali
zácia
prevádzk
y
informač
ných
systémov
pomocou
eGovern
ment
cloudu

ŠC 7.8:
Racionali
zácia
prevádzk
y
informač
ných
systémov

NÁZOV
MERATEĽNÉHO
POPIS
A VÝKONNOSTN
UKAZOVATEĽ
ÉHO
A
UKAZOVATEĽA
(KPI)

P0194 - Počet
nasadených
služieb typu IaaS
a PaaS

Ukazovateľ
vyjadruje
počet služieb
typu IaaS a
PaaS
nasadených v
eGovernment
cloude
využívaných
inštitúciami
štátnej správy.

Ukazovateľ
vyjadruje, aký
počet inštitúcií
štátnej správy
podporených z
P0049 projektu z
Dodatočný počet
celkového
inštitúcií štátnej
počtu inštitúcií
správy zapojených štátnej správy
do eGovernment
využíva služby
cloudu
PaaS a IaaS v
istej výške z
celkových
prevádzkových
nákladov na
IKT.
Ukazovateľ
P0954 vyjadruje, aký
Dodatočný počet
počet
ústredných
ústredných
orgánov štátnej
orgánov
správy zapojených
štátnej správy
do eGovernment
podporených z
cloudu
projektu z

MERNÁ
JEDNOTKA
(v čom sa
meria
ukazovateľ)

Počet

Počet

Počet

AS IS
MERATEĽNÉ
VÝKONNOSTN
É HODNTOY
(aktuálne
hodnoty)

0

0

0

TO BE
MERATEĽNÉ
VÝKONNOSTNÉ
HODNTOY
(cieľové hodnoty
projektu)

SPÔSOB ICH
MERANIA/
OVERENIA
PO NASADENÍ
(overenie
naplnenie cieľa)

4

Kontrola počtu
úspešne
zavedených
služieb typu
IaaS a PaaS.

10

Kontrola počtu
úspešne
zapojených
nštitúcií štátnej
správy do
cloudu.

2

Kontrola počtu
úspešne
zapojených
ústredných
orgánov štátnej
do cloudu.
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POZNÁMKA

pomocou
eGovern
ment
cloudu

celkového
počtu
ústredných
orgánov
štátnej správy
využíva služby
PaaS a IaaS v
istej výške z
celkových
prevádzkových
nákladov na
IKT.

ŠPECIFIKÁCIA POTRIEB KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA

Ako určiť, ktoré IT služby mať v cloude a ktoré nie
Niet pochýb, že sa IT prostredie komerčných aj štátnych organizácií vo svete postupne presúva do
cloudu. Preto by aj u nás pri zavádzaní novej IT služby mali organizácie prioritne zvažovať využitie
cloudovej platformy s čo najvyššou mierou pridanej hodnoty. Načo kopať studňu tam, kde sa dá napojiť
na vodovod? Ak je požadovaná nová IT služba dostupná v cloude vo forme SaaS, rozhodnutie napriek
tomu ju stavať v domácom prostredí by malo mať veľmi vážne dôvody. Ak nie je dostupná ako SaaS,
na mieste je zvážiť PaaS, alebo aspoň IaaS službu, aj tie odbremenia istú časť nákladov a starostí. Je
vhodné zvažovať aj presun existujúcich IT služieb z domáceho prostredia do cloudu.
Nie všetko sa však do cloudu hodí, nie každá aplikácia sa tam oplatí prevádzkovať a niektoré tam bežať
nevedia či nesmú. Ako správne posúdiť, čo má a čo nemá byť v cloude?
Vhodné metodiky na rozhodnutia o migrácii ponúkajú samotní cloudoví poskytovatelia. Microsoft vo
svojej príručke Enterprise Cloud Strategy1 odporúča pre každú IT službu vykonať tzv. cost-benefit
analýzu, čo je vlastne prosté vyváženie „pre a proti“.
V prvom rade sa majú kvantifikovať prínosy možnej migrácie do cloudu: pobeží tam aplikácia lacnejšie,
rýchlejšie, dynamickejšie, bezpečnejšie, či s menej výpadkami? Ponúka cloud funkcionalitu, ktorá je
v domácom prostredí nedostupná?
Tieto benefity by mali prevažovať úskalia, prácnosť a možné riziká prechodu do cloudu. Tie súvisia
s tým, že v cloude je iná hardvérová architektúra, s iným vlastníkom a je fyzicky vzdialená. Cloudy
nepodporujú niektoré operačné systémy či nastavenia. Pri migrovaní existujúcich aplikácií môžu byť
rôzne skryté hrozby, napríklad napevno napísané IP adresy v zdrojových kódoch aplikácií. Do cloudu
sa dá presunúť azda všetko, ale s tým spojenú náročnosť je potrebné vopred pochopiť.
Množstvo výrobcov softvéru licencuje svoje produkty podľa typu alebo konfigurácie hardvérovej
infraštruktúry, na ktorej sa aplikácia prevádzkuje. Dodávatelia softvéru majú taktiež rôzne obmedzenia
súvisiace s presunom licencie z jednej hardvérovej platformy na inú alebo do cloudu.
Pre cloud je jednou z najdôležitejších požiadaviek vhodná konektivita. Bez správneho pripojenia sa
cloud stáva bezcenným. Niektoré aplikácie, ako napríklad ekonomické softvéry alebo virtuálne
pracovné plochy, sú náročné na nízke latencie, čiže dobu prenosu. Iné, medzi ktoré patria predovšetkým
aplikácie na zálohovanie, recovery scenáre a prenos audiovizuálnych súborov, si vyžadujú vysokú
priepustnosť dátovej linky.

1

Microsoft publikácia Enterprise Cloud Strategy, druhé vydanie
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Jednou z foriem vyváženého pohľadu na výhody aj úskalia migrácie do cloudu je nasledovný graf, v
ktorom hviezdy reprezentujú jednotlivé aplikácie umiestnené na dvoch osiach. Jedna zobrazuje prínos
migrácie do cloudu, druhá jej možné riziká a náročnosť. Vpravo hore sa budú nachádzať informačné
systémy a aplikácie danej organizácie, ktoré sú najvhodnejšie na presun do cloudu, lebo majú
odhadované nízke riziká pri prechode, ich presun do cloudu by mal byť nenáročný a dá sa zároveň
očakávať, že prinesie najväčšie výhody. Je vhodné začať migrovať do cloudu práve tieto aplikácie.

Prínosy v
cloude

Apliká
cie

Vhodnosť migrácie do
cloudu
Obrázok 5: graf vyvažujúci prínosy a prácnosť či riziká migrácie do cloudu pre jednotlivé aplikácie
Vo výsledku sa do cloudu umiestňujú najmä online aplikácie, e-shopy, kontaktné centrá, kolaboratívne
platformy, e-mailová infraštruktúra, tie všetky benefitujú z online prostredia cloudu. Ekonomicky
obzvlášť výhodné býva využívanie hotových SaaS služieb, pri tých odpadajú všetky starosti s ich
prevádzkou, ale napríklad aj testovacie či vývojové prostredia, ktoré je možné výhodne kúpiť
a licencovať len na krátke obdobia.
Do cloudu sa nehodia rôzne staré aplikácie ktoré cloud nepodporuje, osobitne licencované softvéry, či
také servery, ktoré vyžadujú extrémnu konektivitu, napríklad databázový server ktorý má slúžiť aj
aplikácii umiestnenej v domácom prostredí, či povedzme print server pre lokálne tlačiarne. Do cloudu
sa často neoplatí migrovať také aplikácie, ktoré sú len jednoducho nenáročné na prevádzku a môžu byť
lacno a bezprácne bežané v existujúcom domácom prostredí.
Migrácia do cloudu je pre organizácie vhodnou príležitosťou na transformáciu ich IT služieb. Dajú sa
totiž nielen preškálovať a ušetriť tak výpočtové zdroje, ale aj zásadne modernizovať či zmeniť. Je to
podobné ako keď si niekto do nového bytu prenesie starý nábytok v pôvodnom usporiadaní – môže
prichádzať o vhodný okamih na pozitívnu zmenu. Niekedy je menej prácne aplikáciu do cloudu
nemigrovať a jednoducho prejsť na hotovú cloudovú SaaS aplikáciu, ktorá často prinesie lepšiu
funkcionalitu.
Vhodný cloudový model určuje aj veľkosť a vyspelosť OVM
Rozhodnutie o tom ktoré cloudové služby sú vhodné pre ten-ktorý orgán verejnej správy súvisí aj
s veľkosťou danej organizácie a vyspelosťou čo sa týka IT zručností.
Pre menšie organizácie, alebo pre tie, ktoré majú menší počet IT špecialistov, je vhodné používať hotové
koncové manažované SaaS služby. To im odbúra potrebu udržiavať vlastných ľudí na prevádzku
súvisiacej IT infraštruktúry. Na využívanie IaaS a PaaS platforiem totiž stále potrebujú IT odborníkov,
ktorí vedia udržiavať celé IT prostredie od úrovne operačného systému vrátane databáz, middleware
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platforiem a samotných aplikácií. Tých vôbec nemusia mať, alebo ich len obtiažne dokážu obstarať na
trhu práce, kde je podobných špecialistov nedostatok.
Preto je u mnohých OVM dopyt po hostovaných SaaS aplikáciách ako sú ekonomické systémy, registre,
či service desk. Dopyt je aj po komplexných manažovaných službách ako je správa pracovných miest
(workplace management zahrňujúci PC, notebooky či telefóny), správu identít, ukladanie a správu
dokumentov (document management systém) a ďalšie.
Aj pre stredne veľké OVM je výhodnejšie používať manažované IT služby alebo také SaaS aplikácie,
pri ktorých je na strane zákazníka potrebný len základný prevádzkový IT personál. Infraštruktúrne
a platformové cloudové služby môžu byť vhodné pre veľké organizácie, ktoré ľudí schopných stavať
a prevádzkovať nad nimi aplikácie majú. Dopyt je po platformách ako sú databázy, aplikačné a webové
servery (webhosting), prípadne po aplikačných firewalloch a load-balanceroch.

RIZIKÁ A ZÁVISLOSTI

V rámci projektu boli identifikované nasledovné riziká:
NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI
(čo)

Neschválenie financovania
projektu z OP II PO 7

Kategória

Stredné
riziko

Dosah

MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia)

Nízky
dosah

Vytvorenie potrebnej dokumentácie
v požadovanej kvalite a rozsahu.

Nedostatok zamestnancov s
potrebnou odbornosťou a
skúsenosťami

Stredné
riziko

Nízky
dosah

Celková zmena stratégie odmeňovania,
motivovania a udržania si zamestnancov
v IT oblasti v rámci verejnej správy.
Vzhľadom na možnosti ovplyvniť takúto
stratégiu je potrebné využitie zdroje OP
EVS.

Služby nebudú poskytované v
dostatočnej kvalite

Stredné
riziko

Vsoký
dosah

Pravidelné vyhodnocovanie návrhu riešenia
projektu a určiť zodpovedné osoby za
jednotlivé výstupy projektu.

Náklady na realizáciu projektu
budú vyššie ako plánované,
zmeny obstarávacích cien v čase
realizácie projektu

Slabé
riziko

Fatálny
dosah

Dôsledne zabezpečiť VO a prípravu zmluvy,
ktoré budú garantovať ceny, finančné
riadenie a akceptačné konanie.

Obmedzenie dodania tovarov pre
Slabé
projekt súvisiaca s krízovou
riziko
situáciou vo svete /čipová kríza/

Fatálny
dosah

Dôsledná príprava VO a technickej
špecifikácie s potvrdením dodania
(termínov) a poskytnutie zábezpeky na
dodanie

ALTERNATÍVY A MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA

Infraštruktúrne služby na hotovom „Cloud-in-a-box“ riešení
V predošlom hodnotení súčasného vládneho cloudu zaznela výčitka, že poskytuje predovšetkým len
infraštruktúrne služby, ktoré sú parametrami aj funkcionalitou výrazne pozadu za ponukou
komerčných poskytovateľov.
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Zo strany OVM pritom je značný dopyt po infraštruktúrnych službách ako sú virtuálne servery,
disky a sieťové pripojenia. Aby však boli tieto služby moderné a konkurencieschopné, je optimálne
nasadiť jedno zo spomínaných riešení „cloud-in-a-box“, čiže cloudovým poskytovateľom dodanú
infraštruktúru inštalovanú u zákazníka, ktorá bude obsahovať moderné cloudové služby. Príkladom
takýchto riešení sú Microsoft Azure Stack, Oracle Cloud@Customer a AWS Outpost.
Riešenie postavené na takýchto platformách postavených a udržiavaných globálnym cloudovým
poskytovateľom, ale inštalovaných na slovenským štátom vlastnenej hardvérovej infraštruktúre
umiestnenej v štátnych dátových centrách na území Slovenska, by sa funkcionalitou vyrovnalo
globálnym cloudovým hráčom a naviac prinieslo mnohé výhody.
Okrem bežných virtuálnych serverov v najrôznejších konfiguráciách a so širokou podporou operačných
systémov by mohli byť dostupné aj dynamické spôsoby ich vytvárania a spravovania, vrátane API
prístupu. Je tak možné stavať moderné riešenia podľa princípov tzv. „Infraštruktúry ako kód“, kedy je
možné hardvérové zdroje „volať“ priamo zo softvérových programov. V praxi je to možné použiť
napríklad na farmu webových serverov, ktorá rastie alebo sa zmenšuje automaticky podľa potreby.
Samozrejmosťou by mohli byť aj moderné serverové platformy ako sú tzv. kontajnery a ich
automatizácia pomocou platformy Kubernetes.
Vlastníctvo hardvérovej infraštruktúry štátnych cloudových služieb slovenským štátom má
nesporné strategické aj technické výhody. Patrí medzi ne napríklad možnosť použiť vlastné
softvérové či hardvérové šifrovacie mechanizmy, nezávislé od komerčného cloudového
poskytovateľa.
Výpočtovú kapacitu by takto postavený komunitný cloud poskytoval nielen z vlastných hardvérových
zdrojov, mohol by sprostredkovať aj výpočtové zdroje globálnych komerčných cloudov v takzvanom
hybridnom modeli. To je žiaduce napríklad pri cenovo efektívnych spôsoboch archivácie veľkého
množstva dát, ktoré vedia komerční poskytovatelia ukladať na lacné diskové polia.
Konektivita k vládnemu cloudu je kľúčovou výhodou oproti globálnym hráčom
Vládny komunitný cloud má oproti komerčným cloudom zásadnú výhodu silnejšej a bezpečnejšej
konektivity. Pre cloud je, zo zjavných dôvodov, konektivita absolútne esenciálna. Globálne komerčné
cloudy majú svoje najbližšie dátové centrá v Západnej Európe, napríklad Azure v Holandsku, Amazon
a Google v Nemecku. Väčšine aplikácií neprekáža latencia ani priepustnosť, ktorá je bežnou súčasťou
verejného internetu naprieč Európou. Existujú však výnimky ako virtuálne pracovné plochy či
zálohovanie veľkého množstva dát, kde nedostatočná konektivita verejného internetu predstavuje riziko
a je potrebné silnejšie privátne spojenie.
Latencie do západoeurópskych dátových centier globálnych hráčov sú zo Slovenska na úrovni zhruba
20ms, čo môže byť priveľa napríklad pre komunikáciu medzi databázovým a aplikačným serverom.
Priepustnosť k nim cez verejný internet je na úrovni približne 50MB/s, čo znamená že povedzme film
v HD kvalite sa stiahne za pol minúty, na zálohovanie povedzme desiatok terabajtov dát to však nestačí,
obzvlášť napríklad pri naliehavom recovery scenári.
Tu má teda navrhovaný nový komunitný cloud nesmiernu výhodu, vie poskytnúť identické
infraštruktúrne služby ako komerčné cloudy, avšak s blízkou a rádovo silnejšou konektivitou.
Vrámci Bratislavy či Slovenska sú cenovo a technicky bežne dostupné napríklad 10 Gigabitové
dedikované linky, násobne prevyšujúce priepustnosť verejného internetu.
Osobitou kapitolou je bezpečnosť dátového spojenia, kde má vládny komunitný cloud opäť
výrazne navrch oproti všetkým komerčným cloudovým poskytovateľom, či už globálnym alebo
slovenským. OVM sa totiž vedia ku komunitnému cloudu pripojiť prostredníctvom štátnej siete Govnet,
budovanej s primárnym zreteľom na bezpečnosť.
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Komerční cloudoví poskytovatelia samozrejme poskytujú možnosť šifrovaného IPSec tunelu na
verejnom internete, ten sa však svojou bezpečnosťou so štátnou sieťou Govnet zrovnať nedá.
Demonštruje to napríklad incident z roku 2013, kedy útočníci (pomocou chýb BGP protokolu)
svojvoľne presmerovali tok verejného internetu cez vybrané dátové centrá na Islande a v Bielorusku2.
To im mohlo napríklad poskytnúť čas na rozšifrovanie kryptovaného toku dát IPSec tunelov.
Aj preto je dôležité, aby pri poskytovaní hybridných infraštruktúrnych služieb komerčných
poskytovateľov prostredníctvom vládneho cloudu bol realizovaný prepoj medzi nimi prostredníctvom
dedikovaných liniek, mimo verejného internetu. Príkladom je služba Express Route firmy Microsoft na
dedikované pripojenie do ich Azure cloudu.
Komunitný cloud má ďalej výhodu poskytovania kombinácie cloudových a housingových služieb,
ktorú komerční poskytovatelia obvykle neponúkajú. Nezriedka požadujú zákazníci využívať
cloudovú službu ako sú napríklad aplikačné servery v úzkom prepojení so svojou vlastnou
infraštruktúrou, ako je napríklad databáza, pretože tú z rôznych dôvodov (licencie, nepodporované
verzie či konfigurácie) do cloudu nie je možné preniesť.
Manažované IT služby šité na mieru slovenským OVM
Silný potenciál na využitie orgánmi verejnej moci majú tie manažované IT služby, ktoré presne odrážajú
ich potreby. Tu vie mať komunitný cloud nespornú výhodu oproti globálnym komerčným hráčom,
pretože vie prispôsobiť služby podmienkam našej štátnej správy svojim obsahom, funkcionalitou,
jazykom, nastaveniami, či lokálnou podporou.
Nasleduje niekoľko príkladov takto nadizajnovaných navrhovaných manažovaných cloudových SaaS
služieb:

2



Správa pracovných miest (workplace management). Azda všetky OVM dnes majú rozsiahlu
kancelársku IT techniku ako sú PC, notebooky, IP telefóny, tlačiarne, skenery, tablety
a smartfóny. Užívatelia vyžadujú služby ako sú elektronická pošta, kalendárový server,
kolaboračné služby (MS Teams), či úložiská pre súbory (file servery). Ich inštalácia, nastavenia,
správa či zabezpečenie však vyžadujú značné úsilie a odborné znalosti. Osobité výzvy
predstavujú updatovanie a upgrade systémov. Získanie týchto služieb z cloudu preto OVM
ušetrí množstvo nákladov aj starostí. NASES má na tieto účely aj upravenú platformu Microsoft
Office365, ktorá je prispôsobená našej štátnej správe tak, aby vyhovovala jej potrebám a
bezpečnostným praktikám. Napríklad online úložisko OneDrive nahrádza lokálnym šifrovaným
riešením, rovnako MS Exchange server ukladá poštu lokálne a nie v zahraničnom cloude.



Service Desk. Legislatíva súvisiaca s prevádzkou informačných systémov ukladá OVM
povinnosť zabezpečiť súvisiace procesy. Medzi ne patrí predovšetkým správa problémov,
incidentov, nastavení, zmien a servisných požiadaviek. To umožňujú rôzne softvérové nástroje
ako sú Jira, HP OpenView, CA Service Desk Manager, ktoré by boli OVM dostupné vo forme
SaaS, s možnosťou obsahovať rôzne predkonfigurované bežné scenáre.



Správa identít (identity management). Značnú prácnosť prináša IT oddeleniam OVM správa
identít, teda vytváranie prístupových práv novým zamestnancom, prideľovanie potrebných
oprávnení, rušenie prístupov odchádzajúcich zamestnancov, obvykle na platforme MS Active
Directory. Aj tieto služby je možné poskytnúť vládnym cloudom.



Kontaktné centrum. Existujúce kontaktné centrum NASES je tiež možné ponúkať OVM ako
manažovanú službu. Služby súčasného tímu telefonistov NASES je v pláne rozšíriť o moderné
služby ako sú inteligentné chat boty, schopné automatizovane odpovedať aj na e-maily. Táto
služba vie pokryť tzv. prvý kontakt s občanom alebo interným zamestnancom OVM.

Článok časopisu Wired Someone's Been Siphoning Data Through a Huge Security Hole in the Internet, 12.3.2013
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Podobne silný potenciál majú napríklad tieto platformové PaaS služby, ktoré sú rovnako prispôsobené
konkrétnym potrebám slovenských OVM:


API brána (gateway). Dizajn tejto služby vychádza z veľmi rozšírenej potreby jednotlivých
OVM zdieľať a vymieňať si navzájom online dáta prostredníctvom rôznych rozhraní. Pred tieto
rozhrania je možné postaviť službu API brány, ktorá zabezpečí napríklad autentifikáciu,
autorizáciu, priškrtenie (throttling), či preklad protokolov (napr. z REST na SOAP). API brána
vie zabezpečiť postupný upgrade rozhraní tak, že vybraným OVM poskytne službu v pôvodnom
a iným OVM v novom rozhraní. API bránu je možné poskytovať ako plne spravovanú SaaS
službu, ale aj ako PaaS platformu pre interné použitie jedným zákazníkom, ktorý si ju podľa
svojich potrieb sám nastaví.



Dohľad, zber a vizualizácia logov (monitoring). Rastúca infraštruktúra vo väčšine OVM
vyžaduje dedikované moderné systémy na dohľad a na zber logov. Populárne platformy ako sú
Elastic-search / Logstash / Kibana (ELK), či dohľadový systém Zabbix, vyžadujú inštaláciu
a správu aj vlastných databáz. Od toho všetkého by OVM mohla odbremeniť táto cloudová
služba.



Webová infraštruktúra ako web hosting, load-balancer, aplikačný firewall (WAF). Už
v súčasnosti poskytuje NASES infraštruktúru na umiestnenie, prevádzku a ochranu stoviek
štátnych webov. OVM preto nemusia stavať vlastné databázy k webom (MySQL, MariaDB,
PostreSQL), systémy na správu obsahu (CMS ako napríklad Wordpress), webové servery (PHP,
.NET, Java), ani webové aplikačné firewally (WAF ako napríklad F5).



Databázy. Medzi ponúkanými platformovými službami môžu samozrejme byť aj manažované
databázy či už komerčných výrobcov (Oracle, Microsoft), alebo open-source (MySQL,
MariaDB, PostgreSQL) aj s prvkami vysokej dostupnosti.

DevOps prostredie ide o poskytovanie prostredí na báze kubernetes frameworku s vlastnosťami
daných v SLA (RTO, RPO ... ). Zákazník si bude môcť vybrať z preddefinovaných vzorových
konfigurácii alebo bude mať možnosť využívať službu podľa vlastnej konfigurácie.
Pri poskytovaní IaaS služieb pôjde o poskytovanie:




inštancií Windows a Linux serverov rovnako ako aj
diskových kapacít s vlastnosťami daných v SLA (RTO, RPO ... )
zákazník si vie vybrať z preddefinovaných vzorových konfigurácii alebo mu bude poskytnutá
služba na základe požiadaviek jeho vlastnej konfigurácie.

IaaS aj PaaS služby budú hlavne poskytované ako manažovaná služba, t.j. zákazníkovi sa poskytne
komplexná služba aj s technickou (personálnou) podporou, čím nebude nutné u konzumujúceho OVM
budovať vysoko odborné personálne kapacity.
Potreba obstarania infraštruktúry pre poskytovanie služieb
Pri stanovení alternatív riešenia sme vychádzali z praktických potrieb budúcich používateľov
a potencionálnych národných projektov ktoré majú byť prevádzkované v NASES, kde analýzou bola
potvrdená potreba vybudovať predkladané riešenie.
ALTERNATÍVA A – „PONECHANIE EXISTUJÚCEHO STAVU, T.J. NEBUDE SA BUDOVAŤ VLÁDNY KOMUNITNÝ
CLOUD"
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Súhrnný popis
Alternatíva hovorí o tom, že nebude vybudovaný vládny cloud, naďalej ostane len existujúci slovenský
vládny cloud.
V súčasnosti však existujúci slovenský vládny cloud výrazne zaostáva za ponukou komerčných
poskytovateľov svojimi výkonnostnými a kapacitnými parametrami, aj konfiguračnými možnosťami
a môže byť preplnený aplikáciami a dátami, ktoré jeho úroveň infraštruktúry nepotrebujú, čím sa
stráca cenová a nákladovú efektivita vynakladania verejných prostriedkov. Tento variant z pohľadu
budúcnosti nespĺňa mnohé kritéria ako je napr. monetizácia, resp. podpora pre systémy so silnejšími
požiadavkami na SLA (Dostupnosť, RTO, RPO) rovnako ako aj pre prevádzku základných služieb
resp. prvkov kritickej infraštruktúry.

ALTERNATÍVA B – „PLNÝ SCOPE PRE VYBUDOVANIE VLÁDNEHO KOMUNITNÉHO CLOUDU"

Súhrnný popis
Jedná sa o komplexné riešenie pozostávajúce z vybudovania riešenia, ktoré bude poskytovať všetky
potenciálne a identifikované služby komunitného cloudu.
Cloudové riešenie bude poskytovať minimálne všetky identifikované IaaS, PaaS a SaaS služby, ktoré
poskytujú aj komerčné riešenia.
Pre platformové PaaS služby bude cloud poskytovať:
 API brána (gateway),
 Dohľad, zber a vizualizácia logov (monitoring),
 Webová infraštruktúra ako web hosting, load-balancer, aplikačný firewall (WAF),
 Databázy.
Pre menežované SaaS služby bude cloud riešenie poskytovať:
 Správa pracovných miest (workplace management),
 Service Desk,
 Správa identít (identity management),
 Kontaktné centrum.
Pre IaaS služby bude cloud poskytovať:
 inštancie Windows a Linux serverov
 diskovú kapacitu
Z obsahového hľadiska predmetná alternatíva bude poskytovať komplexnú ponuku a pokrývať
kompletné požiadavky OVM a úradov vrátane poskytovania služieb pre Správa pracovných miest
(workplace management), kde sa prevádzka dotknutých zákazníkov OVM a úradov bude venovať ich
vecnej agende a nebude musieť zabezpečovať chod „IT techniky“ (ako sú PC, notebooky, IP telefóny,
tlačiarne, skenery, tablety a smartfóny) pre riešenie svojej agendy. Odpadne im potreba inštalácií
služieb ako sú napr. elektronická pošta, a pod. Ďalej bude ponúkať aj služby Service Desk, na správu
problémov, incidentov, nastavení, zmien a servisných požiadaviek používateľov, ako aj poskytovanie
služby Správa identít (identity management), nastavovanie a vytváranie prístupových práv novým
zamestnancom, prideľovanie potrebných oprávnení, a pod.
Z časového hľadiska realizácie tohto projektu je táto alternatíva náročná.
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ALTERNATÍVA C – „VYBUDOVANIE LEN ČASTI VLÁDNEHO KOMUNITNÉHO CLOUDU"

Súhrnný popis
Jedná sa o komplexné riešenie pozostávajúce z vybudovania riešenia, ktoré bude poskytovať všetky
potenciálne a identifikované služby komunitného cloudu.
Cloudové riešenie bude poskytovať minimálne všetky identifikované IaaS, PaaS a SaaS služby, ktoré
poskytujú aj komerčné riešenia.
Pre platformové PaaS služby bude cloud poskytovať:
 API brána (gateway),
 Dohľad, zber a vizualizácia logov (monitoring),
 Webová infraštruktúra ako web hosting, load-balancer, aplikačný firewall (WAF),
 Databázy.
Pre menežované SaaS služby bude cloud riešenie poskytovať:
 Kontaktné centrum.
Pre IaaS služby bude cloud poskytovať:
 inštancie Windows a Linux serverov
 diskovú kapacitu
Z obsahového hľadiska predmetná alternatíva nebude poskytovať komplexnú ponuku a pokrývať tak
kompletné požiadavky OVM a úradov vrátane poskytovania služieb pre Správa pracovných miest
(workplace management), služieb Service Desk a služieb Správa identít (identity management), ale
tieto služby sú aktuálne pokryté internými zamestnancami OVM a úradov, kde z dlhodobého hľadiska
má zmysel poskytovať aj tieto služby, avšak prioritná aktuálna požiadavka je na poskytovanie touto
alternatívou vybraných služieb, ktorá je realizovateľná aj z časového hľadiska realizácie tohto
projektu.

STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU BIZNISOVEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY

Pre stanovenie alternatív pre riešenie identifikovaných potrieb vplývali nasledovné témy:




Minimalizovať náklady na obstaranie vybudovanie cloud riešenia,
Minimalizovať čas potrebný na vybudovanie cloud riešenia,
Minimalizovať čas potrebný na prideľovanie výpočtových zdrojov počas prevádzky.

Jedná sa o problémy, ktoré sa priamo aj nepriamo týkajú NASES. Vo novovybudovanom komunitnom
cloude budú poskytované služby aj pre NASES aj iným OVM a úradom. Napr.: v komunitnom cloude
budú prevádzkované systémy, ktoré nepotrebujú až takú vysokú úroveň infraštruktúry ako poskytuje
súčasný vládny cloud. Týmto bude zabezpečená aj finančná efektivita využívania verejných zdrojov
a zároveň aj tým, že poskytovanie služieb v komunitnom cloude bude spoplatnené, kde
sú predpokladané nižšie náklady na prevádzku ako ponúka súčasný vládny cloud s vysokou úrovňou
infraštruktúry.
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MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA

Výber alternatív bol stanovený na základe motivácie, cieľov a požiadaviek stakeholderov, ktoré chce
projekt realizáciou dosiahnuť.
KRITÉRIUM

Kritérium A

Kritérium B

Kritérium C

BIZNIS
VRSTVA
Kritérium D

Kritérium E

Kritérium F

ZDÔVODNENIE
KRIÉRIA

Vybudovanie
všetkých
možných
identifikovaných
služieb
(Čím vyššie, tým
lepšie)
Vybudovanie len
nutných
vybraných
služieb
(Čím vyššie, tým
lepšie)
Rýchlosť
implementácie
(Čím vyššie, tým
lepšie)
Finančná
efektívnosť na
obstaranie
cloudu
(efektívne
využitie
verejných
zdrojov)
Finančná
efektívnosť na
používanie
cloudu
(efektívne
využitie
verejných
zdrojov)
Bude
dynamickejšie v
prideľovaní
výpočtových
zdrojov
(Čím vyššie, tým
lepšie)

STAKEHOLDER
1
(MIRRI)

STAKEHOLDER
2
(NASES)

STAKEHOLDER
3
(OVM)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V rámci porovnania alternatív sa uvažovalo s troma základnými alternatívami:
1) Alternatíva 1 - „Ponechanie existujúceho stavu“, t.j. nebude sa budovať vládny komunitný
cloud,
2) Alternatíva 2 - „Plný scope pre vybudovanie vládneho komunitného cloudu“, t.j. zabezpečenie
dodania všetkých identifikovaných služieb,
3) Alternatíva 3. - „Vybudovanie len časti vládneho komunitného cloudu ", t.j. zabezpečenie
dodania požadovaných nutných služieb.
Vyhodnotenie MCA
ZOZNAM
KRITÉRIÍ

ZDÔVODNENIE
KRIÉRIA

Kritérium A

Vybudovanie
všetkých
možných

ALT. 1
nie

SPÔSOB
DOSIAHNUTIA
Keďže zostane AS
IS stav riešenia,
tak nebudú

ALT. 2
nie

SPÔSOB
DOSIAHNUTIA
Súvisí s rýchlosťou
implementácia a
hovorí, či je nutné,
resp. nevyhnutné

ALT. 3
nie

SPÔSOB
DOSIAHNUTIA
Súvisí s rýchlosťou
implementácia a
hovorí, či je nutné,
resp. nevyhnutné
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identifikovaných
služieb
(Čím vyššie, tým
lepšie)

Kritérium B

Vybudovanie len
nutných
vybraných
služieb
(Čím vyššie, tým
lepšie)

Kritérium C

Rýchlosť
implementácie
(Čím vyššie, tým
lepšie)

Kritérium D

Kritérium E

Kritérium F

Finančná
efektívnosť na
obstaranie
cloudu
(efektívne
využitie
verejných
zdrojov)
Finančná
efektívnosť na
používanie
cloudu
(efektívne
využitie
verejných
zdrojov)

Bude
dynamickejšie v
prideľovaní
výpočtových
zdrojov
(Čím vyššie, tým
lepšie)

naplnené ciele PO7
OPII

nie

Keďže zostane AS
IS stav riešenia,
tak nebudú
naplnené ciele PO7
OPII

nie

nie

Keďže zostane AS
IS stav riešenia,
tak nebudú
naplnené ciele PO7
OPII

nie

nie

Finančná
efektívnosť na
obstaranie
systému, ak by sa
nové služby
budovali a využívali
vo vládnom cloude

nie

Finančná
efektívnosť na
obstaranie
systému, ak by sa
nové služby
budovali a využívali
vo vládnom cloude

nie

Keďže zostane AS
IS stav riešenia,
tak nebudú
naplnené ciele PO7
OPII

poskytovať
v prvom kroku
budovania
komunitného cloud
všetky
identifikované
služby
Súvisí s rýchlosťou
implementácia a
hovorí, či je
postačujúce
poskytovať
v prvom kroku
budovania
komunitného cloud
len vybrané služby
Kľúčový
parameter, prináša
najrýchlejšie
výsledky pre
efektívne
poskytovanie cloud
služieb

áno

Finančná
efektívnosť na
obstaranie
systému, ak by sa
nové služby
budovali a využívali
vo vládnom cloude

áno

Finančná
efektívnosť na
obstaranie
systému, ak by sa
nové služby
budovali a využívali
vo vládnom cloude

áno

Efektivitu spájame
predovšetkým s
dynamikou v
prideľovaní
výpočtových
zdrojov, vysokou
mierou pridanej
hodnoty,
modernými
funkciami a tým je
aj podporená
cenová efektivita

áno

áno

poskytovať
v prvom kroku
budovania
komunitného cloud
všetky
identifikované
služby
Súvisí s rýchlosťou
implementácia a
hovorí, či je
postačujúce
poskytovať
v prvom kroku
budovania
komunitného cloud
len vybrané služby
Kľúčový
parameter, prináša
najrýchlejšie
výsledky pre
efektívne
poskytovanie cloud
služieb

áno

Finančná
efektívnosť na
obstaranie
systému, ak by sa
nové služby
budovali a využívali
vo vládnom cloude

áno

Finančná
efektívnosť na
obstaranie
systému, ak by sa
nové služby
budovali a využívali
vo vládnom cloude

áno

Efektivitu spájame
predovšetkým s
dynamikou v
prideľovaní
výpočtových
zdrojov, vysokou
mierou pridanej
hodnoty,
modernými
funkciami a tým je
aj podporená
cenová efektivita

STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU APLIKAČNEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY

NERELEVANTNÉ - z dôvodu, že sa nejedná o agendový systém.

STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU TECHNOLOGICKEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY

NERELEVANTNÉ - z dôvodu, že sa nejedná o agendový systém.

POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)
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Z pohľadu výstupov je projekt realizovaný v jednom (1) inkremente, ktorého trvania je predpokladané
na 17 mesiacov, pričom bude realizovaný v prostredníctvom nasledujúcich fáz:





Analýza a Dizajn
Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov (SW, DB, a pod.) – verejne
obstarávanie (VO)
Implementácia a testovanie
Nasadenie a PIP

Výsledným produktom bude dodané komplexné riešenie komunitného cloudu umiestnené v
infraštruktúre siete GOVNET, čím získa vlastnosti základnej služby a prvku kritickej infraštruktúry.
Vlastníkom tohto riešenia a infraštruktúry bude NASES, nakoľko v zmysle zákona o IS VS jej hlavnou
úlohou a predmetom činnosti je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka
a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov informatizácie verejnej
správy na Slovensku.
Výsledným produktom bude dodaný zoznam IaaS, PaaS a SaaS služieb, vrátane všetkých potrebných
parametrov aj cenových, tzv. „cenník poskytovaných služieb“ (nakoľko poskytované služby budú
spoplatňované), na základe ktorých si budú môcť OVM a úrady vybrať aké služby by chceli používať,
a v neposlednom rade na základe ktorých bude môcť MIRRI určiť, ktoré z uvedených služieb a OVM
(úradov) budú poskytované vládnym cloudom, a ktoré bude efektívnejšie poskytovať v komunitnom
cloude.
„Cenník poskytovaných služieb“ bude odrážať prevádzkové náklady NASES.
Ďalšími výstupmi bude dodanie dokumentácie, školenia.
NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Aktuálne je používaná HW infraštruktúra (IaaS), ktorá bude týmto projektom rozšírená je fyzicky
umiestnená v priestoroch Datacentra (DC) Kopčianska a Datacentra (DC) SPP.
Obstaraná HW infraštruktúra (IaaS) projektu bude fyzicky umiestnená v priestoroch Datacentra (DC)
Kopčianska a Datacentra (DC) SPP.
Poskytovanie služieb bude systémom vysokej dostupnosti.
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Obrázok č.1 Model technologickej vrstvy TO BE stav

Detailne spracované funkčné, nefunkčné a technické požiadavky sú uvedené v dokumente Príloha č.3
Kalkulácia prínosov (CBA), záložka „Katalóg požiadaviek“.
LEGISLATÍVA

Legislatívne požiadavky vo vzťahu k Projektu ustanovuje nasledovný základný európsky a národný
legislatívny rámec:






smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii,
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/151 z 30. januára 2018, ktorým sa stanovujú
pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148, pokiaľ ide o
bližšiu špecifikáciu prvkov, ktoré musia poskytovatelia digitálnych služieb zohľadňovať pri
riadení rizík v oblasti bezpečnosti sietí a informačných systémov, a parametrov na
posudzovanie toho, či má incident závažný vplyv,
nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné
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ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie
Rady (ES) č. 1083/2006,






zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),
zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ITVS“),
zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti“),
zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov,
zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ROZPOČET A PRÍNOSY

Sumarizácia nákladov a prínosov:
Náklady

Cloudové služby GOVNET *)

Všeobecný materiál
IT - CAPEX
Aplikácie

0,00

SW

2 437 487,04

HW

13 974 273,50

Personálne náklady

471 278,24

Publicita

42 516,00

IT - OPEX- prevádzka
Aplikácie

333 634,00

SW + HW

22 155 876,86

Prínosy
Finančné prínosy
Administratívne poplatky

N/A

Ostatné daňové a nedaňové príjmy – Zníženie
rizika výpadku služby

N/A

Ekonomické prínosy
Občania (€)

N/A

Úradníci (€)

N/A

Úradníci (FTE)

N/A

Kvalitatívne prínosy
Kvalitatívne prínosy

43 971 366,76

*) Sumy v tabuľke sú uvedené s DPH
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Prístup k výpočtu ekonomickej a finančnej efektívnosti
Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je prezentovaná v dvoch dokumentoch, dokument Príloha
č.3 Kalkulácia prínosov, kde sú priamo vypočítané prínosy realizácie projektu a dokument príloha č.2
Analýza benefitov (CBA), kde je vypočítaná nákladová stránka projektu. Tento prístup bol zvolený
z dôvodu, že v súčasnosti datacentrum NASES a vládny cloud nedisponujú dostatočnou kapacitou na
implementáciu 6 projektov, ktoré je potrebné umiestniť v cloude.
V dokumente Príloha č.3 Kalkulácia prínosov sú priamo vypočítané prínosy realizácie projektu podľa
dokumentu „Metodika_kalkulačka_prínosy_IT_Projekty_rozvoja_v1.0“.
Indikatívna výška finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie implementácie projektu:
Náklady na zabezpečenie SW:
Náklady na zabezpečenie HW:
Náklady na personálne kapacity:
Náklady na Publicitu:

2 437 487,04 EUR
13 974 273,60 EUR
471 278,24 EUR
42 516,00 EUR

SPOLU potrebné finančné zdroje:

16 925 554,88 EUR

Náklady na infraštruktúrnu časť projektu
Plánom projektu je zakúpenie potrebnej hardvérovej infraštruktúry na poskytovanie služieb
prevádzkovaných projektov. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie týchto logických časti
infraštruktúry v odhadovanej výške, ktorá je podporená uskutočnenou PHZ:
1. Compute (výpočtový výkon)
3 786 282,29 EUR
2. Storage (disková kapacita)
2 520 581,71 EUR
3. FW (sieťové prvky)
7 667 409,60 EUR
Celkove priame náklady na nákup hardvérovej infraštruktúry vrátane potrebných licencií sú
v odhadovanej výške 13 974 273,60 EUR s DPH.
Náklady na personálne zabezpečenie projektu
Predpokladáme, že všetky potrebné aktivity budú vykonávať priamo interní zamestnanci NASES.
Na realizáciu všetkých činností budú využité nasledovné role:
Rola
IT Architekt
IT analytik
Špecialista na bezpečnosť
Vlastník procesov
Kľúčový používateľ
Tester
Projektový manažér
Finančný manažér
Administratívny pracovník
Manažér kvality QA
MIRRI

Počet
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Ostatné informácie sú uvedené v kapitole projektového zámeru Projektový tím a Pracovné náplne.
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Návratnosť projektu
Pri výpočte návratnosti projektu boli použité nasledovné predpoklady a parametre:
1. Vysoké riziko korekcie pri projektoch uvedených v tomto projekte, ako štartovacie projekty
komunitného cloudu
2. Úspora prevádzkových nákladov na projekty fungujúce v komunitnom cloude
3. Zníženie rizika výpadku služby v prípade implementácie projektu komunitného cloudu
Vysoké riziko korekcie pri projektoch uvedených v tomto projekte, ako štartovacie projekty
komunitného cloudu
Do cloudu vstupuje na začiatku 6 projektov v sumárnej výške NFP 52 409 490,24 EUR. V projektoch
nie je rozpočet na HW a vo všetkých projektoch je uvedený predpoklad, že projekt bude
implementovaný a prevádzkovaný v dátovom centre NASES. V oboch prípadoch treba rátať s vysokým
rizikom nenasadenia projektu kvôli nedostatku zdrojov v dátovom centre a zastaranosti technológií
v dátovom centre NASES.
Nasadzovaním týchto projektov vzniká potreba dokupovania HW a SW prostriedkov na prevádzkovanie
projektov pre každý projekt zvlášť.
Nakoľko aj vládny cloud nemá dostatok prostriedkov na nasadenie týchto projektov je jasné, že HW
a SW prostriedky je nutné obstarať v každom prípade, pričom však ich rozpočty neobsahujú položku
nákupu HW a SW.
Ak by sa projekty nenasadili, z tohto dôvodu by vzniklo riziko uplatnenia korekcie na projekty v 100%
výške NFP, čiže 52 409 490,24 EUR.
Úspora prevádzkových nákladov na projekty fungujúce v komunitnom cloude
V prípade obstarania nových HW a SW prostriedkov pre tento projekt sa výrazne znižujú prevádzkové
náklady prevádzky projektov voči prevádzke jednotlivých projektov zvlášť.
Každý nový projekt nasadený a prevádzkovaný v komunitnom cloude bude platiť poplatky podľa
platného cenníka komunitného cloudu (ktorý bude tvoriť jeden z výstupov tohto projektu), čím sa zvýšia
aj potenciálne príjmy z prevádzky tohto cloudu. Nakoľko nie je jasný katalóg služieb a cenník služieb,
do CBA tohto projektu tento príjem nevstupuje.
Zníženie rizika výpadku služby v prípade implementácie projektu komunitného cloudu
V prípade obstarania nových HW a SW prostriedkov pre tento projekt sa výrazne znižuje riziko
výpadkov prevádzky projektových služieb v odhadovanej výške 10%.
Predpokladáme priemerný čas strávený užívateľom pri transakcii na 10 min.
Pri nerealizácii projektu komunitného cloudu by sa výpadky systémov zhoršili o minimálne 15% a
predĺženie vybavenia služby o 30%.
Interpretácia výsledkov
Odmerané transakcie systémov:
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2022
Main
January
February
March
April
May
EDESK_SAVE_APPLICATION_TO_DRAFTS
424
480
471
525
EDESK_SAVE_APPLICATION_TO_OUTBOX
79,577
78,760
67,245
67,167
EGOV_APPLICATION
233,713
239,053
233,938
216,342
EGOV_DOCUMENT
2,031,732
2,028,862
2,302,502
2,267,421
EGOV_NOTIFICATION
267,591
288,088
283,072
275,021
Sktalk2
76,629
69,524
76,109
62,036

Total 2022
1,900
292,749
923,046
8,630,517
1,113,772
284,298

Business transactions

2,689,666

2,704,767

2,963,337

2,888,512

11,246,282

Technical transactions

9,125,882

9,595,683

11,241,369

11,341,347

41,304,281

Checkpoints synchro
All classes
All classes SUM

2,060,627
9,754,921

9,752,146
42,798,417
52,550,563

2,172,560

2,761,079

2,757,880

11,815,548

10,127,890
12,300,450

11,443,627
14,204,706

11,471,979
14,229,859

Business transactions cummulative

2,689,666

5,394,433

8,357,770

11,246,282

Technical transactions cummulative

9,125,882

18,721,565

29,962,934

41,304,281

V hore uvedenej tabuľke sú odmerané podania systémov. Do úvahy berieme len Business transactions
– biznis podania od občanov a podnikateľov.
Za 4 mesiace roka 2022 bolo odmeraných 11 246 282 podaní.
Ak konzervatívne predpokladáme rovnaké počty podaní počas ďalších mesiacov roka, predikcia roku
2022 v počte podaní bude: 11 246 282 * 3 = 33 738 846 podaní za rok 2022.
Predpoklady boli vložené do tabuľky dokumentu „Príloha č.3 Kalkulácia prínosov“.
HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A METÓDA JEHO RIADENIA

Realizácia projektu je naplánovaná na 17 mesiacov. Harmonogram zobrazuje realizáciu projektu
podľa jeho jednotlivých fáz:
ID

FÁZA/AKTIVITA

1.
2.
3.
3a

Prípravná fáza
Iniciačná fáza
Realizačná fáza
Analýza a Dizajn
Nákup technických prostriedkov,
programových prostriedkov a služieb
Implementácia a testovanie
Nasadenie a PIP
Dokončovacia fáza

3b
3c
3d
4.

ZAČIATOK
(odhad
termínu)
02/2022
04/2022
08/2022
08/2022

KONIEC
(odhad
termínu)
03/2022
07/2022
09/2023
09/2022

09/2022

06/2023

03/2023
07/2023
10/2023

06/2023
09/2023
12/2023

POZNÁMKA
2 mesiace
4 mesiace
14 mesiacov
1 mesiac
9 mesiacov, je potrebné obstarať
technické prostriedky
4 mesiace
2 mesiace
3 mesiace

PROJEKTOVÝ TÍM

Orgány projektu tvoria Riadiaci výbor a Projektový tím. Partnerom projektu je MIRRI.
Riadiaci výbor sa zriaďuje ako najvyšší riadiaci orgán na účely realizácie Projektu „Cloudové služby
GOVNET“.
Riadiaci výbor bude zostavený v nasledujúcom zložení:
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ID

Rola

Meno a Priezvisko

Oddelenie

1.

Predseda RV

Pavel Karel

NASES

2.

Podpredseda RV

Martin Sulík

NASES

3.

zástupca vlastníkov procesov objednávateľa (biznis vlastník)

Dáša Krátka

NASES

4.

zástupca za MIRRI

MIRRI

Projektový tím pre projekt sa bude tvoriť NASES ako objednávateľ, vlastník a prevádzkovateľ riešenia
a QA MIRRI ako partner projektu.
Nasledujúca tabuľka sumarizuje navrhovaných členov projektového tímu pre hlavné a podporné aktivity
a ich role na projekte:
ID

Meno a Priezvisko

Pozícia

Oddelenie

1.

Projektová kancelária

Projektový manažér

NASES

2.

Sekcia prevádzky informačných
IT Architekt
systémov

NASES

3.

Sekcia prevádzky informačných
IT Architekt 2
systémov

NASES

4.

Sekcia prevádzky informačných
IT analytik
systémov

NASES

5.

Sekcia prevádzky informačných
IT analytik 2
systémov

NASES

6.

Sekcia prevádzky informačných
Kľúčový používateľ
systémov

NASES

7.

Sekcia bezpečnosti

NASES

8.

Sekcia prevádzky informačných
Vlastník procesov
systémov

NASES

9.

Sekcia
systémov
architektúry

NASES

Špecialista na bezpečnosť

a IT

Tester

10. Projektová kancelária

Finančný manažér

NASES

11. Projektová kancelária

Administratívny pracovník

NASES

12. QA MIRRI

Manažér kvality

QA MIRRI

Rola v projekte

Partnerom projektu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky (MIRRI), Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287.

PRACOVNÉ NÁPLNE

Doplniť vstupy v INICIAČNEJ FÁZE:


doplniť podľa dokumentu z Riadiaceho Výboru projektu, prípadne zo splnomocnení alebo menovacích dekrétov - do
už vytvoreného dokumentu PROJEKTOVÝ ZÁMER z Prípravnej fázy a aktualizovať a detailne rozpracovať. Tieto vstupy
neskôr využijete pri dokumente PID.

VZORY a ŠABLONY zdrojových súborov sú tu: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadeniekvality-qa/index.html
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Poznámka: Odporúčame – pozrite si VZOR pre MENOVACIE DEKRÉTY členov projektového tímu – vzor obsahuje názorný
popis všetkých projektových rolí, ktoré vyžaduje Vyhláška 85/2020 Z.z.

PRÍLOHY

Príloha č.1 Zoznam rizík (Cloudové služby GOVNET Analýza rizík v1.xlsx)
Príloha č.2 Analýza benefitov (I_02_BC_CBA_PRILOHA_Cloud_GOVNET_FINAL.xlsx)
Príloha č.3 Kalkulácia prínosov (Kalkulacka_Prinosy_Projekty_Cloud_GOVNET v2.xlsx)

Koniec dokumentu
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