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1.

POPIS ZMIEN DOKUMENTU
1.1

História zmien

Verzia
1.0

Dátum
4.2.2022

2.0

27.5.2022

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

Meno
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2.

ÚČEL DOKUMENTU

Projekt vychádza zo súčasného stavu vládneho cloud riešenia v SR a Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra - špecifický cieľ 7.8: Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou
eGovernment cloudu. Cieľom projektu je poskytovať IaaS, PaaS a SaaS služby, ktoré poskytujú aj
komerčné riešenia. Teda ide o vybudovanie komplexného riešenia, ktoré bude poskytovať všetky
potenciálne a identifikované služby komunitného cloudu - vybudovanie novej platformy na
prevádzku manažovaných cloudových IT služieb určených pre orgány verejnej moci (OVM).
Dokument popisuje riešenie projektu na úrovni požiadaviek na architektúru riešenia komunitného
cloudu, dôvod jeho použitia, kapacitné požiadavky na HW infraštruktúru a SW licencie, požiadaviek
na bezpečnosť riešenia, prevádzku a dostupnosť.
2.1

Konvencie používané v dokumentoch – označovanie požiadaviek

Zvoľte si konvenciu pre označovanie požiadaviek, súborov, atd.
Architektúrne požiadavky používajú konvenciu:

Napr.
A_AB_Oxx

A

AB

O

xx

–
–
–
–

architektúrna požiadavka
označenie systému (ak existuje členenie; môže byť vypustené)
označenie požiadavky
číslo požiadavky

Infraštruktúrne požiadavky používajú konvenciu:
Napr.

IP_nn_ORxx

IP

nn

O

xx

–
–
–
–

infraštruktúrna požiadavka
identifikácia (ak existuje členenie; môže byť vypustené)
označenie požiadavky
číslo požiadavky

Komunikačné požiadavky používajú konvenciu: ...
Bezpečnostné požiadavky používajú konvenciu: ...
Požiadavky na dodávateľa používajú konvenciu: ...
Prevádzkové požiadavky používajú konvenciu: ...
Ostatné technické požiadavky používajú konvenciu: ...

3.

POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Obsahom tejto kapitoly je manažérsky sumár navrhovaného riešenia z pohľadu architektúry a popisuje
vybrané riešenie z pohľadu Multikriteriálnej analýzy (MCA).
Projekt vychádza zo súčasného stavu vládneho cloud riešenia v SR a Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra - špecifický cieľ 7.8: Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou
eGovernment cloudu. Cieľom projektu je poskytovať IaaS, PaaS a SaaS služby, ktoré poskytujú aj
komerčné riešenia. Teda ide o vybudovanie komplexného riešenia, ktoré bude poskytovať všetky
potenciálne a identifikované služby komunitného cloudu - vybudovanie novej platformy na
prevádzku manažovaných cloudových IT služieb určených pre orgány verejnej moci (OVM).
Zámer projektu
Zámerom projektu je teda vybudovanie komunitného cloudu, nákup HW pre zabezpečenie
infraštruktúry ako služby (IaaS), ktorá bude poskytovať základné výpočtové prostriedky (výpočtový
výkon), prostriedky úložného priestoru (diskovú kapacitu) ako aj sieťové prostriedky. Okrem HW
infraštruktúry bude cloud poskytovať aj SW inštancie Windows a Linux serverov.
Okrem infraštruktúrnych služieb IaaS cloud služby bude komunitný cloud poskytovať aj nadstavbové
služby typu softvér ako službu (SaaS) a platformu ako službu (PaaS) s možnosťou dynamickej
konfigurácie poskytovaných služieb.
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Komunitný cloud bude pre platformové PaaS služby poskytovať služby:
 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 projekt do ukončenia jeho realizácie (koniec roka 2023) nebude poskytovať
komplexnú ponuku potenciálnych služieb a tak pokrývať všetky 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. Z dlhodobého hľadiska má zmysel poskytovať aj tieto služby, avšak
aktuálna požiadavka je na poskytovanie prioritne definovaných vyššie uvedených služieb.
Výber prioritných služieb súvisí aj s realizovateľnosťou projektu z časového hľadiska a potrebou
primárnych / nábehových projektov, ktoré budú umiestnené v komunitnom cloude. Je potrebné uviesť,
že aktuálny stav vládneho cloudu neumožňuje v súčasnosti poskytnúť priestor pre
prevádzkovanie ďalších projektov. Preto je efektívne realizovať navrhovaný komunitný cloud,
v ktorom budú prevádzkované systémy efektívnejším spôsobom, nakoľko nepotrebujú až takú vysokú
úroveň infraštruktúry ako poskytuje súčasný vládny cloud.
Primárne/nábehové umiestnenie projektov v komunitnom cloude
Z biznis pohľadu sú na realizácii projektu závisle projekty MIRRI a ÚV SR, ktoré projektom plánuje
NASES prevádzkovať ako primárne / nábehové v komunitnom cloude, kde na navrhované riešenie ma
veľký vplyv minimalizácia času potrebného na vybudovanie cloud riešenia a efektívnejšie
prideľovanie výpočtových zdrojov pre tieto projekty počas ich prevádzky, čo v konečnom dôsledku
prinesie finančnú efektivitu využívania verejných zdrojov.
Efektívne prideľovanie zdrojov
Benefitom komunitného cloudu oproti vládnemu cloudu bude minimalizovaný čas potrebný na
prideľovanie výpočtových zdrojov ako pri nábehu, tak aj počas prevádzky.
Spoplatnené služby
Služby komunitného cloudu sa budú poskytovať na základe (priebežných, jednorazových/raz ročne,
a pod.) platieb, kde sa predpokladajú nižšie náklady na prevádzku ako ponúka súčasný vládny cloud s
vysokou úrovňou infraštruktúry.
V rámci projektu bude vypracovaný a dodaný katalóg a cenník služieb a vypracované usmernenie, akým
spôsobom bude realizované poskytovanie služieb komunitného cloudu pre OVM vrátane spôsobu
úhrady za poskytované služby.
Publikovanie informácií o utilizácií cloudu
Jedným z výstupov riešenia bude publikovanie informácií o utilizácií (využiteľnosti prostriedkov)
cloudu. Aby sme HW prostriedky v komunitnom cloude využívali hospodárne, mala by ich využiteľnosť
byť čo najvyššia. Aj z toho dôvodu riešenie bude postavené na poskytovaní definovaných nodov
v štandardných konfiguráciách.
Udržateľnosť projektu
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V rámci udržateľnosti realizovaného riešenia bude prebiehať pravidelná/priebežná obnova HW
infraštruktúry v predpokladanie periodicite každých 6 rokov.
Náklady na infraštruktúrnu časť projektu
Plánom projektu je zakúpenie potrebnej hardvérovej infraštruktúry na poskytovanie služieb
prevádzkovaných projektov a zapojenie personálu do nasadenia projektov do komunitného cloudu
a prevádzkovanie poskytovaných služieb.

4.

ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU
4.1

Biznis vrstva

Primárne/nábehové umiestnenie projektov v komunitnom cloude
V nábehovej fáze budú v riešení komunitného cloudu prevádzkovane projekty MIRRI a ÚVSR.
Konkrétne pôjde o šesť (6) projektov z oblasti eGovernmentu. Potrebná HW infraštruktúra je popísaná
v časti dokumentu „Technologická vrstva“.
Projekty MIRRI (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky)
1) Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných
údajov (projekt_346 podľa kódu z MetaIS).
Cieľom realizácie národného projektu Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna
integračná platforma) a manažment osobných údajov (ďalej NP CIP a MOU), ktorý je súčasťou
reformného zámeru Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS, je ďalší rozvoj platformy
dátovej integrácie a riešenie manažmentu osobných údajov v súlade s cieľmi definovanými
v strategickej priorite Manažment údajov.
2) Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API)
(projekt_514 podľa kódu z MetaIS).
Realizáciou projektu bude rozšírený počet komunikačných kanálov v rámci poskytovania
multikanálového prístupu k službám, ktorý je bližšie popísaný dokumentom Strategická priorita
Multikanálový prístup, schválený radou vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný
digitálny trh SR dňa 28.2.2017. Multikanálový prístup je nevyhnutným technologickým
predpokladom pre efektívnu interakciu verejnej správy s koncovými používateľmi (občanmi /
podnikateľmi / pracovníkmi VS). Jeho kľúčovým princípom je možnosť voľby dostupného
spôsobu komunikácie, t.j. prístupového miesta a komunikačného kanálu pri každej interakcii
v procese poskytovania služby. Realizácia tohto riešenia si vyžaduje využitie štandardov
záväzných pre všetky inštitúcie publikujúce služby VS ako aj pre aplikácie prístupových miest.
3) Konsolidovaná analytická vrstva (projekt_584 podľa kódu z MetaIS).
Projekt Konsolidovaná analytická vrstva prinesie nové spôsoby využitia údajov, ktoré má
Slovenská republika k dispozícii. Predkladaný projekt vychádza z dokumentu Manažment
údajov, ktorý navrhuje riešiť využitia údajov. Implementáciu konceptu „Data-driven state“
(teda štátu, ktorý funguje na základe využívania dát) do praxe si vyžaduje výrazne zlepšenie
využívania a spracovania údajov na analytické účely inštitúciami verejnej správy. Štát by mal
prijímať rozhodnutia na základe najlepších znalostí, ktoré sú k dispozícii.
4) Tretia vlna opatrení proti byrokracii (QW3) (projekt_1364 podľa kódu z MetaIS).
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Tretia vlna opatrení proti byrokracii nadväzuje na 2 predchádzajúce úspešné vlny opatrení
realizované v priebehu septembra 2018 až januára 2021 na základe prijatého Zákona č.
177/2018 Z. z. proti byrokracii a jeho noviel, ktoré priniesli občanom a podnikateľom úspory
cez 20 mil. Eur a znamenali odstránenie približne 1,4 mil. listinných výpisov (QW1 – 4 okruhy
výpisov, QW2 – 11 okruhov výpisov a potvrdení). Zákon proti byrokracii napomáha
implementovať princíp „jeden krát a dosť“ do praxe. Pôvodný zámer 3. vlny opatrení bol
schválený v decembri 2019 (odstránenie 8 okruhov potvrdení). Do NR SR bol predložený v lete
2020 poslaneckým návrhom opozičných poslancov a nebol NR SR prijatý. Zámer bol
prepracovaný a rozšírený o odstránenie dodatočných 11 okruhov výpisov a potvrdení
a optimalizáciu a digitalizáciu životnej situácie „narodenie dieťaťa“.
5) Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov
prostredníctvom platformy dátovej integrácie (projekt_327 podľa kódu z MetaIS).
Realizácia centrálne riadeného sprístupnenia infraštruktúry pre realizáciu princípu „jedenkrát
a dosť“ a sprístupňovania otvorených údajov pre OVM
Projekty ÚV SR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
6) Centrálny informačný systém štátnej služby (projekt_130 podľa kódu z MetaIS).
Úrad vlády ako gestor agendy má v zmysle Zákona a Stratégie povinnosť zabezpečenia
centrálneho metodicko – koordinačného riadenia a nastavenia jednotnej stratégie riadenia
ľudských zdrojov v štátnej a verejnej správe. Cieľom projektu je v zmysle schváleného materiálu
Stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe a schváleného Zákona o štátnej službe
vybudovania CISŠS ako nadrezortného personálno-informačného systému. Centrálny
informačný systém štátnej služby plní v zmysle NKVIS dve hlavné funkcie: - Centrálny blok na
riadenie ľudských zdrojov a podpora životnej situácie: prístup k informáciám – Analyticko –
strategický nástroj Úradu vlády SR pre rozvoj ľudských zdrojov v štátnej správe. Základné ciele
napĺňané realizáciou projektu: - Lepšie strategické riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe
a lepšie využívanie dát a znalostí v rozhodovacích procesoch – Zvýšenie kvality, štandardu
a dostupnosti elektronických služieb pre občanov – Rozvoj kompetencií, odbornosti a dobrého
riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe – Poskytovanie centralizovaných služieb pre
ostatné orgány verejnej moci

4.2

Aplikačná vrstva

NERELEVANTNÉ – z dôvodu, že sa nejedná o agendový systém
4.2.1

Rozsah informačných systémov

Projektom bude dotknutý ISVS GOVNET2.0, prostredníctvom ktorej budú poskytované službu pre
OVM prostredníctvom komunitnému cloudu a štátnej siete Govnet.

Kód ISVS

(z MetaIS)

isvs_9320

Kód nadradeného
ISVS

Modul ISVS

Názov ISVS

(zaškrtnite ak
ISVS je
modulom)

Stav ISVS

Typ ISVS

(v prípade
zaškrtnutého
checkboxu pre modul
ISVS)

Sieť
Prevádzkovaný
☐
Integračný
GOVNET2.0
a plánujem rozvoj
Tabuľka č.2 Prehľad dotknutých informačných systémov v projekte – súčasný stav
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4.2.2

Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)

NERELEVANTNÉ
4.2.3

Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

NERELEVANTNÉ
4.2.4

Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly

NERELEVANTNÉ
4.2.5

Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – modul procesnej integrácie
a integrácie údajov (IS CSRÚ)

NERELEVANTNÉ
4.2.6

Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

NERELEVANTNÉ
4.2.7

Konzumovanie údajov z IS CSRU

NERELEVANTNÉ
4.3

Dátova vrstva

NERELEVANTNÉ
4.3.1

Údaje v správe organizácie

NERELEVANTNÉ
4.3.2

Dátový rozsah projektu

NERELEVANTNÉ
4.3.3

Kvalita a čistenie údajov

NERELEVANTNÉ
4.3.3.1

Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

NERELEVANTNÉ
4.3.3.2

Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality

NERELEVANTNÉ
4.4

Referenčné údaje
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NERELEVANTNÉ
4.4.1

Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

NERELEVANTNÉ
4.4.2

Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CSRU

NERELEVANTNÉ
4.5

Otvorené údaje

Jedným z výstupov riešenia bude publikovanie informácií o utilizácií (využiteľnosti prostriedkov)
cloudu. Forma a obsah a periodicita publikovaných informácií bude pripravená vo fáze Analýza
a Dizajn projektu.
4.6

Analytické údaje

NERELEVANTNÉ
4.7

Moje údaje

NERELEVANTNÉ
4.8

Prehľad jednotlivých kategórií údajov

NERELEVANTNÉ
4.9
4.9.1

Technologická vrstva
Prehľad technologického stavu

Umiestnenie HW infraštruktúry
Aktuálne je používaná HW infraštruktúra (IaaS), ktorá bude týmto projektom rozšírená je fyzicky
umiestnená v priestoroch Datacentra (DC) Kopčianska a Datacentra (DC) SPP.
Nasledovný model technologickej vrstvy znázorňuje aktuálny (AS IS) HW infraštruktúry v dvoch
lokalitách DC Kopčianska a (DC) SPP.
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Obrázok č.1 Model technologickej vrstvy AS IS stav

4.9.2

Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

Doplniť vstupy v INICIAČNEJ FÁZE:

NERELEVANTNÉ, projekt je v prípravnej fáze
4.9.3

Návrh riešenia technologickej architektúry

Umiestnenie HW infraštruktúry
Obstaraná HW infraštruktúra (IaaS) projektu bude fyzicky umiestnená v priestoroch Datacentra (DC)
Kopčianska a Datacentra (DC) SPP.
Poskytovanie služieb bude systémom vysokej dostupnosti.
Nasledovný model technologickej vrstvy znázorňuje budúci (TO BE) stav po implementácií HW
infraštruktúry v dvoch lokalitách DC Kopčianska a (DC) SPP.
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Obrázok č.2 Model technologickej vrstvy TO BE stav

Konfigurácia riešenia
Z pohľadu technickej konfigurácie je potreba zakúpenia hardvérovej infraštruktúry v tomto rozsahu:
1. Compute (výpočtový výkon) – obrázok č.2 a Oracle PCA komponenty
2. Storage (disková kapacita) - obrázok a Oracle PCA + Oracle ZFS komponenty
3. FW (sieťové prvky) – obrázok a firewall, Nexus komponenty
4. SW CLOUD management (reporting) – obrázok a Oracle PCA komponenty
5. Licencie
Pre Compute (výpočtový výkon) bude projektom zabezpečené
1. PCA – base
2. Rozširujúci výpočtový uzol
3. High performance polica do PCA
4. High capacity polica do PCA
5. High performance polica do ZFS
6. High capacity polica do ZFS
Bližšie informácie o hardvérových prostriedkoch sú uvedené v prílohe č.2.
Pre Storage (disková kapacita) bude projektom zabezpečené celkovo 4 360 TB diskovej kapacity
v logickej konfigurácií:
1. SDD základná
2. SDD backup
3. High capacity Cloud native
4. High capacity backup
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Bližšie informácie o hardvérových prostriedkoch sú uvedené v prílohe č.2.
Pre FW (sieťové prvky) bude projektom zabezpečené sieťové prvky
1. Switche
2. FW (firewall)
Pre SW CLOUD management (reporting) bude projektom zabezpečený prístup GUI pre riadenie
prostredia Cloud GOVNET.
Pre oblasť Licencií budú projektom zabezpečené licencie pre
1. Windows server
2. Zálohovací SW
SW pre OS Linux nie je potrebné zakúpiť samostatne, nakoľko je súčasťou HW PCA Compute
(výpočtového výkonu).
Podrobnejšie informácie budú uvedené v Projektovom zámere a zadaní pre VO
4.9.4

Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

NERELEVANTNÉ
4.9.5

Jazyková lokalizácia

NERELEVANTNÉ

4.10 Bezpečnostná architektúra

Bezpečnostná architektúra sa bude precizovať vo fáze Analýza a Dizajn projektu.
Bezpečnostná architektúra bude navrhovaná v súlade s dotknutými právnymi normami a zároveň
s technickými normami, ktoré stanovujú úroveň potrebnej bezpečnosti IS, pre manipuláciu so
samotnými dátami, alebo technické/technologické/personálne zabezpečenie samotnej výpočtovej
techniky/HW vybavenia. Ide najmä o:
 Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe
 Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
 Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre
 vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
 vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení
informačných technológií verejnej správy
 vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe
pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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5.

ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY

NERLEVANTNÉ - neevidujeme žiadnu súvislosť na iné ISVS / projekty.
6.

ZDROJOVÉ KÓDY

NERELEVANTNÉ – kupujeme konkrétne produkty (štandardizovaný SW dostupný na trhu) bez
možnosti zverejňovania zdrojových kódov. V projekte sa nerobí vývoj SW.
7.

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

7.1

Prevádzkové požiadavky

Kapitola popisuje
 popis L1 úrovne – požiadavky / očakávania
 popis L2 úrovne – požiadavky / očakávania
 popis L3 úrovne – požiadavky / očakávania
 štandardný čas podpory, čas/rýchlosť odstraňovania vád, dostupnosť systému, zálohovanie,
plán obnovy systému, atď.
 požadované SLA na služby systémovej a aplikačnej podpory – servisné služby vzťahujúce sa
na produkčné a testovacie prostredie IS.
7.1.1

Úrovne podpory používateľov:

Help Desk bude realizovaný cez 3 úrovne podpory, s nasledujúcim označením:


L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného
obstarávateľa – IS Solution manager, ktorý je v správe verejného obstarávateľa a v prípade jeho
nedostupnosti Centrum podpory používateľov (zabezpečuje prevádzkovateľ IS a DataCentrum).



L2 podpory IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov, so znalosťou
IS (zabezpečuje prevádzkovateľ IS – verejný obstarávateľ).



L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore IS
(zabezpečuje úspešný uchádzač).

Definícia:


Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie
základných problémov a požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce
základnú úroveň technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť
informácie, previesť základnú analýzu a určiť príčinu problému a jeho klasifikáciu. Typicky sú
v úrovni L1 riešené priamočiare a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie
dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.)
a základné užívateľské problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastavení SW a HW
atď.



Podpora L2 (podpora 2. stupňa) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej
oblasti. Riešitelia na úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s koncovým užívateľom, ale sú
zodpovední za poskytovanie súčinnosti riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného
hlásenia, čo mimo iného obsahuje aj spätnú kontrolu a podrobnejšiu analýzu zistených dát
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predaných riešiteľom 1. úrovne podpory. Výstupom takejto kontroly môže byť potvrdenie,
upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Primárnym
cieľom riešiteľov na úrovni Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne
ho vyriešiť - s možnosťou eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3.


Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory
pre riešenie tých najobťiažnejších Hlásení, vrátane prevádzania hĺbkových analýz a riešenie
extrémnych prípadov.

Pre služby sú definované takéto SLA:


Help Desk je dostupný cez IS Solution manager a pre vybrané skupiny užívateľov cez telefón a
email, incidenty sú evidované v IS Solution manager,
Dostupnosť L3 podpory pre IS je 8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h počas pracovných dní),



Riešenie incidentov – SLA parametre
Za incident je považovaná chyba IS, t.j. správanie sa v rozpore s prevádzkovou a používateľskou
dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná chyba, ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok
poskytovania konkrétnej služby komunitného cloudu alebo komunikačnej infraštruktúry.


Označenie naliehavosti incidentu:
Označenie
naliehavosti
incidentu

Závažnosť
incidentu

Popis naliehavosti incidentu

A

Kritická

Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani
jednu jeho časť, nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS.

B

Vysoká

Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie systému a neumožňuje používať časť
systému.

C

Stredná

Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému.

D

Nízka

Kozmetické a drobné chyby.

možný dopad:
Označenie
závažnosti
incidentu
1
2
3

Dopad
katastrofický
značný
malý

Popis dopadu
katastrofický dopad, priamy finančný dopad alebo strata dát,
značný dopad alebo strata dát
malý dopad alebo strata dát


Výpočet priority incidentu je kombináciou dopadu a naliehavosti v súlade s best practices ITIL
V3 uvedený v nasledovnej matici:
Matica priority incidentov

Naliehavosť

Dopad
Katastrofický - 1

Značný - 2

Malý - 3

Kritická - A

1

2

3

Vysoká - B

2

3

3

Stredná - C

2

3

4

Nízka - D

3

4

4
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Vyžadované reakčné doby:
Označenie
priority
incidentu

Reakčná doba(1) od nahlásenia
incidentu po začiatok riešenia
incidentu

Doba
konečného
vyriešenia
incidentu od nahlásenia incidentu
(DKVI) (2)

Spoľahlivosť (3)
(počet incidentov za mesiac)

1

0,5 hod.

4 hodín

1

2

1 hod.

12 hodín

2

3

1 hod.

24 hodín

10

4

1 hod.

Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov



(1) Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov
IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s verejným obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3
a jeho prevzatím na riešenie.



(2) DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky - čas medzi nahlásením incidentu verejným
obstarávateľom a vyriešením incidentu úspešným uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť
prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia
incidentu verejným obstarávateľom (DKVI) sa počíta počas celého dňa. Do tejto doby sa nezarátava
čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie
incidentu. V prípade potreby je úspešný uchádzač oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa
schválenie riešenia incidentu.



(3) Maximálny počet incidentov za kalendárny mesiac. Každá ďalšia chyba nad stanovený limit
spoľahlivosti sa počíta ako začatý deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. Duplicitné
alebo technicky súvisiace incidenty (zadané v rámci jedného pracovného dňa, počas pracovného
času 8 hodín) sú považované ako jeden incident.

•

(4) Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi v rámci testovacieho
prostredia
a) Majú prioritu 3 a nižšiu
b) Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia
c) Za incident na testovacom prostredí sa nepovažuje incident vztiahnutý k práve testovanej
funkcionalite.

Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:

Služby systémovej podpory na požiadanie (nad paušál)

Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad
paušál)
Pre tieto služby budú dohodnuté osobitné parametre dodávky.
7.2

Požadovaná dostupnosť IS:

Popis

Parameter

Poznámka

Prevádzkové hodiny

12 hodín

od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní

10 hodín

od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní

24 hodín

od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov
Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času.

Servisné okno
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Dostupnosť produkčného
98,5%
prostredia IS



7.2.1

98,5% z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 66 hod.
Maximálny mesačný výpadok je 5,5 hodiny.
Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas
pracovných dní v týždni.
Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase
dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie incidentu na L3 v čase
od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti IS nie
sú započítavané servisné okná a plánované odstávky IS.
V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň
nedostupnosti braný ako deň omeškania bez odstránenia vady alebo
incidentu.

Dostupnosť (Availability)

Dostupnosť (Availability) znamená, že dáta alebo iné zariadenie sú prístupné v okamihu ich potreby.
Vyjadruje sa v percentách dostupného času.
Miera dostupnosti 99.95%

7.2.2

RTO (Recovery Time Objective)

RTO (Recovery Time Objective) je jeden z ukazovateľov dostupnosti dát a vyjadruje množstvo času
potrebné pre obnovenie dát a celého prevádzky nedostupného systému (softvér).
Doba zotavenia (RTO) 4 hodiny

7.2.3

RPO (Recovery Point Objective)

RPO (Recovery Point Objective) je jeden z ukazovateľov dostupnosti dát a vyjadruje, do akého stavu
(bodu) v minulosti možno obnoviť dáta. Projektom bude zabezpečená prevádzka tak, že nedôjde
k žiadnej strate (nulová strata) dát prevádzkovaných projektov.
Maximálna strata dát (RPO) 0

8.

POŽIADAVKY NA PERSONÁL

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

Meno a Priezvisko

Pozícia

Oddelenie

1.

Projektová kancelária

Projektový manažér

NASES

2.

Sekcia prevádzky informačných
systémov

IT Architekt

NASES

3.

Sekcia prevádzky informačných
systémov

IT Architekt 2

NASES

4.

Sekcia prevádzky informačných
systémov

IT analytik

5.

Sekcia prevádzky informačných
systémov

IT analytik 2

Rola v projekte

NASES
NASES
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6.

Sekcia prevádzky informačných
systémov

Kľúčový používateľ

7.

Sekcia bezpečnosti

Špecialista na bezpečnosť

8.

Sekcia prevádzky informačných
systémov

Vlastník procesov

9.

Sekcia systémov a IT
architektúry

Tester

NASES
NASES
NASES
NASES

10. Projektová kancelária

Finančný manažér

NASES

11. Projektová kancelária

Administratívny pracovník

NASES

12. QA MIRRI

Manažér kvality

QA MIRRI

9.

IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

Implementácia riešenia bude prebiehať v zmysle navrhnutého harmonogramu, za preberanie výstupov
projektu budú zodpovedné role v zmysle obsahu ich pracovných náplni.
Riadiaci výbor sa zriaďuje ako najvyšší riadiaci orgán na účely realizácie Projektu „Cloudové služby
GOVNET“.
Riadiaci výbor bude zostavený v nasledujúcom zložení:
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

Partnerom projektu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky (MIRRI), Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287.
Metóda riadenia projektu
Projekt bude realizovaný waterfall metódou s prihliadnutím na strategické priority podľa NKIVS.
Projekt má udaný jasný cieľ a výstupy, ktoré budú priebežne konzultované s vlastníkom projektu.
Harmonogram implementácie projektu
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
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Harmonogram celého projektu je plánovaný do konca roka 2023, s tým že jednotlivé dotknuté projekty
sa budú nasadzovať paralelne.
10. PRÍLOHY
Príloha 1: Katalóg požiadaviek (Excel) I_02_BC_CBA_PRILOHA_Cloud_GOVNET FINAL
(záložka „Katalóg požiadaviek“)
Príloha 2: Prínosy (Excel) Kalkulacka_Prinosy_Projekty-rozvoja_v2 (záložka Kalkulácia prínosov)
Koniec dokumentu
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