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POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1. História zmien

Tabuľka 1: História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

1 15.09.2022 Prvá verzia dokumentu MŠVVaŠ SR

2 11.10.2022 Finálna verzia dokumentu MŠVVaŠ SR

2. ÚČEL DOKUMENTU

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov je dokument Prístup k projektu pre iniciačnú fázu určený na rozpracovanie detailných informácií 
prípravy projektu Digitálne vybavenie škôl, z pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia.

3. POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Predmetom projektu je vďaka nákupu a inštalácie digitálneho vybavenia a softvéru podporiť aktívne využívanie digitálnych technológií vrátane využívania a 
vytvárania digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vzdelávacom procese. Projekt premostí nerovný prístup, napr. zo socioekonomických dôvodov alebo na 
základe vidieckeho-mestského pôvodu, keďže pre všetky školy bude platiť jednotný štandard vybavenia. Žiaci z chudobnejších regiónov, ako aj z nižších 
socioekonomických vrstiev, získajú rovnaké šance na digitálne vzdelávanie a získavanie digitálnych zručností v škole.

Lepšie vybavení a vyškolení kľúčoví aktéri sa budú účinnejšie zapájať do digitálnej transformácie vzdelávania a chápať príležitosti, ktoré môže priniesť. 
Vďaka investíciám do technologického vybavenia učiteľov, sa odbúra bariéra na strane učiteľov v prípade online vzdelávania, zadávania a kontrolovania 
úloh, alebo prípravy na vyučovanie.

Vybavenie všetkých škôl na Slovensku na vstupnú digitálnu úroveň dosiahne to, že všetci žiaci budú mať rovnocenný prístup k technológiám. Ak teda žiak 
zo znevýhodneného prostredia nemá doma žiadne digitálne zázemie, škola bude vedieť túto úlohu suplovať. Taktiež budeme môcť motivovať školy k 
tomu, aby v prípade prechodu na dištančné vzdelávanie požičiavali žiakom digitálne zariadenia.

4. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

4.1. Biznis vrstva

Projekt je technologického charakteru. Z pohľadu biznis procesov nedochádza realizáciou projektu k zmene alebo úprave biznis procesov definovaných 
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



Z pohľadu biznis architektúry nedôjde implementáciou projektu k zmenám v porovnaní AS IS a TO BE stavu. Projektom sa nezavádzajú ani nemenia 
koncové služby.

Tabuľka 2: Prehľad koncových služieb, ktoré budú výstupom projektu

Kód KS

(z MetaIS)

Názov KS Používateľ KS (G2C/G2B/G2G/G2A) Životná situácia

(kód z MetaIS)

Úroveň elektronizácie KS Koncovú službu realizuje AS (kód AS z MetaIS)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.2. Aplikačná vrstva

Projekt je technologického charakteru. Z pohľadu aplikačnej architektúry realizáciou projektu nedochádza k zmene alebo úprave aplikačnej architektúry 
MŠVVaŠ SR. 

4.2.1. Rozsah informačných systémov

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

Tabuľka 3: Prehľad dotknutých informačných systémov v projekte – súčasný stav

Kód ISVS

(z MetaIS)

Názov ISVS Modul ISVS

(zaškrtnite ak ISVS je modulom)

Stav ISVS Typ ISVS Kód nadradeného ISVS

(v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 

Tabuľka 4: Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte – budúci stav

Kód ISVS (z MetaIS) Názov ISVS Modul ISVS

(zaškrtnite ak ISVS je modulom)

Stav IS VS Typ IS VS Kód nadradeného ISVS

(v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 

Tabuľka 5: Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav

Kód AS

(z MetaIS)

Názov AS Poskytovaná na externú integráciu (zaškrtnite ak áno) Typ cloudovej služby ISVS/modul ISVS

(kód z MetaIS)

Aplikačná služba realizuje KS

(kód KS z MetaIS)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.2.2. Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)

Realizáciou projektu nedochádza k zmene vo využívaní nadrezortných centrálnych blokov.

Tabuľka 6: Prehľad integrácii ISVS na nadrezortné centrálne bloky – súčasný stav

Kód ISVS

(z MetaIS)

Názov ISVS Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

4.2.3. Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

Realizáciou projektu nedochádza k zmene vo využívaní podporných spoločných blokov.

Tabuľka 7: Prehľad integrácii ISVS na podporné spoločné bloky (SaaS) – budúci stav



Kód ISVS

(z MetaIS)

Názov ISVS Kód a názov podporného spoločného bloku

(z MetaIS)

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

4.2.4. Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly

V rámci predkladaného projektu sa neplánujú integrácie na nadrezortné centrálne bloky.

Tabuľka 8: Prehľad integrácii ISVS na spoločné moduly – budúci stav

Kód ISVS

(z MetaIS)

Názov ISVS Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

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

V rámci predkladaného projektu sa neplánujú integrácie na nadrezortné centrálne bloky.

Tabuľka 9: Prehľad integračných väzieb medzi ISVS a IS CSRÚ – budúci stav

Kód ISVS (z MetaIS) Názov (integrovaného) ISVS na IS CSRÚ

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

4.2.6. Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

V rámci predkladaného projektu sa neplánuje poskytovanie údajov do IS CSRÚ.

Tabuľka 10: Prehľad ISVS a objektov evidencie poskytovaných do IS CSRÚ – budúci stav

ID OE Názov (poskytovaného) objektu evidencie Kód ISVS poskytujúceho OE Názov ISVS poskytujúceho OE

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

4.2.7. Konzumovanie údajov z IS CSRU

V rámci predkladaného projektu sa neplánuje konzumovanie údajov do IS CSRÚ.

Tabuľka 11: Prehľad ISVS a objektov evidencie konzumovaných z IS CSRÚ – budúci stav

ID OE Názov (konzumovaného) objektu evidencie Kód a názov ISVS konzumujúceho OE z IS CSRÚ Kód zdrojového ISVS v MetaIS

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

4.3. Dátová vrstva

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

4.3.1. Údaje v správe organizácie



Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

4.3.2. Dátový rozsah projektu

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

Tabuľka 12: Prehľad objektov evidencie v jednotlivých ISVS/registroch  súvisiace s projektom – budúci stav

ID OE Objekt evidencie - názov Objekt evidencie - popis Referencovateľný identifikátor URI dátového prvku (áno- uviesť URI/nie nemá)

 

N/A N/A N/A N/A

4.3.3 Kvalita a čistenie údajov

Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

Tabuľka 13: Kategorizácia objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality – budúci stav

ID OE Objekt evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Významnosť kvality

1 (malá) až 5 (veľmi významná)

Citlivosť kvality

1 (malá) až 5 (veľmi významná)

Priorita – poradie dôležitosti

(začnite číslovať od najdôležitejšieho)

N/A N/A N/A N/A N/A

4.3.4. Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

Tabuľka 14: Prehľad rolí a personálneho zabezpečenia pre riadenie dátovej kvality

Rola Činnosti Pozícia zodpovedná za danú činnosť (správca ISVS / dodávateľ)

Dátový kurátor N/A N/A

Data steward N/A N/A

Databázový špecialista N/A N/A

Dátový špecialista pre dátovú kvalitu N/A N/A

*Iná rola (doplniť) N/A N/A

4.4. Referenčné údaje

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

4.4.1. Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

Nie je relevantné pre projekt. Predmetom projektu nebude vyhlásenie OE za referenčné.

Tabuľka 15: Prehľad identifikovaných referenčných údajov – budúci stav

ID 
OE

Názov referenčného registra /objektu 
evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Názov referenčného 
údaja

Identifikácia subjektu, ku ktorému sa viaže 
referenčný údaj

Zdrojový register a registrátor zdrojového 
registra

N/A N/A N/A N/A N/A

4.4.2. CSRU

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

Tabuľka 16: Prehľad konzumovaných/poskytovaných referenčných údajov – budúci stav

ID Názov referenčného údaja Konzumovanie / poskytovanie Osobitný právny predpis pre poskytovanie / konzumovanie údajov

N/A N/A N/A N/A



4.5. Otvorené údaje

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

Tabuľka 17: Prehľad otvorených údajov – budúci stav

Názov objektu evidencie / datasetu

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Požadovaná interoperabilita 3 - 5 Periodicita publikovania

(týždenne, mesačne, polročne, ročne)

N/A N/A N/A

4.6. Analytické údaje

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

Tabuľka 18: Prehľad sprístupnených dátových zdrojov určených na analytické účely – budúci stav

ID Názov objektu evidencie pre analytické účely Zoznam atribútov objektu evidencie Popis a špecifiká objektu evidencie

N/A N/A N/A N/A

4.7. Moje údaje

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

Tabuľka 19: Prehľad údajov identifikovaných pre službu „moje údaje“ – budúci stav

ID Názov registra / objektu evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Atribút objektu evidencie Popis a špecifiká objektu evidencie

N/A N/A N/A N/A

4.8. Prehľad jednotlivých kategórií údajov

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

Tabuľka 20: Kategorizácia údajov z pohľadu ich využiteľnosti (účelu)  - budúci stav

ID Register / Objekt evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Referenčné údaje Moje údaje Otvorené údaje Analytické údaje

1 N/A Nie Nie Nie Nie

4.9. Technologická vrstva

4.9.1. Prehľad technologického stavu

Z pohľadu technologického stavu preukazuje súčasný stav prieskum vybavenosti digitálnymi technológiami v základných a stredných školách v školskom 
roku 2020/2021, ktorý bol realizovaný Inštitútom vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 86 % základných a stredných škôl:

Na základných a stredných školách je podľa zistení z prieskumu miera vybavenia voči želanému stavu v roku 2024 osobnými počítačmi na úrovni 
takmer 77 %, notebookmi 64 %, tabletmi necelých 27 % a konvertibilnými zariadeniami 2v1 len necelých 8 %. Pri kúpe nových zariadení školy 
uprednostňujú tablety a konvertibilné zariadenia pred stolovými osobnými počítačmi.
Školy prejavujú veľký záujem aj o ostatné technické vybavenie učební, pričom najväčší je o dovybavenie kamerami a mikrofónmi. Aktuálna miera 
vybavenia bielymi tabulami je viac ako 67 %, interaktívnymi tabulami necelých 56 %, reproduktormi viac ako 36 %, kamerami viac ako 7 % a 
mikrofónmi len viac ako 5 %.
Viac ako polovicu aktuálneho technického vybavenia považujú školy za zastaralú. Školy nevedia premietať plnohodnotne (obraz a zvuk súčasne) 
obsah hodiny online. Dôvodom je nedostatočná vybavenosť škôl hardvérom umožňujúcim prenášať obraz a zvuk súčasne prostredníctvom 
internetu.
Čo sa týka pedagogických zamestnancov, menej ako polovica z nich je vybavená notebookom alebo konvertibilným zariadením voči želanému 
stavu. Menej ako pätina z nich má k dispozícii služobný mobilný telefón oproti stavu v roku 2024. V prípade učiteľov, iba dve tretiny sú vybavené 
notebookom alebo konvertibilným zariadením voči želanému stavu.

Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS, rovnako nie je predmetom projektu využívanie cloudových služieb.

Tabuľka 21: Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav



Parameter Jednotky Predpokladaná hodnota Poznámka

Počet interných používateľov Počet N/A N/A

Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom zaťažení Počet N/A N/A

Počet externých používateľov (internet) Počet N/A N/A

Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom zaťažení Počet N/A N/A

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za obdobie Počet/obdobie N/A N/A

Objem údajov na transakciu Objem/transakcia N/A N/A

Objem existujúcich kmeňových dát Objem N/A N/A

Ďalšie kapacitné a výkonové požiadavky ... N/A N/A

4.9.2. Návrh riešenia technologickej architektúry

V rámci projektu bude školám dodané digitálne vybavenie vychádzajúce z vybraného vstupného štandardu. Projekt sa zameriava na kompletné vybavenie 
škôl HW, ktoré sumarizuje nasledovná tabuľka:

Tabuľka 22: Digitálne vybavenie škôl financované v rámci projektu

HECC Hodnota Jednotka

Office365 licencia A3 73 713 licencií

Tablety, (1 na 3 pre 1. stupeň; 1 na 15 pre 2. stupeň ZŠ a SŠ okrem škôl zapojených do edIT) 82 662 zariadení

Notebook 4 598 zariadení

Headset 80 955 zariadení

Projektor 12 937 zariadení

Reproduktory 26 792 zariadení

Biela tabuľa alebo projekčné plátno 11 716 zariadení

Vizualizér 1 995 zariadení

Učebňa informatiky 226 učební

Veľkokapacitná farebná kopírka-tlačiareň-sken 30 zariadení

Študovňa s prístupom na internet pre žiakov mimo vyučovania 687 študovní

Študovňa s prístupom na internet pre žiakov mimo vyučovania (e-čítačky) 3012 zariadení

Sada mikropočítačov (LEGO) 22 580 zariadení

Sada mikropočítačov (microbit, arduino, raspberryPI) 9 036 zariadení

Špecializované IT vybavenie pre vzdelávanie zdravotne znevýhodnených žiakov 2 322 škôl

Špecializované IT vybavenie pre školy špecializujúce sa na zdravotne znevýhodnených žiakov 162 škôl

 

4.9.3. Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

Z hľadiska využívania služieb vládneho cloudu realizácia projektu nevytvára nové požiadavky na využívanie služieb vládneho cloudu oproti súčasnému 
stavu (viď schéma v kapitole 4.9.3).

Tabuľka 23: Prehľad požiadaviek na výpočtové kapacity prevádzkových prostredí vo vládnom cloude – budúci stav

Prostred
ie

Služba z katalógu cloudových služieb pre zriadenie 
výpočtového uzla

Požadované kapacitné parametre cloudovej služby (napr. objem a typ diskového priestoru, pamäť, 
procesorový výkon)

Dátový priestor (GB) Tier diskového priestoru Počet vCPU RAM (GB)

Vývojové N/A N/A N/A N/A N/A



Testova
cie

N/A N/A N/A N/A N/A

Produkč
né

N/A N/A N/A N/A N/A

 

Tabuľka 24: Ďalšie služby potrebné na prevádzku projektu z katalógu služieb vládneho cloudu – budúci stav

ID Ďalšie služby potrebné na prevádzku projektu z katalógu služieb vládneho cloudu

(stručný popis / názov)

Hodnoty

1. N/A N/A

2. N/A N/A

3. N/A N/A

4.9.4. Jazyková lokalizácia

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

4.10. Bezpečnostná architektúra

Povinnosťou bude preukázať súlad so zákonom č. 95/2019 zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Pre úspešnú realizáciu projektu je potrebné zabezpečiť dodržanie pravidiel stanovených Vyhláškou č. 78/2020 (resp. jej novelizácii) Z. z. o 

Z hľadiska ochrany osobných údajov bude dátový manažment realizovaný v súlade so zákonom štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY

Projekt nie je závislý na iných projektoch.

Tabuľka 25: Prehľad projektov, ktoré sú v štádiu vývoja a v korelácii s pripravovaným projektom

Stakeholder Kód projektu

(z MetaIS)

Názov projektu Termín ukončenia projektu Popis závislosti

N/A N/A N/A N/A N/A

6. ZDROJOVÉ KÓDY

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

7. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS. Požadovaná bude minimálne 3 ročná záručná doba.

7.1. Prevádzkové požiadavky

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

7.1.1. Úrovne podpory používateľov

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

7.2. Požadovaná dostupnosť IS

7.2.1. Dostupnosť (Availability)

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

7.2.2. RTO (Recovery Time Objective)

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

7.2.3. RPO (Recovery Point Objective)

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

8. POŽIADAVKY NA PERSONÁL



Podrobne uvedené v Projektovom zámere.

9. IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

Charakter aktivít projektu vyžaduje aby, aktivity prebiehali priebežne a počas celej doby realizácie projektu. Projekt bude teda realizovaný prostredníctvom 
1 inkrementu.

Tabuľka 26: Prehľad aktivít projektu

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK

(odhad termínu)

KONIEC

(odhad termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 06/2022 07/2022  

2. Iniciačná fáza 08/2022 12/2022 Vrátane VO

3. Realizačná fáza 01/2023 12/2024  

3a Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 01/2023 11/2024  

3b Nasadenie a Postimplementačná podpora (PIP) 03/2023 11/2024  

4. Dokončovacia fáza 11/2024 12/2024  

5. Podpora prevádzky (SLA) 01/2025 12/2029  

10. PRÍLOHY

N/A
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