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1.     POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1         História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

1.01 26.7.2021 Aktualizácia nápovedy v kapitole 10. Prílohy oPOHIT MIRRI



2.     ÚČEL DOKUMENTU

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov. Projektový zámer je dokument pre iniciačnú fázu projektu rozvoja 
IT a je určený na rozpracovanie informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a 
prechode do realizačnej fázy.

Účelom dokumentu je popísať potreby a požiadavky na vybudovanie nového informačného systému Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ).

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 – architektúrna požiadavka
AB – označenie systému  (ak existuje členenie; môže byť vypustené)
O – označenie požiadavky
xx – číslo požiadavky

Infraštruktúrne požiadavky používajú konvenciu:

Napr.

IP_nn_ORxx

IP – infraštruktúrna požiadavka
nn – identifikácia  (ak existuje členenie; môže byť vypustené)
O – označenie požiadavky
xx – číslo požiadavky

3.     POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Obsahom tejto kapitoly je manažérsky sumár navrhovaného riešenia z pohľadu architektúry.

Východisková situácia existujúceho ISVS ESEZ 4G určeného na centrálnu evidenciu zbierkových predmetov bola podrobená multikriteriálnej analýze. 
Vzhľadom na takmer 20 ročnú existenciu systému ESEZ 4G nezodpovedá používateľským požiadavkám súčasných používateľov, rovnako ako nespĺňa 
viaceré funkčné a aplikačné predpoklady vzhľadom na viaceré strategické dokumenty eGovernmentu, predovšetkým platnú NKIVS. Systém v dnešnej 
podobe neposkytuje dostatočnú kontrolu správcu nad systémom, čo má za následok závislosť od externého dodávateľa, systém nepublikuje otvorené 
údaje ani nie je prevádzkovaný v cloude. Ďalšou východiskovou požiadavkou pre navrhované riešenie vyplývajúcou zo strategických dokumentov 
eGovernmentu a z reálnej praxe je vytvorenie open API a nástrojov na publikovanie otvorených údajov.

V kontexte vyššie uvedeného a v záujme vyriešenia tzv. vendor lock-in stavu v zmysle Koncepcie nákupu IT vo verejnej správe schválenej dňa 16.05.2019 
Radou vlády SR pre digitalizáciu a jednotný digitálny trh, sa verejný obstarávateľ s cieľom zodpovedne naplniť cieľ tohto dokumentu, t.j. vytvoriť podmienky 
pri nákupe a prevádzke IS tak, aby nebol závislý od jediného dodávateľa tzv. „vendor lock-in“.

Navrhované riešenie odstraňuje tieto nedostatky v podobe vybudovania nového isvs_10906 Digitálna evidencia múzejných zbierok. Jedná sa o agendový 
systém poskytujúci služby typu G2G/G2E, preto projekt nerieši žiadnu životnú situáciu. Z existujúceho ISVS ESEZ 4G bude do ISVS DEMZ premigrovaná 
databáza, ktorá predstavuje vysokú pridanú hodnotu a je nevyhnutnou podmienkou zachovania kontinuity funkcionality a plnenia úlohy SNM ako správcu 
informačného systému pre centrálnu evidenciu múzejných zbierok. V novom riešení má byť zachovaná funkcionalita existujúcich komponentov systému, 
ktorá bude rozšírená o nové používateľské funkcionality pre interných zamestnancov ako sú logické kontroly zadávaných údajov, responzivita prostredia, 
aplikácia bez potreby inštalačných balíčkov na strane používateľa, rozšírenie administrátorského rozhrania, používateľské notifikácie a ďalšie popísané v 
katalógu požiadaviek ako súčasti CBA.

4.     ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU
 



 Obrázok č.1 Sumárny náhľad architektúry na biznis, aplikačnej a technologickej vrstve



 

4.1         Biznis vrstva

Predmetom projektu je zabezpečenie katalogizačného systému na odbornú evidenciu zbierkových predmetov, ktorý umožní zaznamenanie a uchovanie 
informácií o zbierkových predmetoch v digitálnej podobe. Zaznamenané informácie bude možné vyhľadávať' (podľa ľubovoľných kritérií), upravovať či 
odstraňovať. Záznamy sú uchovávané v digitálnom archíve, v ktorom bude možné uchovávať okrem textových informácií o zbierkovom predmete  aj 
doplňujúce informácie a dokumenty, popisujúce zbierkový predmet. Môžu to byť napr. obrazové záznamy, videá, tabuľky, iné záznamy o zbierkovom 
predmete napr. protokoly o odbornom ošetrení atď. Dnes existujúce a nevyhovujúce riešenie ESEZ 4G využíva na katalogizáciu zbierkových predmetov a 
uchovávaní informácií o nich 77 múzeí z celkového počtu 94 múzeí evidovaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky, ktorí predstavujú 608 
registrovaných používateľov (stav k 30. 04. 2021).

Biznis vrstva projektu popisuje vytvorenie nového informačného systému DEMZ (isvs_10906) a koncovej služby Sprístupňovanie pracovného rozhrania 
systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok (ks_340835). Koncová služba slúži na sprístupnenie pracovného rozhrania systému používateľovi alebo 
administrátorovi, teda poskytuje funkcionalitu typu G2G resp. G2E na úrovni elektronizácie 4, t.j. vstup i výstup sú realizované elektronicky. IS DEMZ bude 
agendový systém pre vytváranie a katalogizáciu záznamov o zbierkových predmetoch. Sprístupnený bude formou tzv. tenkého klienta v prostredí 
internetového prehliadača, teda prostredníctvom webu. Zvolená forma prístupového miesta je z dôvodu sprístupnenia jeho funkcionality aj iným OVM 
alebo organizáciám z prostredia kultúry. V roli správcu aj používateľa vystupuje SNM.

Z biznis hľadiska bude práca v IS DEMZ dielčou súčasťou celkového procesu evidencie zbierkových predmetov. Vzhľadom na skutočnosť, že pracovníci v 
oblasti múzejníctva sú špecifickou skupinou používateľov z hľadiska IT zručností a technického vybavenia, je jednou z požiadaviek zachovanie procesnej 
a funkčnej kontinuity v navrhovanom riešení. Zmena biznis procesov alebo zásadná zmena v používateľskom rozhraní sú dokonca identifikované ako 
riziká projektu. Požiadavky na nové riešenie sú preto definované predovšetkým na aplikačnej úrovni a úrovni nových funkcionalít.

IS DEMZ bude elektronickým nástrojom pre evidenciu zbierkových predmetov a údajov o nich, pričom jednotlivé záznamy sú v čase spracovávané z 
prvostupňových záznamov na druhostupňové s detailnejším popisom. Konkrétne časové horizonty a vecné postupy, napr. potreba spracovania 
prvostupňového záznamu na druhostupňový v horizonte 2 rokoch od vytvorenia, upravuje príslušná odborná legislatíva. Procesu vytvorenia záznamu o 
zbierkovom predmete predchádza indivduálny schvaľovací proces v jednotlivých kultúrnych inštitúciách, ktorý spravidla nie je elektronizovaný a vzhľadom 
na decentralizovanosť nie je ani predmetom tohto projektu. Jeho predmetom je schválenie získania zbierkového predmetu do majetku alebo správy, 
následne môže byť takýto predmet zaevidovaný ako zbierkový predmet v IS DEMZ.

Je zachovaná kontinuita vo funkcionalite z pohľadu používateľa systému. Vytváranie prvostupňových aj druhostupňových záznamov a práca nad nimi je 
diverzifikovaná podľa typov používateľa systému (návštevník, dokumentátor, kurátor, revízor, konzervátor, tagovač, digitizér, kustód, používateľ mobilného 
zariadenia). Zároveň jednotliví používatelia disponujú editačnými právami práve nad ich záznamami alebo im pridelenými záznamami. Z biznis a 
procesného pohľadu je taktiež požadovanou funkcionalitou generovanie rôznych typov reportov a nastavovanie notifikácií pre správu a používanie 
systému.

Jednotlivé OVM (kultúrne inštitúcie) pracujú nad samostatnými databázami (požadovaná multitenantnosť), no prístup do iných častí databázy im môže 
prideliť administrátor. Každý záznam o ZP disponuje tzv. prírastkovým číslom individuálnym pre danú databázu a zároveň jedinečným identifikátorom. K 
záznamom o ZP je možné nahrať aj dátové objekty (textové, grafické a video súbory), pričom jednotlivé atribúty záznamu o ZP sú formou integrácie 
zobrazované v IS CAIR na portály Slovakiana (ktorý je určený na prezentáciu digitalizovaných zbierkových predmetov) a v strojovo spracovateľnej 
štruktúre publikované ako open data. 

Systém bude pracovať so štandardnými formátmi súborov, ako aj s formátmi špecifickými pre prostredie múzejníctva. Tzn. bude umožňovať import/export 
okrem iného minimálne formátov .xml, .csv, .bf, .mdb, .xls, .xlsx, .doc, .docx, ale aj ďalšie štandardné formáty typu .adn, .accdb, .accdr, .accdt a pod. 
Okrem práce so štandardnými dátovými formátmi je aj potreba fulltextového vyhľadávania v databáze. Požadovanou súčasťou dodávky je aj vytvorenie a 
prevádzka helpdesku pre používateľov a používateľsky prívetivé GUI reflektujúce aktuálne trendy v oblasti UX. Očakávaným prínosom nového rozhrania je 
zvýšenie používateľského komfortu a rýchlosti spracovania záznamov prostredníctvom intuitívneho správania aplikácie (autocorrect, automatické 
dopĺňanie slov a dátumov, interné logické kontroly zadávaných atribútov).

Súčasťou požiadaviek nových požiadaviek je možnosť vytvorenia lokálnej zálohy vytváraných záznamov o ZP, fulltextové vyhľadávanie v záznamoch a 
podporných dokumentoch, responzívny dizajn a dynamické členenie pracovného prostredia, vnútorné logické kontroly zadávaných údajov, tvorba reportov 
na úrovni správcu systému, zasielanie variabilných notifikácií používateľom, tagovanie záznamov a pod.

Prehľad rolí a práv jednotlivých typov používateľov:

Úroveň/Rola: Práva:

1. Návštevník - vyhľadávanie v záznamoch 

- prezeranie celého obsahu záznamov

- prezeranie štruktúry lokálnych číselníkov

- možnosť zmeny zobrazovania výsledkov vyhľadávania

pridanie stĺpcov, zoraďovanie, použitie filtra



- možnosť ukladania dopytov alebo záznamov do adresára „moje zložky“

- zistenie aktuálneho počtu záznamov

- možnosť tlačiť zostavy existujúcich záznamov

- možnosť zmeny hesla

- prístup k autoritnému a štatistickému komponentu - vyhľadávanie

2. Dokumentátor - kompletné práva návštevníka

- vytváranie 1. - stupňových záznamov

- vytváranie 1. - stupňových záznamov ako kópií existujúcich záznamov

- vytváranie, editácia a mazanie štruktúry lokálnych číselníkov

- vytváranie, editácia a mazanie šablón všetkých typov záznamov

- editácia alebo vymazanie ním vytvorených 1. - stupňových záznamov

- vytváranie a editácia ním vytvorených autoritných záznamov, kým nenadobudnú status dokončené resp. 
schválené

- hromadné nahradzovanie hodnôt polí 1. - stupňovej evidencie a autoritných záznamov

- editácia alebo vymazanie iných ako ním vytvorených záznamov v zmysle dočasného oprávnenia

3. Kurátor - kompletné práva návštevníka

- vytváranie 2. - stupňových záznamov

- vytváranie 2. - stupňových záznamov ako kópií existujúcich záznamov

- vytváranie 2. - stupňových záznamov z existujúcich 1. - stupňových záznamov

- vytváranie, editácia a mazanie štruktúry lokálnych číselníkov

- vytváranie, editácia a mazanie šablón všetkých typov záznamov

- editácia alebo vymazanie ním vytvorených 2. - stupňových záznamov

- vytváranie a editácia ním vytvorených autoritných záznamov, kým nenadobudnú status dokončené resp. 
schválené

- hromadné nahradzovanie hodnôt polí 2. - stupňovej evidencie a autoritných záznamov

- editácia, alebo vymazanie iných ako ním vytvorených záznamov v zmysle dočasného oprávnenia

4. Revízor - kompletné práva návštevníka

- možnosť pridávať informáciu o odbornej revízii do 1. a 2. - stupňových záznamov  bez ohľadu na práva na 
záznamy (možnosť aj hromadnej revízie)

5. Konzervátor

 

 

 

 

 

 

- kompletné práva návštevníka

- vytvorenie návrhu na konzervovanie zbierkového predmetu

- vytvorenie záznamu z konzervovania zbierkového predmetu

- vytvorenie návrhu na reštaurovanie zbierkového predmetu

- vytvorenie záznamu z reštaurovania zbierkového predmetu

- vytvorenie záznamu z preparovania zbierkového predmetu

- vytváranie autorít (personálne a korporátne)

6. Tagovač - kompletné práva návštevníka

- možnosť vytvárať pre 2. - stupňové záznamy RFID štítky a pridávať informácie o tagovaní do daných záznamov

7. Digitizér - kompletné práva návštevníka



- možnosť zaraďovať 2. - stupňové záznamy do digitalizačnej kampane a zapisovať informácie pre potreby 
digitalizácie a ochrane predmetu pred samotnou digitalizáciou

8. Kustód - kompletné práva návštevníka

- možnosť pridávať informáciu o dočasnom alebo trvalom uložení do 1. a 2. - stupňových záznamov bez ohľadu 
na práva na záznamy (možnosť aj hromadného zápisu uloženia)

9.Používateľ mobilného zariadenia

(práca v systéme prostredníctvom 
responzívneho webu)

- kompletné práva návštevníka

- možnosť pridávať informáciu o dočasnom alebo trvalom uložení,  do 1. a 2. - stupňových záznamov bez ohľadu 
na práva na záznamy (možnosť aj hromadného zápisu uloženia)

- možnosť pridávať informáciu o odbornej revízii do 1. a 2. - stupňových záznamov  bez ohľadu na práva na 
záznamy (možnosť aj hromadnej revízie)

- možnosť pripájať k 2. - stupňovým záznamom digitálne obrazové záznamy

10. administrátor SNM - správa používateľských kont registrovaných používateľov, s možnosťou editácie, aktivácie a deaktivácie

- správa používateľských rolí a oprávnení, hesiel

- možnosť editovať všetky autoritné záznamy, lokálne číselníky

11. systémový administrátor - kompletné práva administrátora SNM;

- možnosť prideľovania práv záznamov na editáciu;

- správa logov; prípadné hromadné importy

Tabuľka Prehľad rolí a práv jednotlivých typov používateľov

 

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)

ks_340
835

Sprístupňovanie pracovného rozhrania systému Digitálnej 
evidencie múzejných zbierok

G2G/G2E N/A úroveň 4 as_61656

Tabuľka č.1 Prehľad koncových služieb, ktoré budú výstupom projektu

4.2      Aplikačná vrstva
V súčasnosti je IS ESEZ 4G prepojený s nasledovnými komponentmi, pričom je požadované tieto integrácie v novom riešení prevziať:

Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry (CAIR), čo priamo súvisí s portálom , ktorý je určený na prezentáciu Slovakiana.sk
digitalizovaných zbierkových predmetov. V súčasnosti sú katalogizované diela v IS ESEZ 4G jediným zdrojovým vstupom pre projekt CAIR, ktorý 
vybudoval informačný systém pre všetky pamäťové a fondové inštitúcie v rezorte kultúry, v rámci ktorého vznikli národné registre a národný 
portál. Národné registre predstavujú jedinečnú databázu údajov o digitalizácii kultúrneho dedičstva, v ktorej sú údaje o kultúrnych a digitálnych 
objektoch, autorských právach kultúrnych objektov a procese spracovania digitálnych objektov uchovávané v jednotnej podobe. Prostredníctvom 
protokolu OAI-PMH sú v pravidelnej periodicite (spravidla vždy 25. deň v mesiaci) z prostredia ESEZ 4G sťahované dáta, na základe časovej 
známky, a následne sú harvestované do prostredia CAIR. Každý novozaložený alebo aktualizovaný záznam v ESEZ 4G sa tak najneskôr do 
jedného mesiaca založí/aktualizuje v prostredí CAIR a .  Slovakiana.sk
slovakiana.sk (CEMUZ) – integrácia funguje totožným spôsobom ako integrácia do CAIR. Táto migrácia vyplýva okrem iného aj z legislatívnej 
povinnosti múzeí. IS CEMUZ je informačným systémom vytvoreným NOC a prevádzkovaným SNM, prostredníctvom ktorého SNM plní zákonnú 
povinnosť vedenia elektronickej evidencie múzeí SR. Jednotná elektronická evidencia múzejných zbierok Slovenska ako súbor programových 
nástrojov, ktoré umožňujú systematické a celistvé spracovanie zbierok, je od januára 2017 úspešne integrovaná s portálom Slovakiana.

http://Slovakiana.sk
http://Slovakiana.sk
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Informačný systém  –  sa tak stal samostatným komponentom CAIR, pričom správcom technickej cemuz.slovakiana.sk www.cemuz.sk
infraštruktúry je Národné osvetové centrum. Táto integrácia zabezpečila, že v súčasnosti disponuje  množinou identických cemuz.slovakiana.sk
dát s informačným systémom ESEZ 4G. a portálom kultúrneho dedičstva Slovakiana v takom rozsahu, aby boli pre návštevníka užitočné. CAIR 
v pravidelnej mesačnej periodicite prostredníctvom protokolu OAI-PMH preberá všetky informácie z IS ESEZ 4G. Po prebratí dát aktualizuje už 
existujúce metadátové záznamy v prostredí  a zaznamenáva novo-vzniknuté katalogizačné záznamy. cemuz.slovakiana.sk
DC MSNP – Za účelom efektívnej digitalizácie zbierkových predmetov vznikla integrácia IS ESEZ 4G a digitalizačného pracoviska Múzea 
Slovenského národného povstania. ESEZ 4G disponuje samostatným komponentom, v ktorom sú definované zbierkové predmety určené na 
digitalizáciu. Na strane DC MSNP je využívané prostredie Atlassian Jira Project Management Software, do ktorého sa vďaka protokolu OAI-PMH 
presúvajú dáta potrebné na digitalizáciu predmetu a následne vyrobenie zdrojového informačného balíka (SIP). Po ukončení digitalizácie je 
záznam v ESEZ 4G obohatený o túto informáciu. Informácia sa aktualizuje v pravidelnej periodicite (každý deň o 0:01 hod. ) v prostredí ESEZ 4G 
prostredníctvom rozhrania REST API.

Uvedené integrácie na tzv. interné rezortné rozhrania zostávajú v IS DEMZ zachované (reprezentované , navyše je vytvárané rozhranie na as_61654) data.
 za účelom publikovania otvorených údajov (reprezentované ), rozhranie pre využitie IAM UPVS ( , ako aj rozhranie pre OPEN gov.sk as_61658 as_62178)

API (reprezentované as_61657). Na aplikačnej úrovni ISVS realizuje ešte as_61656 slúžiacu ks_340835.

Vnútorné komponenty súčasného stavu IS ESEZ 4G a budúceho stavu IS DEMZ je možné členiť nasledovne:

Múzejný tezaurus
Jednou z dôležitých súčastí digitalizácie múzejných zbierok je tvorba digitálneho múzejného tezauru – vlastného prostriedku organizácie všetkých 
digitalizovaných vedomostí o múzejných zbierkach. V jeho jadre sú riadené výkladové slovníky katalogizačných pojmov a štandardizovaných 
preferovaných názvov zbierkových predmetov, systematizácia dočasných entít a tiež personálne, korporatívne a geografické autority.
Tvorba a uplatnenie digitálnych slovníkov pri spracovaní údajov umožňuje rýchlu a jednotnú katalogizáciu a je podmienkou následnej efektívnosti 
vyhľadávania informácií nad rozsiahlymi databázami, ktoré vzniknú spracovaním údajov o viac ako 4 miliónoch informačne kultúrnych objektoch. 
Je tiež základnou podmienkou sémantickej interoperability informácií o múzejných zbierkach.

V súčasnosti je vytvorená hierarchická štruktúra a spracované jadro tezauru. Spracovaná je suma pojmov, potrebná pre jednotné spracovanie 
údajov, s ktorými môžu katalogizátori aktívne pracovať – používať pri spracovaní údajov o zbierkových predmetoch a prispievať návrhmi nových 
pojmov, návrhmi personálnych a korporatívnych „autorít“, či návrhmi korektúr a doplnenie existujúcich informačných objektov. Keďže tezaurus je 
dynamický otvorený systém, spracovanie jeho jadra sa neuzatvára, ale pokračuje jeho dopĺňanie o nové lexikálne jednotky a obnovu, 
rozširovanie existujúcich. 
Lokálne číselníky 
V rámci záznamov je potrebné vytvoriť špecializované autoritné záznamy, ale na úrovni potrieb pre jednotlivé múzeá. Každé múzeum má svoje 
vlastné členenie zbierkového fondu a tým je každé múzeum aj jedinečné. Taktiež v logike umiestnenia predmetu v depozitári alebo expozícii je 
neopakovateľné pre každé múzeum zvlášť. Jednoduchý zápis ako textové pole by nespĺňal požiadavky múzeí a preto lokálne číselníky majú 
svoju váhu v samotnom systéme.

Ukladanie dát je tak ako pri múzejnom tezaure v hierarchickej štruktúre a s tým sú spojené výhody vyhľadávania napr. pre umiestnenie predmetu. 
Ako príklad je možné nájsť predmet, umiestnený v policiach a pritom sa vo vyhľadávaní pýtam na vyššie hierarchický názov umiestnenia čo môže 
byť napríklad skriňa.
Digitalizačný komponent 
Komponent je integrovaný s katalogizačným systémom a zabezpečuje prepojenie smerom do digitalizačného centra MSNP v Banskej Bystrici. 
Digitalizačný komponent predstavuje súbor funkčných nástrojov na zvládnutie požadovaných súbežných i následných digitalizačných procesov na 
jednotlivých technologických zariadeniach. Ich popis je nasledovný:

súbor plánovacích wizardov pre každý typ technologického zariadenia – plánovací wizard implementuje špecifické vlastnosti jednotlivých 
technologických zariadení, umožňuje detailne pripraviť digitalizačné parametre do digitalizačného plánu;
súbor riadiacich komponentov pre každý typ technologického zariadenia – riadiaci komponent implementuje komunikačné rozhranie 
daného zariadenia a umožňuje priame ovládanie na základe pripraveného digitalizačného plánu;
nástroj pre centrálne prideľovanie jedinečných identifikátorov – vylúčenie duplicít identifikátorov pri viacerých technologických 
zariadeniach, umožňuje centrálnu správu identifikátorov;
nástroje pre riadenie lokálneho dátového skladu a manažment ukladania digitálnych objektov, vrátane synchronizačných nástrojov 
lokálneho a centrálneho dátového skladu;
nástroje pre sledovanie a vyhodnocovanie pohybu a stavu zbierkového predmetu v rámci digitalizačného pracoviska a lokálneho 
pracovného depozitára.

V rámci prípravy predmetov, ktoré sa zaraďujú do digitalizačnej kampane sa okrem informácii dôležitých pre proces samotnej digitalizácie vyplnia 
aj informácie o ošetrení predmetu. Následne sa  prostredníctvom protokolu OAI – PMH dané údaje premigrujú do digitalizačného centra 
/Atlassian Jira Project Management Software/.

Informácia o zdigitalizovaní a ošetrení zbierkového predmetu je následne prostredníctvom rozhrania Representational state transfer (REST API) 
prekopírovaná do vybraných polí v prostredí systému.

Po tomto procese, ktorý je vykonávaný v pravidelnej periodicite (každý deň k 0:01 hod.) sa informácie o ukončení digitalizácie a ošetrenia 
predmetu vracajú do ESEZ 4G/IS DEMZ a dopĺňajú sa do záznamov o digitálnej vizualizácii ako aj do záznamov o kultúrnom objekte.
Dokumentačný komponent
Múzejná odborná prax predstavuje okrem iného aj vyhotovovanie obrazových záznamov katalogizovaných zbierkových predmetov, ktoré sú 
pripájané ku katalogizačným kartám. Cieľom tejto činnosti je zabezpečiť rýchlu identifikáciu a v neposlednom rade ochranu zbierkového 
predmetu. Obrazová dokumentácia v podobe fotografie sa využíva pri ošetrovaní zbierkového predmetu, výpožičkách, reštaurovaní a pod.

http://cemuz.slovakiana.sk
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Pre malú časovú náročnosť a zefektívnenie práce s obrazovými materiálmi bol vytvorený dokumentačný komponent.  Tento komponent je určený 
na pridávanie fotografií z certifikovaného fotoaparátu priamo k elektronickým záznamom. V prípade, že múzeum má hardware aj na kódovanie 
predmetov, dokumentačný komponent je priamo integrovaný do depozitárneho komponentu. Dokumentačný komponent predstavuje 
zefektívnenie procesov vyplývajúcich z vyššie uvedenej odbornej múzejnej praxe.
Konzervátorský komponent
Úprava rozhrania a funkčných vlastností konzervátorského komponentu bola urobená na základe Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v 
galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty konkrétne § 12 Odborné ošetrenie a odborné spracovanie zbierkových predmetov. Podľa 
príloh č. 20 – 24 výnosu sú súčasťou katalogizačného systému zakomponované ďalšie typy objektov, ktoré sú prepojené priamo z 
druhostupňovými záznamami evidencie.
Tento komponent predstavuje funkčnú súčasť evidencie konzervátorských, reštaurátorských a ošetrovateľských zásahov. Vďaka tejto 
funkcionalite je evidovaná všetka dokumentácia/história konzervátorských zásahov súvisiacich so zbierkovým predmetom. V rámci každého 
konzervátorského záznamu je tak zaznamenávaný popis a história jednotlivých krokov vrátane podrobných popisov s väzbou na 
fotodokumentáciu, ktorú je možné pripojiť k záznamu.
Depozitárny komponent

Jednou zo základných funkcionalít  depozitárneho komponentu je vykonávanie operácií nad množinou zbierkových predmetov, ktoré sú uložené v 
zvolenom depozitári. Prostredníctvom jednotlivých a hromadných operácií je možné dokumentovať zmeny uloženia predmetu či už na základe 
miesta alebo času zmeny. Okrem iného umožňuje evidovať aj detailnejšie informácie o uložení zbierkového predmetu  - číslo regálu, police, 
zásuvky... Komponent umožňuje export a tlač zoznamov zbierkových predmetov, ktoré majú potenciál zefektívniť inventarizácie a revízie.

 Určitým anachronizmom v tomto systéme evidencie a správy kultúrneho dedičstva je identifikácia zbierkového predmetu s digitálnymi údajmi. 
Jediným identifikátorom predmetu so záznamom v informačnom systéme je evidenčné číslo, ktorým je označený predmet. Toto číslo píšu kurátori 
priamo na predmet. Je to tradičná forma múzejných identifikátorov, zavedená u nás začiatkom 20. storočia, kedy vznikali na našom území prvé 
múzejné zbierky.

Projekt aplikácie RFID na spracovanie evidencie predstavuje moderné riešenie identifikácie predmetov s údajmi v informačných systémoch.

Technológia RFID je postavená na miniatúrnych čipoch, menších ako zrnko piesku a umožňuje zabezpečenie kvalitatívne vysokého stupňa 
ochrany a transparentnosti správy zbierok. Zaručuje sprehľadnenie správy múzejných zbierok, zjednodušenie revízie, elimináciu chýb, 
zapríčinených ľudským faktorom, dokáže upozorniť na nezrovnalosti (okamžite odhaliť) a ušetrí čas.

Správa zbierok systémom RFID je komplex HW/SW zariadení integrovaný s katalogizačným systémom. Umožňuje automatickú identifikáciu 
objektov prostredníctvom rádiových vĺn, pričom identifikátorom objektov je RFID tag.

4.2.1       Rozsah informačných systémov

Projekt má dopad na ISVS ESEZ 4G, ktorý sa uvedením ISVS DEMZ stane obsolentným. Premigrovaná však bude musieť byť databáza ako esenciálna 
časť evidencie múzejných zbierok.

 

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)

isvs_10
907

Elektronické spracovanie evidencie múzejných 
zbierok (ESEZ 4G)

  Prevádzkovaný a 
neplánujem rozvoj

  Agend
ový

Tabuľka č.2 Prehľad dotknutých informačných systémov v projekte – súčasný 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)

isvs_10906 Digitálna evidencia múzejných 
zbierok

  Plánujem 
budovať

  Agendo
vý

Tabuľka č. 3 Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte – 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)

as_61658 Poskytnutie údajov pre data.gov.
sk

žiadny isvs_10906 Nie

as_61657 Integrácia na externé rozhrania žiadny isvs_10906 Nie

as_61656 Sprístupnenie pracovného 
rozhrania

žiadny isvs_10906 ks_340835

as_61654 Integrácia na rezortné ISVS žiadny isvs_10906 Nie

as_62178 Využitie spoločných modulov žiadny isvs_10906 Nie

as_62179 Konzumácia údajov z CSRÚ žiadny isvs_10906 Nie

Tabuľka č.4 Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav

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

4.2.3       Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

Vzhľadom na publikovanie otvorených údajov je plánovaná integrácia na modul eDemokracia (data.gov.sk) prostredníctvom as_61658 a Autentifikačný 
moudul prostredníctvom as_62178.

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

Nerelevantné, vzhľadom na charakter a rozsah projektu nie je známa potreba ani možnosť využitia nadrezortných centrálnych blokov - spoločných 
modulov.

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

4.2.6       Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

Nerelevantné, vzhľadom na charakter a rozsah projektu nie je za účelom poskytovania údajov známa potreba ani možnosť integrácie na modul procesnej 
integrácie a integrácie údajov (IS CSRÚ).

4.2.7       Konzumovanie údajov z IS CSRU

 

ID  OE  Názov (konzumovaného) objektu evidencie

 

Kód a názov ISVS konzumujúceho OE z IS CSRÚ Kód zdrojového ISVS 
v MetaIS

ID01 IČO OVM isvs_10906 IS DEMZ isvs_420

ID02 Názov OVM isvs_10906 IS DEMZ isvs_420

Tabuľka č. 10 Prehľad ISVS a objektov evidencie konzumovaných z IS CSRÚ – budúci stav

4.3      Dátová vrstva
Jednotlivé oblasti dátovej vrstvy IS DEMZ sú špecifikované v rámci jednotlivých dátových vrstiev so zreteľom predovšetkým na publikovanie otvorených 
údajov.

4.3.1       Dátový rozsah projektu

http://data.gov.sk
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ID OE Objekt evidencie - názov Objekt evidencie - popis Referencovateľný identifikátor URI dátového prvku (áno- uviesť URI/nie nemá)

 

OE1  Kategória Kategória ZP Nie nemá

OE2  Podkategória Podkategória ZP Nie nemá

OE3  Spravuje Kultúrna inštitúcia spravujúca ZP Nie nemá

OE4 Iný názov Alternatívny názov ZP Nie nemá

OE5 Lokalita pôvodu Geografická oblasť pôvodu ZP Nie nemá

OE6 Opis predmetu Opis ZP Nie nemá

OE7 Materiál Materiál vyhotovenia alebo ich kombinácia Nie nemá

OE8 Technika Technika vyhotovenia alebo ich kombinácia Nie nemá

OE9 Fyzický popis Popis rozmerov Nie nemá

OE10 Stupeň pôvodnosti Stupeň pôvodnosti Nie nemá

OE11 Právny stav Autorské práva Nie nemá

OE12 Autor záznamu Autor záznamu v evidencii Nie nemá

OE13 Inventárne číslo Inventárne číslo inštitúcie Nie nemá

OE14 Identifikátor Identifikátor v databáze Nie nemá

OE15 Vydavateľské údaje Vydavateľské údaje Nie nemá

OE16 ISSN ISSN Nie nemá

OE17 ISBN ISBN Nie nemá

OE18 Jazyk Jazyk Nie nemá

OE19 Autor Autor ZP Nie nemá

OE20 Spoluautori Spoluautori ZP Nie nemá

Tabuľka č.11 Prehľad objektov evidencie v jednotlivých ISVS/registroch  súvisiace s projektom – budúci stav

4.3.3       Kvalita a čistenie údajov

4.3.3.1       Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

Kvalita údajov je požadovaná v procese migrácie databázy z IS ESEZ 4G od IS DEMZ. Otázka kvality existujúcej databázy a potreba jej čistenia neboli 
identifikované ako príležitosti v rámci predmetného projektu. Dátová konzistencia databázy IS DEMZ bude zabezpečená vnútornými logickými kontrolami 
definovanými ako funkčná požiadavka nového systému.

4.3.3.2       Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality

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

Databázový špecialista Databázový analytik Dodávateľ

Dátový špecialista pre dátovú kvalitu Databázový dizajnér Dodávateľ

Tabuľka č.13 Prehľad rolí a personálneho zabezpečenia pre riadenie dátovej kvality

4.4      Referenčné údaje

4.4.1       Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

Nerelevantné, vzhľadom na charakter a rozsah projektu nie sú referenčné údaje predmetom riešenia a ISVS neobsahuje údaje vhodné na publikovanie 
ako referenčné.

4.4.2       Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  do/z CSRU



 

     ID

 

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

1 IČO OVM Konzumovanie

2 Názov OVM Konzumovanie

Tabuľka č.15 Prehľad konzumovaných/poskytovaných referenčných údajov – budúci stav

4.5      Otvorené údaje
Údaje o zbierkových predmetoch zobrazované z IS DEMZ prostredníctvom portálu Slovakiana budú implementáciou projektu dostupné aj v štruktúrovanej 
strojovo spracovateľnej podobe vo forme otvorených údajov v kvalite min 3.

Názov objektu evidencie / datasetu

(uvádzať OE z tabuľky 11)

 

 

Požadovaná interoperabilita 3 - 5

Periodicita publikovania

(týždenne, mesačne, polročne, ročne)

 Kategória 3 ročne

 Podkategória 3 ročne

 Spravuje 3 ročne

Iný názov 3 ročne

Lokalita pôvodu 3 ročne

Opis predmetu 3 ročne

Materiál 3 ročne

Technika 3 ročne

Fyzický popis 3 ročne

Stupeň pôvodnosti 3 ročne

Právny stav 3 ročne

Autor záznamu 3 ročne

Inventárne číslo 3 ročne

Identifikátor 3 ročne

Vydavateľské údaje 3 ročne

ISSN 3 ročne

ISBN 3 ročne

Jazyk 3 ročne

Autor 3 ročne

Spoluautori 3 ročne

Tabuľka č.16 Prehľad otvorených údajov – budúci stav

4.6      Analytické údaje
V rámci plánovaného systému neboli identifikované analytické údaje vhodné na publikovanie. V prípade, že v priebehu implementácie takéto údaje budú 
identifikované, môžu byť publikované prostredníctvom služby na Integrácia na externé rozhranie.



4.7      Moje údaje
Nerelevantné, vzhľadom na charakter a rozsah projektu nie sú Moje údaje predmetom riešenia a ISVS neobsahuje údaje vhodné na publikovanie ako 
Moje údaje.

4.8      Prehľad jednotlivých kategórií údajov
 

ID Register / Objekt evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Referenčné údaje Moje údaje Otvorené údaje Analytické údaje

OE1  Kategória X

OE2  Podkategória X

OE3  Spravuje X

OE4 Iný názov X

OE5 Lokalita pôvodu X

OE6 Opis predmetu X

OE7 Materiál X

OE8 Technika X

OE9 Fyzický popis X

OE10 Stupeň pôvodnosti X

OE11 Právny stav X

OE12 Autor záznamu X

OE13 Inventárne číslo X

OE14 Identifikátor X

OE15 Vydavateľské údaje X

OE16 ISSN X

OE17 ISBN X

OE18 Jazyk X

OE19 Autor X

OE20 Spoluautori X

Tabuľka č.19 Kategorizácia údajov z pohľadu ich využiteľnosti (účelu)  - budúci stav

4.9      Technologická vrstva

4.9.1       Prehľad technologického stavu

V súčasnosti funguje IS ESEZ ako JAVA inštancia na zariadení používateľa. V budúcom stave je v zmysle náhľadu architektúry predpokladaná Linux 
Ubuntu aplikácia bežiaca v dedikovanej sieti VPN. Prevádzkovaná ja na dockerovej technológii v celkovo 3 kontajnerových dockeroch využívajúc 
PostgreSQL databázu.

4.9.2       Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

Z hľadiska výkonnosti nepredpokladáme skokový nárast nárokov na výkon.

 



Parameter Jednotky Súčasná hodnota Poznámka

Počet prvostupňových záznamov Počet 1 339 822 údaj k 30.4.2021

Počet druhostupňových záznamov Počet 1 390 139 údaj k 30.4.2021

Aktívne používateľské kontá Počet 608 údaj k 30.4.2021

Počet jedinečných prihlásení používateľov za mesiac Počet 2548 údaj k 30.4.2021

Kapacita obrazových dát a záznamov Počet 1 745 202 údaj k 30.4.2021

Kapacita obrazových dát a záznamov Objem 1,27 TB údaj k 30.4.2021

Tabuľka č.20 Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav

4.9.3       Návrh riešenia technologickej architektúry

Predpokladaným miestom prevádzky budúceho riešenia je vládny cloud v jeho privátnej alebo verejnej časti. V budúcom stave predpokladáme 
pristupovanie k infraštrukúre systému prostredníctvom dedikovanej siete VPN chránenej load balancerom. IS DEMZ by mal bežať na platforme Linux 
Ubuntu postavenej na kontajnerovej technológii, konkrétne kontajnerov pre aplikačnú evidenciu múzejných zbierok, integračný modul aplikácie a 
postgreSQL databázu.

4.9.4       Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu

Konkrétne služby z katalógu vládneho cloudu budú vybrané na základe presných požiadaviek navrhovaného riešenia.

Poznámka:

V súlade s NKIVS by technologická architektúra mala byť založená na cloudových službách. V rámci verejného obstarávania je potrebné potenciálneho 
uchádzača o zákazku požiadať o návrh technologickej infraštruktúry potrebnej pre implementáciu a prevádzku navrhovaného riešenia. Dodávateľ by pre 
svoj návrh technologického prostredia mal využiť hlavne cloudové služby vládneho cloudu alebo služby uvedené v katalógu služieb, ktoré prešli procesom 
klasifikácie, hodnotenia, registrácie a zaradenia do katalógu služieb zverejnenom na stránke MIRRI:

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/vladny-cloud/katalog-cloudovych-sluzieb/index.html

 

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 Prostredie zhotoviteľa N/A N/A N/A N/A

Testova
cie

ks_235063 2000 Tier 3 8 32

Produkč
né

ks_235063 8000 Tier 3 12 32

                Tabuľka č.21 Prehľad požiadaviek na výpočtové kapacity prevádzkových prostredí vo vládnom cloude – budúci stav

určiť v štruktúrovanej podobe (tabuľka č.22) ďalšie služby potrebné na prevádzku projektu podľa katalógu cloudových služieb. Tabuľku si treba 
prispôsobiť, aby čo najlepšie odpovedala aktuálnym podmienkam zadania a návrhu riešenia.

Poznámka:

Požiadavky na služby vládneho cloudu odporúčame mať ešte pred vyhlásením VO odkomunikované s prevádzkovateľom vládneho cloudu (MV SR) 
v súlade s postupom zverejneným na webovom sídle  v sekcii “Postup a hlavné kroky pre vytvorenie projektu vo Vládnom cloude” alebo https://sk.cloud http
s://www.sk.cloud/data/Postup_a_hlavne_kroky_pre_vytvorenie_projektu_vo_Vladnom_cloude.pdf.

4.9.5       Jazyková lokalizácia

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/vladny-cloud/katalog-cloudovych-sluzieb/index.html
https://sk.cloud
https://www.sk.cloud/data/Postup_a_hlavne_kroky_pre_vytvorenie_projektu_vo_Vladnom_cloude.pdf
https://www.sk.cloud/data/Postup_a_hlavne_kroky_pre_vytvorenie_projektu_vo_Vladnom_cloude.pdf


Vzhľadom na charakter budovaného ISVS nie je potrebná viacjazyčná mutácia a prostredie bude dostupné iba v slovenskom jazyku.

4.10   Bezpečnostná architektúra
Bezpečnostná architektúra je zachytená v jednotlivých vrstvách architektúry, kde na technologickej úrovni IS DEMZ chráni z hľadiska riadenia požiadaviek 
load balancer pre distribúciu záťaže, ako aj dedikovaná sieť VPN na kontrolovaný prístup k systému. Na úrovni funkčných požiadaviek má systém 
definovanú požiadavku na automatické odhlásenie pri nečinnosti v systéme (session expire), periodickú zmenu prístupového hesla a logovanie prístupov. 
V oblasti biznis architektúry sú definované rôzne roly používateľov so špecifickými prístupovými právami v rámci biznis procesov.

Projekt v oblasti bezpečnosti bude vychádzať z platnej legislatívy týkajúcej sa informačnej a kybernetickej bezpečnosti 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

Na používateľskej úrovni bude základným predpokladom kontrolovaná registrácia iba pre oprávnené subjekty, organizácie, resp. používateľov z týchto 
organizácií. Vstup do IS DEMZ bude na základe kombinácie špecifického mena a hesla s funkcionalitou krátkodobého zablokovania konta pri 
viacnásobnom neúspešnom pokuse o prihlásenie.

5.     ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY
 

Nerelevantné, nakoľko nie je známa závislosť predmetného projektu na iných ISVS resp. projektoch.

6.     ZDROJOVÉ KÓDY
 

Všetky zdrojové kódy a vykonávanie majetkových práv k celému dielu ale aj jeho častiam, ktoré môžu byť dodávané ako čiastkové plnenia predmetu diela 
bude plne pod kontrolou objednávateľa (štátu) bez licenčných obmedzení. Predídenie vendor lock-in je založené na tom, že riešenie nebude obsahovať 
žiadne proprietárne technológie alebo technologické časti, ktoré nie sú voľne dostupné ako open-source riešenia alebo k nim dodávateľ neudelí 
nevýhradnú licenciu bez obmedzení.
Zdrojové kódy dodávaného riešenia budú uložené v centrálnom repozitári zdrojových kódov (GIT) a dodávateľ riešenia zabezpečí ich aktualizáciu s 
každým dodaním čiastkového plnenia predmetu diela. Zdrojové kódy pre časti riešenia, ktoré sú dostupné ako open-source dodávateľ nebude publikovať, 
ale iba popíše v administrátorskej dokumentácii k riešeniu alebo jeho časti čo a ako je využité alebo nakonfigurované.

7.     PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

7.1      Prevádzkové požiadavky

Systém IS DEMZ bude mať max. 1200 interných používateľov. Systém musí zvládať 300 paralelne pracujúcich používateľov, pričom maximálna doba 
odozvy na serverovej strane musí byť menšia ako 5 sekúnd - okrem dávkového spracovania a operácií s veľkými dokumentmi (do 200 MB).

Tieto parametre sú považované za maximálnu prevádzkovú záťaž systému. Bežná prevádzková záťaž predstavuje 70% uvedeného počtu používateľov a 
počtu podaní za sekundu, pri nezmenenej požiadavke na maximálnu dobu odozvy systému.

7.1.1       Úrovne podpory používateľov:

Úroveň podpory požadujeme zabezpečiť v 3 úrovniach :



1.  
2.  

3.  

L1 – Muzeologický kabinet SNM
Identifikácia problému, poruchy alebo výpadku služby alebo časti služieb
Poskytovanie údajov dodávateľovi potrebných pre nahlásenie resp. riešenie problému
Súčinnosť s dodávateľom pri riešení
Riešenie základných používateľských problémov, ktoré nesúvisia s funkčnosťou systému

L2 - externý dodávateľ
Riešenie problému špecialistami
Identifikácia problému na technickej úrovni
Kategorizácia problému alebo poruchy (kritický, nekritický)
Postúpenie na riešenie L3 v prípade, že L2 nevie poskytnúť riešenie

L3 - externý dodávateľ
Riešenie problému expertami v prípade potreby s výrobcom
Súčinnosť s L2 prípadne so zákazníkom

 

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 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: Dostupnosť L3 podpory pre IS je 8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h počas pracovných dní),

 

Kategórie požiadaviek/incidentov:

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 Vládneho cloudu alebo komunikačnej infraštruktúry.

Požiadavka kategórie A: aplikácia, alebo jej významná časť nie je dostupná vo svojej základnej funkcii, alebo je významným spôsobom obmedzená 
možnosť používania aplikácie.

Požiadavka kategórie B: nedostupnosť časti aplikácie, ktorá nie je podstatná z pohľadu celkovej funkčnosti riešenia no samotná aplikácia, alebo jej 
významná časť je dostupná. Vada nemá vplyv na kvalitu dát, výsledky spracovania a ňou spôsobené problémy možno dočasne riešiť organizačnými 
opatreniami.

Požiadavka kategórie C: akákoľvek iná chyba, ktorá neobmedzuje zásadným spôsobom funkčnosť aplikácie. Kozmetická vada.

Požiadavka kategórie D: požiadavka na export a import záznamov, resp. hromadné editácie záznamov podľa špecifických požiadaviek

Postup riešenia požiadaviek

Počas servisnej doby je dodávateľ po zaevidovaní ticketu povinný začať s jeho riešením v stanovenej lehote.

V prvom kroku dochádza k prijatiu požiadavky servisným oddelením. Tu klient vidí, že bolo hlásenie prijaté a dodávateľ sa ním začal zaoberať.
V druhom kroku pracovník servisného oddelenia po prijatí ticketu preskúma, či tento obsahuje všetky potrebné informácie k jeho vyriešeniu. 
Pokiaľ ticket neobsahuje potrebné informácie, bude pracovník spätne kontaktovať zadávateľa s požiadavkou na ich doplnenie.
V treťom kroku dochádza k samotnému zahájeniu riešenia požiadavky a úspešnému vyriešeniu.

Reakčné doby

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.

 Prijatie požiadavky Zahájenie riešenia Vyriešenie požiadavky

Kategória A 2 hod 4 hod 8 hod



Kategória B 4 hod 8 hod 5 dni

Kategória C 4 hod 2 dni 10 dní

Kategória D 4 hod 2 dni 10 dní

7.2      Požadovaná dostupnosť IS:
 

Popis Pa
ra
me
ter

Poznámka

Prevádzkové 
hodiny

12 
ho
dín

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

Servisné okno 10 
ho
dín

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

24 
ho
dín

od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov

Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času.

Dostupnosť 
produkčného 
prostredia IS

98,
5%

·          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.

 

7.2.1       Dostupnosť (Availability)

 

Čo je Dostupnosť (Availability)

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

 

Dostupnosť ( ) je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti v organizácii. Dostupnosť znamená, že dáta sú prístupné v okamihu jej potreby. Availability
Narušenie dostupnosti sa označuje ako nežiaduce zničenie (destruction) alebo nedostupnosť. Dostupnosť je zvyčajne vyjadrená ako percento času v 
danom období, obvykle za rok. Orientačný zoznam dostupnosti je uvedený v tabuľke:

90% dostupnosť znamená výpadok 36,5 dňa
95% dostupnosť znamená výpadok 18,25 dňa
98% dostupnosť znamená výpadok 7,30 dňa
99% dostupnosť znamená výpadok 3,65 dňa
99,5% dostupnosť znamená výpadok 1,83 dňa
99,8% dostupnosť znamená výpadok 17,52 hodín
99,9% (“ ”)  znamená výpadok 8,76 hodíntri deviatky dostupnosť
99,99% (“ ”)  znamená výpadok 52,6 minútštyri deviatky dostupnosť
99,999% (“ ”)  znamená výpadok 5,26 minútpäť deviatok dostupnosť
99,9999% (“ ”)  znamená výpadok 31,5 sekúndšesť deviatok dostupnosť

 



Hoci je obvyklé uvádzať dostupnosť v percentách, presnejšie ukazovatele sú vyjadrením doby obnovenia systému a na množstvo dát, o ktoré môžeme 
prísť:

 

RTO (Recovery Time Objective) - doba obnovenia systému, t.j. za ako dlho po výpadku musí byť systém funkčný (pre bližšie info klik na nadpis)
RPO (Recovery Point Objective) - aké množstvo dát môže byť stratené od vymedzeného okamihu
Recovery Time - čas potrebný k obnove

 

Riešenie dostupnosti v praxi: Nedostupnosť dát je jedným z rizík, ktorý môže postihnúť každú organizáciu. Dostupnosť je jedným s kľúčových požiadaviek 
na každý dôležitý informačný systém a vplyv na dostupnosť má mnoho faktorov, napríklad:

Dostupnosť servera
Dostupnosť pripojenie k internetu
Dostupnosť databázy
Dostupnosť webových stránok

 

V prípade, že je časť softvér alebo infraštruktúra zabezpečovaná externe (napr. hosting, webhosting), prenáša sa zodpovednosť za dostupnosť týchto 
komponentov na dodávateľa. Potom je potrebné mať vhodným spôsobom ošetrenú úroveň dostupnosti, ktorú musí dodávateľ dodržať. Zvyčajne je 
dostupnosť súčasťou dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA).

7.2.2       RTO (Recovery Time Objective)

Vzhľadom na natívny cloudový charakter aplikácie nepredpokladáme straty v oblasti dostupnosti dát. Z pohľadu charakteristiky systému je nevyhnutná 
synchrónna replikácia dát a RTO je prijateľné na úrovni hodín.

7.2.3       RPO (Recovery Point Objective)

Vzhľadom na natívny cloudový charakter aplikácie nepredpokladáme straty v oblasti dostupnosti dát. Z pohľadu charakteristiky systému je nevyhnutná 
synchrónna replikácia dát a RPO je prijateľné na úrovni hodín.

8.     POŽIADAVKY NA PERSONÁL
Uvedené v rámci Projektového zámeru, kapitoly 10 Pracovné náplne. Štandardnou požiadavkou bude preukázať dostatočnú skúsenosť dodávateľského 
tímu s daným typom projektu vrátane aspektu jeho rozsahu, resp. preukázať štandardnú úroveň certifikácie na úrovni Prince2, ITIL, TOGAF.

9.     IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

V zmysle Vyhlášky 85/20202 Zz o projektovom riadení je plánovaný spôsob realizácie projektu metódou waterfall a dielo bude preberané prostredníctvom 
čiastkových plnení, t.j. inkrementov, a to:

 

Inkrement musí obsahovať z realizačnej fázy projektu aspoň etapu Implementácia a Testovanie a Nasadenia do produkcie; je možné ho 
realizovať viacerými iteráciami v závislosti od charakteru projektu a každý doručený inkrement projektu je nasadený na produkčnom prostredí 
informačnej technológie a je možné začať s dokončovacou fázou projektu, alebo pokračovať ďalším inkrementom
Ak realizačná fáza veľkých projektov pozostáva z dodania jedného funkčného celku alebo dodania výlučne technických prostriedkov, 
objednávateľ v produkte P-03 Prístup k projektu – rámcový, I-03 Prístup k projektu - detailný a v I-02 BC/CBA, posúdi a vyhodnotí aj alternatívy 
rozdelenia na inkrementy na preukázanie ekonomickej nevýhodnosti alebo technických obmedzení rozdeliť projekt na inkrementy.

Poznámka: , aby ste si VŠETKY TABUĽKOVÉ VSTUPY evidovali a spravovali v jednom centrálnom EXCELI – s cieľom minimalizovať budúcu odporúčame
prácnosť s aktualizáciou a udržiavaním obsahu.

 

https://managementmania.com/sk/data
https://managementmania.com/sk/rizika
https://managementmania.com/sk/organizacia
https://managementmania.com/sk/informacny-system-information-system
https://managementmania.com/sk/server
https://managementmania.com/sk/databaza
https://managementmania.com/sk/webova-stranka-internetova-stranka
https://managementmania.com/sk/sla-service-level-agreement


 

10.  PRÍLOHY

Doplniť vstupy v  INICIAČNEJ FÁZE:

V prípade potreby doplniť zoznam príloh

Poznámka: , si evidovať a vyhodnotiť pripomienky odbornej verejnostiOdporúčame

Podľa §7, odsek 4 – Vyhlášky 85/2020 Z.z – je potrebné zrealizovať pripomienkovanie Projektového prístupu odbornou verejnosťou
Odporúčame túto aktivitu formalizovať (do dokumentu)
Odporúčame vyhodnotenie zverejniť na webové sídlo objednávateľa (do projektového adresára) – v súlade s Vyhláškou 85/2020 Zz.

 

Koniec dokumentu
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