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1.     POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1.         História zmien
Verzia Dátum Zmeny Meno

1.0 17.5.2022 Iniciálna verzia Peter Holba



 

 

2.     ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE
 

PRÍPRAVNÁ FÁZA:

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

 

2.1.         Použité skratky (príklady)

2.1.1.      Konvencie – pravidlá názvoslovia, číslovania a verzionovania - 
požiadaviek

2.1.2.      Použité skratky (príklady)

ID SKRATKA POPIS

2.1.3.      Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)
 

3.     DEFINOVANIE PROJEKTU

3.1.         Manažérske zhrnutie

DataCentrum

DataCentrum bolo zriadené zriaďovacou listinou k 1.1.1996 ako samostatná rozpočtová  organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky.

DataCentrum, v zmysle štatútu, zabezpečuje predovšetkým správu a prevádzkovanie rozsiahlych informačných systémov nielen rezortu Ministerstva 
financií SR, vrátane celoštátne významných informačných systémov. Tieto činnosti spočívajú v overovaní, zavádzaní a prevádzkovaní jednotlivých 
informačných systémov, v softvérových, technických a komunikačných riešeniach, ktoré vyplývajú z obsluhy, údržby a rozširovaní informačných systémov 
inštalovaných v DataCentre za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/


K mimorezortným organizáciám využívajúcim služby DataCentra patria Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo 
životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja SR, ako aj orgány a inštitúcie verejnej správy ako napr. samosprávne kraje NSK, 
BBSK, KSK a vybrané neštátne a komerčné organizácie.

DataCentrum zabezpečuje spracúvanie a poskytovanie informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a 
z ďalších rezortných a aj mimorezortných oblastí vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany spracovávaných dát.

DataCentrum prevádzkuje Centrum podpory užívateľov (CPU), ktorého hlavnou úlohou je zabezpečovanie odborného poradenstva pre používateľov IS 
prevádzkovaných DataCentrom a riešenie požiadaviek na aplikačnú, technologickú a metodickú podporu. CPU je podporované vytvorenou a nepretržite 
udržiavanou komunikačno-technologickou infraštruktúrou.

Okrem informačných systémov na podporu riadiacich aktivít MF SR je v DataCentre  i naďalej úspešne prevádzkovaný projekt monitorovacieho systému 
pre štrukturálne fondy a Kohézny fond (ITMS) a portál ITMS.

DataCentrum je v zmysle § 23c zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov od 1.1.2014 prevádzkovateľom Registra účtovných 
závierok a v súlade so zákonom č.145/1995 Z. z. o správnom konaní poskytovateľom a overovateľom výstupov z Registra účtovných závierok. Tieto 
činnosti sú zabezpečované osobitným špecializovaným pracoviskom - Podateľňa RÚZ.

Z hľadiska výstupov poskytuje DataCentrum služby predovšetkým Ministerstvu financií SR, Štátnej pokladnici.

Súčasná infraštruktúra a služby na nej prevádzkované

Medzi najkľúčovejšie informačné systémy prevádzkované DataCentrom patria:

Informačný systém pre systém Štátnej pokladnice IS SŠP
Rozpočtový informačný systém RIS
Informačný systém pre sledovanie rozvojovej pomoci RIS DEV
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu RIS SAM
Centrálny konsolidačný systém CKS
IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond ITMS, ITMS II a ITMS 2014+
Informačný systém účtovníctva fondov ISUF
Ekonomické informačné systémy ministerstiev EIS EPOS
Multiklientské platobné portály pre BSK, TTSK, TSK, ŽSK, PSK
Centrálny register účtovných závierok CRUZ
Informačný systém evidencie a monitoringu štátnej pomoci SEMP
Centrálna evidencia majetku CEM
Centrálny register pohľadávok štátu CRPŠ
Riadenie korupčných rizík RKR
Administratívne centrum NSK a BBSK
Register ponúkaného majetku štátneho RPMŠ
Register vylúčených osôb z hazardného hrania IS RVO
Track and Trace pre tabakové výrobky IS ID Issuer
Webové sídlo prezident.sk
Informačný systém pre centrálnu evidenciu zmlúv o hypotekárnych úveroch
Informačný systém pre centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení
Účtovný informačný systém právnických a fyzických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Účtovný informačný systém účtovných výkazov podnikateľskej sféry fyzických osôb účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva
Účtovný informačný systém neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Informačný systém pre centrálnu evidenciu zmlúv o mladomanželských úveroch

http://www.prezident.sk


Takto mohutná báza informačných systémov a počet používateľov v desiatkach tisícov vyžaduje mohutnú infraštruktúru, ako aj mimoriadne kvalitnú 
bezpečnostnú a prístupovú infraštruktúru. Tie sú zastrešené riešeniami pre rozšírené riadenie prístupov RRP, komunikačno-technologickou infraštruktúrou 
KTI a KTI2. Celková bezpečnosť je riadená prostredníctvom systému SIEM, monitoring zabezpečovaný prostredníctvom systému pre centrálny monitoring 
prevádzky CMP a podpora používateľov poskytovaná centrom pre podporu používateľov CPU.

Medzi novú a aktuálne pripravované informačné systémy patrí centrálny ekonomický systém CES. Zámerom projektu CES je konsolidácia a procesné 
zjednotenie činností takmer 500 verejných organizácií.

V predchádzajúcom vymenované informačné systémy sú v súčasnosti DataCentrom prevádzkované z troch nezávislých lokalít, teda troch výpočtových 
centier. Úlohu primárnych výpočtových centier zastávajú výpočtové centrá Cintorínska a Kopčianska lokalizované v Bratislave. Výpočtové centrum Tajov 
zastáva rolu záložného výpočtového centra, ako aj výpočtového centra pre poskytovanie neprodukčných inštancií väčšiny služieb, čím DataCentrum 
napĺňa nielen neustálu ochranu a dostupnosť produkčných služieb, ale aj efektivitu využitia zdrojov v čase bežnej prevádzky tým, že ich alokuje pre 
potreby neprodukčných služieb.

Infraštruktúra, čomu nasvedčuje aj množstvo obsluhovaných organizácií a prevádzkovaných služieb a informačných systémov je mohutná a vysoko 
komplexná. DataCentrum nielen zabezpečuje samotný chod informačných systémov, no kladie veľký dôraz na zabezpečenia ich bezpečnosti. Informačné 
systémy sú dostupné prostredníctvom celej škály privátnych WAN sietí, ako aj verejného Internetu desiatkam tisícov používateľov. Bez patričných opatrení 
týkajúcich sa bezpečnosti, riadenia prístupu a manažovania používateľskej základne by boli potenciálnymi cieľmi každodenných útokov. Plná kontrola nad 
prevádzkou informačných systémov je teda z pohľadu DataCentra kľúčová.

Zároveň je nevyhnutné podotknúť, že tieto informačné systémy boli implementované počas dlhého obdobia a sú teda prevádzkované na heterogénnej 
platforme, množstvo z nich na platformách zastaraných s nutnosťou ich skorej modernizácie. Nemenej dôležité tiež je, že týkajúce sa infraštruktúry sú v 
súčasnosti už vynucované samotnou modernizáciou informačných systémov, aktualizáciami softvérových komponentov, transformáciou aplikácií do 
podoby kontajnerizovaných služieb, in-memory služieb, deklaratívnych architektúr, atď.

Súčasná architektúra

V súčasnosti sú služby poskytované prostredníctvom trojice výpočtových centier. Nie všetky služby sú však prítomné v každom výpočtovom centre.

Primárne výpočtové centrum je primárne využívané pre poskytovanie produkčných prostredí, záložné pre záložných produkčných prostredí. Popri 
záložných službách, ktoré vyžadujú minimum zdrojov sú v používaní testovacie a vývojové prostredia. Motiváciou implementácie testovacích a vývojových 
prostredí popri záložných je efektívne využívanie zdrojov. Platí princíp, že počas bežnej prevádzky sú zdroje alokované pre testovacie a vývojové 
prostredia, v čase aktivácie záložných prostredí, čo je považované za mimoriadnu situáciu, sú testovacie a vývojové prostredia potlačené, prípadne úplne 
deaktivované.

Primárne a výpočtové centrá sú vzájomne prepojené na úrovni infraštruktúry KTI a ISŠP. Tieto sú využívané pre potreby dátovej replikácie, pre potreby 
prístupu k testovacím a vývojovým službám, ako aj pre potreby prístupu k aktivovaným záložným službám. Záložné služby sú kategorizované do 
nedeliteľných celkov, po ktorých je možná ich aktivácia. V prípade aktivácie celku je prístup k nim zabezpečený práve prostredníctvom týchto 
komunikačných liniek.

Obe výpočtové centrá sú vybavené prístupovou infraštruktúrou, prístup je však aktívny v každom časovom okamihu v jednom z nich.

Aktuálnosť dát na záložných systémoch je realizovaná zväčša asynchrónnym spôsobom, úroveň RPO je na úrovni minút až desiatok minút. Z pohľadu 
RTO je služby možné aktivovať do niekoľkých hodín. Je však potrebné pamätať na skutočnosť, že nie je možné prostriedkami ZVS Tajov zabezpečiť 
prevádzku všetkých procesov.

Projektový zámer

 



Tento projektový zámer predstavuje ideu modernizácie a vybudovania modernej cloudovej platformy určenej na prevádzku všetkých v súčasnosti 
prevádzkovaných informačných systémov, ako aj nových, už pripravovaných informačných systémov v súlade s princípmi cloudovej infraštruktúry.

Ku každej modernizácii v súčasnosti je dôležité pristupovať spôsobom zohľadňujúcim cloudové princípy. Do cloudu, prípadne na infraštruktúru spĺňajúcu 
princípy cloudu sa postupne presúva čoraz viac organizácií. Dôvody sú nielen ekonomické, ale aj technologické. Cloudová infraštruktúra svojou efektivitou 
do istej miery umožňuje jej odberateľom kontrolovať náklady na ňu. Zároveň však láka na vlastnosti týkajúce sa samoobslužnosti, takmer instantnej 
dostupnosti virtualizovaných strojov, aplikácií a služieb, dynamiku výpočtových a kapacitných zdrojov, atď. Popri tom všetkom sľubuje odbremenenie 
konzumentov o starosti súvisiace s prevádzkou a vôbec s riadením vlastného IT oddelenia.

Medzi najdôležitejšie ciele, ktorých naplnenie týmto projektovým zámerom sledujeme patria:

Dlhodobá efektivita a ekonomika prevádzky informačných systémov
Poskytnutie ekonomicky výhodnej alternatívy pre prevádzku nových, v súčasnosti ešte DataCentrom neprevádzkovaných informačných systémov
Servisný katalóg zodpovedajúci IaaS, PaaS a SaaS službám poskytovaných DataCentrom
Automatizácia procesov poskytovania služieb zo servisného katalógu a podpora infraštruktúry ako kódu
Vytvorenie centrálneho samo-obslužného portálu pre prevádzkové tímy DataCentra, ako aj pre vybraných zákazníkov majúcich potrebné IT 
zručnosti

Cloudové služby

Cloudové služby v súčasnosti poskytuje celá škála domácich, ako aj globálnych poskytovateľov. Líšia sa však úrovňou poskytovaných služieb. Možno 
konštatovať, že oblasti dominujú globálny poskytovatelia. Tí popri bežných službách typu IaaS, teda virtualizovaných strojoch, bežne poskytujú 
platformové služby PaaS, ako aj hotové a na použitie pripravené aplikácie v podobe softvéru ako služba SaaS.

Vo verejnom sektore za posledné obdobie dôležitú úlohu zohral súčasný vládny cloud. Základnou ideou vládneho cloudu, ktorý je prevádzkovaný v dvoch 
výpočtových centrách, bolo poskytnúť služby typu IaaS a čiastočne PaaS verejným a štátnym inštitúciám. Vzhľadom na výrazné obmedzenia však jeho 
adopcia hlavne inštitúciami prevádzkujúcimi komplexné informačné systémy je výrazným spôsobom obmedzená. Obmedzenia súvisia hlavne s efektivitou 
a rýchlosťou tvorby a konfigurácie prostredí, dynamikou konfigurácie a prideľovania zdrojov jednotlivým tenantom,  ako aj absenciou automatizácie, samo-
obslužnosti, kontroly nad prostrediami koncovými používateľmi a služieb s vyššou pridanou hodnotou. Jedným dychom treba dodať, že služby sú z 
prostredia vládneho cloudu poskytované bezplatne a bez spätnej väzby o efektivite využitia alokovaných zdrojov. Nasadeniu každého informačného 
systému predchádza istý odhad týkajúci sa očakávaných zdrojov, výpočtových aj kapacitných, potrebných pre jeho beh. V drvivej väčšine prípadov sú tieto 
odhady realizované so značnou mierou rezervy, a práve v tom tkvie nízka miera efektivity prevádzky v bezplatnom prostredí bez spätnej väzby. 
Výsledkom je tak výrazne skreslený pohľad na využitie pridelených zdrojov.

Dlhodobé a strategické potreby rezortu

DataCentrum je rozpočtovou organizáciou zriadenou Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Prvoradou úlohou DataCentra je prevádzka kritických 
rezortných aj mimorezortných informačných systémov, informačných systémov, ktoré majú strategický význam pre Slovenskú republiku ako takú. Táto 
potreba je v príkrom nesúlade s akoukoľvek úvahou o migrácii týchto informačných systémov do prostredí globálnych, alebo i lokálnych privátnych 
poskytovateľov cloudových služieb. Vzhľadom na komplexnosť prevádzkovaných služieb je dnes taktiež už zrejmé, že aj prevádzka z prostredia už 
zastaraného vládneho cloudu tiež ani len z časti nenaplní očakávania a požiadavky moderných informačných systémov. Výzva týkajúca sa riešenia tohto 
stavu sa prirodzene netýka len rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky, je aktuálnym problémom viacerých rezortov, ktoré riešia stratégiu rozvoja 
IT služieb v dlhodobom horizonte. Riešením sa naskytuje systém implementácie rezortných a komunitných privátnych cloudových infraštruktúr. Touto 
cestou sa nevyhnutne musí vydať aj DataCentrum.

DataCentrum považuje riešenie modernizácie IT formou realizácie rezortného privátneho cloudu z dlhodobého hľadiska za strategické rozhodnutie. 
Adresuje totiž všetky výzvy, ktorým DataCentrum dnes čelí a rezortu poskytne plnú kontrolu nad kritickými informačnými systémami. Z pohľadu 
DataCentra je mimoriadne dôležité zachovanie práve kontroly z dlhodobého hľadiska prevádzkovaním informačných systémom od vrstvy infraštruktúry až 
po aplikačnú úroveň a úroveň riadenia prístupov a zabezpečenia bezpečnosti. Len tento prístup umožní efektívne reagovať na budúci vývoj a prípadné 
hrozby.



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

1.  
2.  
3.  

Rezortný privátny cloud RPC je postavený na nasledovnej skupine princípov:

RPC je od základov navrhnutý tak, aby bol efektívnym spôsobom schopný prevádzkovať existujúce a tradičné monolitické, ako aj nové 
informačné systémy postavené na báze kontajnerizačných a in-memory technológií.
Základom RPC je autonómny stavebný blok, ktorý poskytuje výpočtové a kapacitné zdroje pre podmnožinu súvisiacich informačných systémov. 
Súčasťou stavebného bloku sú okrem výpočtových a kapacitných zdrojov aj služby zálohovania a obnovy dát prislúchajúcich predmetnému 
stavebnému bloku, sieťová konektivita a bezpečnosť. Modularita na báze stavebného bloku umožňuje homogénne rozširovanie a škálovanie RPC 
popri izolácii jednotlivých informačných systémov a zamedzení šírenia sa prípadných chýb naprieč celou infraštruktúrou.
RPC je od počiatku navrhnuté pre prevádzku informačných systémov z troch výpočtových centier, logického výpočtového centra tvoreného 
dvojicou ekvivalentne konfigurovaných výpočtových centier v Bratislave a záložným výpočtovým centrom v Tajove. Logické výpočtové centrum je 
navrhnuté ako active-active výpočtové centrum zabezpečujúce dostupnosť produkčných služieb s toleranciou zlyhania na úrovni ktoréhokoľvek z 
výpočtových centier, ktoré ho tvoria. Záložné výpočtové centrum plní úlohu ochrany pred masívnymi zlyhaniami na úrovni mesta Bratislava, 
uchováva dáta a poskytuje možnosť štartu produkčných služieb na požiadanie. Zároveň pre efektívne využitie zdrojov počas doby bežnej 
prevádzky poskytuje zdroje pre beh neprodukčných prostredí informačných systémov.
RPC je zastrešený prevádzkovým portálom, ktorý v každom momente poskytuje pohľad na využitie výpočtových a kapacitných zdrojov celkovo za 
celý RPC, za jednotlivé obsluhované organizácie, za jednotlivé prostredia až samotné systémy. Umožní tak najefektívnejším možným spôsobom 
alokovať, monitorovať a upravovať alokáciu zdrojov tak, aby cloudové systémy boli v každom okamihu patrične zaťažené a zbytočne neblokovali 
nevyužívané zdroje.
RPC zohľadňuje rôznorodosť očakávaní a potrieb obsluhovaných organizácií z pohľadu spôsobu prevádzky samotných systémov a IT zručností. 
RPC je vybavené zdrojmi, ktoré jednotlivým inštitúciám poskytujú vybrané služby bez potreby výkonu prevádzkových činností predmetnými 
inštitúciami s tým, že prevádzka je zodpovednosťou prevádzkových tímov DataCentra. Zároveň však v podobe rezortného samoobslužného 
cloudu RSC, čo je podmnožina zdrojov RPC poskytuje inštitúciám s IT oddeleniami možnosť implementácie tzv. virtuálnych privátnych cloudov 
VPC. Virtuálny privátny cloud je ekvivalentom infraštruktúry a služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi cloudových služieb. Za 
konfiguráciu VPC a služby v ňom poskytované sú po pridelení zdrojov DataCentrom v zodpovednosti príslušného IT oddelenia cieľovej inštitúcie.
Súčasťou RPC je prístupová vrstva poskytujúca riadený, monitorovaný a bezpečný prístup k službám prostredníctvom celej škály privátnych sietí 
a verejného Internetu. Poskytuje služby riadenia používateľskej základne a sofistikované mechanizmy autentifikácie a autorizácie používateľov.
RPC je vybavené sériou centralizovaných zdieľaných služieb. Medzi najdôležitejšia patria zdieľaný systém pre výkon procesov zálohovania a 
obnovy dát podľa definovaných politík, centrálny monitoring a logging a systém pre detekciu anomálií, centrálna správa identít, centrálne služby 
autentifikácie a autorizácie na báze dvojfaktorovej autentifikácie a WAF, centrálne unifikované prístupové služby VPN, centrum pre podporu 
používateľov a služby service desku.
Sieťová vrstva RPC je medzi jednotlivými lokalitami zabezpečená transparentným šifrovaním, každé výpočtové centrum má nezávislú konektivitu 
smerom k používateľom služieb, teda do všetkých privátnych sietí a verejného Internetu. Všetka konektivita je z pohľadu koncových používateľov 
lokálneho charakteru, poskytuje teda nízke latencie a vysokú spoľahlivosť. Zároveň nelimituje jednotlivé inštitúcie a používateľov z pohľadu 
objemu prenesených dát v čase.

3.2.         Motivácia a rozsah projektu

Obnova a modernizácia infraštruktúry DataCentra je nevyhnutná. Veľká časť jej časť je zastaraná, nevyhovuje potrebám moderných informačných 
systémov, ktoré vyžadujú vlastnosti a funkcie orchestrácie, automatizácie, kontajnerizácie a in-memory technológií. Nevyhnutná je, lebo to vyžadujú 
samotné informačné systémy v súčasnosti prevádzkované, ako aj tie pripravované. Nevyhnutná je, lebo neexistuje alternatíva spĺňajúca dlhodobé 
strategické ciele rezortu, ktorými sú plná kontrola nad kritickými informačnými systémami, kontrola nad dátami, ich ochrana, ako aj spoľahlivosť a 
bezpečnosť informačných systémov.

Cieľom DataCentra je naďalej poskytovať IT prevádzkové služby rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ako aj iným rezortom a inštitúciám. 
Rezortný privátny cloud je strategicky najvhodnejšou alternatívou a výsledkom multikriteriálnej analýzy. Vstupom analýzy boli nasledovné možnosti 
ďalšieho rozvoja:

Postupná modernizácia informačných systémov a implementácia infraštruktúry pre novo nasadzované informačné systémy
Modernizácia migráciou do vládneho cloudu, prípadne využitím služieb verejných poskytovateľov cloudových služieb
Vybudovanie rezortného privátneho cloudu RPC s modulom rezortného samoobslužného cloudu RSC

Výsledok analýzy možno zosumarizovať v nasledovnej tabuľke:



P.
č.

Poži
adav
ka a 
vlast
nosť

Postupná modernizácia Migrácia do vládneho cloudu, 
prípadne infra verejného cloud 
poskytovateľa

RPC s modulom RSC

1. Ekon
omik
a a 
imple
ment
ačné
nákla
dy

Postupnou implementáciou je možné náklady rozložiť na obdobie niekoľkých rokov. 
Postupnosť však môže narušiť homogenitu prostredia a tak nenaplniť očakávané 
prevádzkové benefity.

Ekonomická stránka vzhľadom na 
bezplatnosť služieb je pozitívom 
vládneho cloudu. Prekážkou však je 
zastaranosť a obmedzenosť 
predmetnej infraštruktúry z pohľadu 
záťaže typicky prevádzkovanej 
DataCenterom.

Náklady sú signifikantného charakteru. Naplnia 
však všetky prevádzkové, funkčné a 
technologické princípy riešenia.

2. Kontr
ola 
a 
podp
ora 
prev
ádzky

Plná kontrola. Obmedzená kontrola a dosah na 
komponenty riešenia.

Plná kontrola.

3. Podp
ora 
tradi
čnýc
h 
mon
olitic
kých 
aplik
ácií

Plná podpora. Obmedzená podpora. Absentujúca 
podpora moderných in-memory 
riešení.

Plná podpora.

4. Podp
ora 
mod
erný
ch 
aplik
ácií

Plná podpora. Obmedzená podpora. Absentujúca 
podpora moderných aplikácií na 
báze enterprise-grade 
orchestračných platforiem.

Plná podpora.

5. Sam
oobsl
užno
sť

Postupná modernizácia znemožňuje unifikáciu architektúry, zachováva heterogenitu 
prostredia a komplikuje tak realizáciu samo obslužnosti.

Vládny cloud nefunguje na báze 
samo obslužnosti, z pohľadu 
poskytovaných služieb je pomerne 
limitovaný a konfigurácie sú 
vykonávané na báze formulárov s 
časovým odstupom.

RPC poskytuje plnú kontrolu nad poskytovanými 
službami prevádzkovými tímom DataCentra 
prostredníctvom portálu RPC. Modul RSC 
naviac poskytuje samoobslužnosť a plnú 
kontrolu nad pridelenými zdrojmi konkrétnemu 
IT oddeleniu konzumenta služieb v podobe 
virtuálneho privátneho cloudu.

6. Škál
ovat
eľno
sť

Škálovateľnosť je prístupom postupnej modernizácie obmedzená. V takomto prípade 
pre jej zachovania navrhujeme postupnú modernizáciu vykonávať v súlade s princípmi 
realizácie RPC tak, aby súčasťou príslušných modernizovaných celkov boli aj 
nevyhnutné súčasti stavebných blokov RPC, čo umožní postupné budovanie RPC. 
Nedostatkom tohto prístupu je dlhší časový horizont a teda riziko rozloženia investícií do 
stavebných blokov na dlhšie obdobie z dôvodu možných problémov s dostupnosťou 
kompatibilného hardvéru.

Škálovateľnosť je mimo dosahu 
DataCentra. Infraštruktúra nemusí 
zohľadňovať požadovaný nárast 
jednotlivých informačných systémov, 
čo by potenciálne vyústilo v potrebu 
migrácií služieb v budúcnosti.

RPC je navrhnuté na báze stavebných blokov. 
Je škálovateľné naprieč všetkými vrstvami 
prakticky neobmedzene.

7. Multi
site-
ovosť

Informačné systémy nasadené naprieč dvojicou výpočtových centier, primárne a 
záložné.

Informačné systémy nasadené v 
prostredí výpočtových centier 
vládneho cloudu.

RPC je riešením navrhnutým naprieč troma 
lokalitami, teda v rámci logického výpočtového 
centra Cintorínska a Kopčianska a záložného 
výpočtového centra Tajov. Miera dostupnosti a 
integrácia s DR je na najvyššej možnej úrovni.

8. Príst
upov
á 
infra
štruk
túra 
a 
kone
ktivita

Prístupová infraštruktúra je plne pod kontrolou DataCentra a umožňuje bezpečný 
prístup z množstva podporovaných privátnych sietí, ako aj z verejného Internetu. 
Lokálna a nízko latentná komunikácia.

Prístupová infraštruktúra je mimo 
dosahu DataCentra. Rovnako je 
mimo dosahu zabezpečenie 
požadovaných funkcií bezpečnosti a 
riadenia používateľskej základne. 
Lokálna a nízko latentná 
komunikácia v prípade vládneho 
cloudu.

Prístupová infraštruktúra je plne pod kontrolou 
DataCentra a umožňuje bezpečný prístup z 
množstva podporovaných privátnych sietí, ako 
aj z verejného Internetu.

Lokálna a nízko latentná komunikácia.

9. Hom
ogen
ita a 
prev
ádzk
ové 
opti
maliz
ácie

Homogenita a realizácia prevádzkových optimalizácií zjednotením architektúry je 
problematická postupnou implementáciou.

Hardvérová a softvérová 
infraštruktúra je mimo dosahu 
DataCentra. Už v súčasnosti je však 
zastaraná a budúci rozvoj je otázny 
hlavne z dôvodu väčšej efektivity 
rezortných a komunitných 
cloudových riešení.

Jednotlivé stavebné bloky RPC sú identické a 
pripravené na prevádzku konkrétnych typov 
služieb. Z pohľadu prevádzky sa stále jedná o 
obmedzenú sadu hardvérových a softvérových 
zdrojov, ktoré umožňujú vysokú mieru 
optimalizácie prevádzkových procesov.



1
0.

Cent
rum 
pre 
podp
oru 
použ
ívate
ľov

Dostupné ako integrálna služba DataCentra Nie. Dostupné ako integrálna služba DataCentra

1
1.

Moni
torin
g a 
centr
álny 
loggi
ng

Monitoring je vykonávaný centrálne naprieč všetkými informačnými systémami 
prevádzkovanými v DataCentre. Centrálna konzola.

Monitoring nedostupný s 
porovnateľnou granularitou ako je 
tomu v ostatných alternatívach.

Monitoring je vykonávaný centrálne naprieč 
všetkými informačnými systémami RPC. 
Centrálna konzola.

1
2.

Zálo
hova
nie 
a 
obno
va 
dát

Zálohovania a obnova dát je zdieľanou centrálnou službou DataCentra 
implementovanou podľa definovaných pravidiel.

Procesy je potrebné implementovať 
v réžii konzumenta služieb po 
informačných systémoch.

Zálohovania a obnova dát je zdieľanou 
centrálnou službou DataCentra 
implementovanou podľa definovaných pravidiel.

1
3.

Auto
matiz
ácia

Čiastočne automatizované prostredie. Čiastočne automatizované 
prostredie. Mimo dosahu DataCentra 
a koncového používateľa.

Plne automatizované prostredie zastrešené 
portálovým systémom.

3.3.         Zainteresované strany/Stakeholderi

Doplniť vstupy v  PRÍPRAVNEJ FÁZE:

doplniť KTO (zoznam subjektov/osôb) sa zúčastňuje projektu a akú rolu zastáva

ID AKTÉR / STAKEHOLDER SUBJEKT

(názov / 
skratka)

ROLA

(vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen 
tímu atď.)

Informačný systém

(názov ISVS a MetaIS 
kód)

1. DataCentrum DC Rezortný prevádzkovateľ komplexných informačných 
systémov

2. Ministerstvo financií SR MF SR Vlastník

3. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR

MIRRI SR Vlastník procesu

4. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy 
Slovenska

DEUS Vlastník

 

3.4.         Ciele projektu a merateľné ukazovatele
 

Ciele/Merateľné ukazovatele



1.  
2.  
3.  

ID  

 

CIEĽ

NÁZOV
MERATEĽNÉHO 
A VÝKONNOSTNÉH
O UKAZOVATEĽA 
(KPI)

POPIS
UKAZOVATEĽA

MERNÁ 
JEDNOTKA
(v čom sa meria 
ukazovateľ)

AS IS
MERATEĽNÉ 
VÝKONNOST
NÉ HODNTOY
(aktuálne 
hodnoty)

TO BE 
MERATEĽNÉ 
VÝKONNOST
NÉ HODNTOY
(cieľové 
hodnoty 
projektu)

SPÔSOB 
ICH 
MERANIA/

OVERENIA 

PO 
NASADENÍ
(overenie 
naplnenie 
cieľa)

PO
ZN
ÁM
KA

1 Racionalizácia a modernizácia 
prevádzky informačných systémov 
prevádzkovaných DataCentrom

Počet IaaS a PaaS 
služieb nasadených

Ukazovateľ popisuje počet IaaS a Paas služieb 
a percentuálny podiel tohto typu služieb v 
kontexte všetkých služieb prevádzkovaných

Počet a 
Percentuálny 
podiel

0 Počet IS 
prevádzkovaný
ch v DC

Kontrola 
počtu 
zavedenýc
h služieb

2. Racionalizácia a modernizácia 
prevádzky informačných systémov 
prevádzkovaných DataCentrom

Nasadené systémy 
CES

Ukazovateľ popisuje počet systémov CES v 
prostredí RPC

Počet 0 Kontrola 
počtu 
zavedenýc
h služieb

3. Racionalizácia a modernizácia 
prevádzky informačných systémov 
prevádzkovaných DataCentrom

Nasadené systémy 
DCOM

Ukazovateľ popisuje počet systémov DCOM v 
prostredí RPC

Počet Kontrola 
počtu 
zavedenýc
h služieb

4. Racionalizácia a modernizácia 
prevádzky informačných systémov 
prevádzkovaných DataCentrom

Prevádzková 
inteligencia

Ukazovateľ predstavuje implementovaný systém 
cloudovej prevádzkovej inteligencie.

Nasadenie a 
dostupnosť 
prevádzke.

Kontrola 
dostupnosti

5. Racionalizácia a modernizácia 
prevádzky informačných systémov 
prevádzkovaných DataCentrom

Samo obslužný portál Ukazovateľ predstavuje implementovaný systém 
cloudového samoobslužného portálu RPC/RSC.

Nasadenie a 
dostupnosť 
prevádzke a 
používateľom.

Kontrola 
dostupnosti

6. Racionalizácia a modernizácia 
prevádzky informačných systémov 
prevádzkovaných DataCentrom

Vytvorenie poolu 
zdrojov pre 
nadchádzajúce 
po6iadavky

Ukazovateľ predstavuje silu výpočtových, 
pakacitných a sieťových zdrojov pre okamžité 
použitie pre nadchádzajúce projekty

Počty 0 Kontrola 
dostupnosti

Na prvotné zamyslenie má realizácia tohto projektového zámeru, realizácie projektu rezortného privátneho cloudu nasledovné alternatívy:

Nerealizovanie zámeru a namiesto neho vykonanie postupnej modernizácie infraštruktúry.
Migráciu existujúcich informačných systémov do vládneho cloudu.
Migráciu existujúcich informačných systémov do cloud prostredia niektorého z lokálnych, alebo globálnych poskytovateľov cloudových služieb.

Detailnejšou analýzou však zistíme, že žiadna z týchto alternatív neprináša očakávané výsledky, alebo priam nie je vôbec realizovateľná.

Ono nemožno oponovať, že IT prostredia najmä komerčných organizácií sa postupne presúvajú do cloudových infraštruktúr poskytovaných tretími 
stranami. Je tomu tak pre pomerne vysokú mieru flexibility, prioritizáciu krátkodobých cieľov pred dlhodobými strategickými cieľmi, jednoduchým prístupom 
k pomerne komplexným službám na báze PaaS a SaaS, alebo aspoň IaaS a nedostatok odborníkov a IT zručností. Rozhodovanie o využití, resp. 
nevyužití služieb poskytovateľov cloudových služieb je zložité. Mnohokrát zavážia argumenty technického charakteru, že infraštruktúra je instantne 
dostupná, je flexibilná, podporuje také, či onaké platformy, atď. Inokedy sa argumentuje ekonomickou výhodnosťou a skutočnosťou, že sa do nákladov 
premietajú len spotrebované zdroje za dané časové obdobie. A áno, v prípade bežných a rýchlo zmigrovateľných služieb typu prevádzky webové sídiel, 
poštových služieb, a podobných typicky cloudových služieb je tento typ premýšľania na mieste. Nepatria totiž k prevádzkovo kritickým.

Inak je tomu však v prípade tých kritických, ktoré priamo determinujú každodenné fungovanie organizácie, ktoré majú tisícky používateľov, ktorých výkon 
práce je na nich závislý. A tiež tie, ktoré uchovávajú a spravujú kritické údajové základne, vyžadujú spoľahlivý, bezpečný a nízko latentný prístup, atď. Tam 
je situácia iná a zaslúži si hodnotenie aj z dlhodobého hľadiska. Natískajú sa otázky typu:

Čo keď sa prevádzkové podmienky poskytovateľa cloudových služieb zmenia?
Čo keď nám znemožní migráciu do iného prostredia spoplatnením prenosu veľkého množstva dát?
Čo keď prestaneme mať pod kontrolou dostupnosť služieb?
Čo keď naše služby začnú byť negatívne ovplyvňované službami tretích strán?
Ako zintegrujem systémy v cloude s tými vo výpočtovom centre?
Čo keď výkonnosť a konektivita nebudú spĺňať predstavy a potreby?
Čo keď sme závislí na custom vývoji, bude implementovateľný a podporovaný v štandardizovanom cloud prostredí?



1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

Čo keď budeme nútení vykonať bezpečnostné záplaty, prípadne bežať konkrétne verzie služieb, ktoré prestanú byť podporované?

Podobných otázok je veľa. Súvisia s dlhodobým horizontom a odpovede práve na tieto otázky odkláňajú zvažovanie prevádzky prevádzkovo-kritických a 
strategicky dôležitých informačných systémov v prostredí mimo našej kontroly.

Porovnanie kladov a záporov prevádzky informačných systémov v vlastných výpočtových centrách a prostredí poskytovateľov cloudových služieb je vždy 
potrebné detailne zvážiť vo väzbe na typ služby a v rôznych časových horizontoch.

V predchádzajúcim bolo spomenuté a boli vymenované najdôležitejšie informačné systémy prevádzkované v DataCentre. V drvivej väčšine ide o 
mimoriadne kritické a komplexné informačné systémy prevádzkované v množstve prostredí. Prirodzene okrem produkčných prostredí sú v DataCentre 
aktívne skupiny neprodukčných prostredí, medzi ktoré patria vývojové, testovacie, školiace, migračné a iné. Mnohokrát vo viacerých inštanciách z dôvodu 
napr. paralelného testovania, alebo vývoja rôznej funkcionality. Tieto systémy poväčšine nie sú cloud-native, vyžadujú špecifické zdroje, softvérové 
komponenty, systém licencovania a špecifický spôsob prístupu zo strany koncových používateľov.

Žiaden z týchto systémov nie je určený na prevádzku v prostredí bežného cloudu. Cieľom DataCentra je nájsť ekonomicky výhodný a technologicky 
najvhodnejší možný spôsob prevádzky týchto informačných systémov z dlhodobého hľadiska.

Sledované prínosy a ciele tohto projektového zámeru sú:

Maximalizácia efektivity vynaložených prostriedkov na prevádzku služieb spadajúcich do pôsobnosti DataCentra.
Nastavenie pravidiel pre prevádzku služieb spôsobom, ktorý určí pravidlá pre jednotlivé architektonické vrstvy riešenia s cieľom zjednodušenia 
architektúry a prevádzkových postupov.
Maximalizácia dostupnosti a spoľahlivosti prevádzkovaných služieb.
Konsolidácia služieb s cieľom čo najlepšieho využitia existujúcich zdrojov.
Vybudovanie moderných zdieľaných aplikačných a databázových platforiem pre vývoj nových a modernizáciu existujúcich aplikácií.

3.5.         Špecifikácia potrieb koncového používateľa
 

 

Je zrejmé, že každá príležitosť na modernizáciu IT prostredia a infraštruktúry vyžaduje detailnú analýzu. V porovnaní s minulosťou majú koncoví 
používatelia na výber okrem tradičnej on-prem modernizácie aj celú sériu služieb poskytovaných poskytovateľmi cloudových služieb, či už lokálnymi, alebo 
globálnymi. Existuje celá séria vlastností, atribútov, požiadaviek a očakávaní, ktoré majú na výsledné rozhodnutie značný vplyv. Zvyčajne sa pomenúvajú 
ekonomické charakteristiky, ktoré súvisia s nákladmi priamo úmernými miere využitia infraštruktúry, alebo prevádzkové benefity majúce za následok 
úsporu na strane prevádzky informačných systémov, ako aj vlastnosti technologické. Tie znamenajú vysokú mieru automatizácie, rýchlu dostupnosť 
nových služieb, alebo vysokú dostupnosť naprieč viacerými lokalitami.

Tieto, najmä technologické vlastnosti sa však vo väčšine prípadov týkajú aplikácií a služieb, ktoré už sú od základu vytvorené pre cloudové prostredie. 
Mnohokrát využívajú progresívne, na báze open-source postavené databázové riešenia, bezstavové aplikačné služby, atď. Toto však nie je prípad služieb 
prevádzkovaných v DataCentre. Väčšina z nich je postavená na tradičných aplikačných monolitoch a technológiách na báze SAP a Oracle. Ich flexibilita je 
z pohľadu cloudových princípov značne obmedzená. Do cloudu sa nehodia a s ich prípadnou migráciou do cloudu je spojená celá séria rizík. Tie súvisia s 
licenčným pokrytím služieb, vhodným hardvérovým vybavením, parametrami konektivity z privátnych i verejných sietí, obmedzeniami týkajúcimi sa 
dátových prenosov a ich objemov, komplexnosťou migrácie, atď.

Cieľom DataCentra je v prospech rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ako aj mimorezortných ministerstiev a organizácií zabezpečiť kvalitu 
informačných systémov najefektívnejším možným spôsobom. V rámci spomenutých obmedzení daných charakterom informačných systémov navrhuje 
realizáciu rezortného privátneho cloudu, ktorý bude v prvom rade sledovať dlhodobé strategické ciele rezortu, teda zachovanie plnej kontroly nad 
prevádzkou a rozvojom informačných systémov. To všetko samozrejme s vykonaním modernizácií tak, aby sa čo najviac kvalitatívne a technologicky 
priblížili k flexibilným cloudovým infraštruktúram.



Odzrkadlením tejto iniciatívy je návrh rezortného privátneho cloudu s modulom rezortného samoobslužného cloudu. Tento návrh sa opiera o modulárne a 
škálovanie zabezpečujúce stavebné bloky pozostávajúce z výpočtových, pamäťových aj kapacitných zdrojov. Z integrovaného systému pre centrálne 
zálohovania a obnovu dát, toleranciu voči výpadkom prostredníctvom vysokej dostupnosti a disaster recovery komponentov, ako aj vrstvenej sieťovej LAN 
a SAN vrstiev.

3.6.         Riziká a závislosti
 

 

NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI 
(čo)

Kategória Dosah MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia)

Neschválenie financovania projektu Stredné 
riziko

Nízky 
dosah

Vytvorenie potrebnej dokumentácie v požadovanej kvalite a rozsahu.

Nedostatok zamestnancov s potrebnou 
odbornosťou a skúsenosťami

Nízke 
riziko

Vysok
ý 
dosah

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

Nedodržanie pravidiel verejného obstarávania Stredné 
riziko   
 

Extré
mny 
dosah

Realizácia VO s odbornou starostlivosťou.   
 

Výrazná zmena strategických cieľov a princípov 
pred ukončením projektu

Stredné 
riziko
 

Vysok
ý 
dosah

Sledovanie výstupov MIRRI, pravidelná komunikácia s gestorom – MIRRI (prostredníctvom 
Programovej kancelárie VS) v rámci každého projektového míľnika.

Implementačný tím nebude mať dostatočnú 
kapacitu, vedomosti a schopnosti

Nízke 
riziko

Nízky 
dosah

Stanoviť prísne požiadavky na kľúčových expertov a ich participáciu počas celého trvania 
projektu.

Služby nebudú poskytované v dostatočnej kvalite 
(vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby 
odozvy a pod.)

Stredné 
riziko

Stred
ný 
dosah

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

Náklady na realizáciu projektu sa vymknú kontrole Slabé 
riziko

Vysok
ý 
dosah

Dôsledne zabezpečiť finančné riadenie a akceptačné konanie.

Zmeny obstarávacích cien v čase realizácie 
projektu

Slabé 
riziko

Vysok
ý 
dosah

Prehodnotiť rozpočet po každej etape.

Začatie komunikácie s gestorom 
predmetnej legislatívy

Pravdep
odobné 
riziko

Stred
ný 
dosah

Včasné začatie komunikácie s gestorom predmetnej legislatívy.   

 

 

3.7.         Alternatívy a Multikriteriálna analýza

Súčasný systém prevádzkovania služieb v DataCentre nemožno považovať za cloudový. Jednotlivé informačné systémy sú prevádzkované na zastaranom 
hardvérovom vybavení s blížiacim sa koncom podpory a životnosti. Naviac sú poskytované na izolovaných ostrovčekoch infraštruktúry bez centrálneho 
pohľadu na dianie sa v infraštruktúre, obmedzenou flexibilitou a možnosťami realokácie zdrojov z informačných systémov ich nevyžadujúcich na 
informačné systémy požadujúcich vyšší výkon, alebo kapacitu. Platí tiež, že infraštruktúra je pre informačné systémy pripravovaná s nízkou mierou 
automatizácie a teda s pomerne vysokou závislosťou od dodávateľov.

Obdobné tvrdenie platí aj v súvislosti so službami prevádzkovanými vo vládnom cloude. Ten poskytuje predovšetkým infraštruktúrne služby, ktoré tiež 
výrazne zaostávajú za ponukou komerčných poskytovateľov cloudových služieb. Naviac vládny cloud postráda flexibilitu a podporu informačných 
systémov postavených na najmodernejších technológiách. V zásade možno konštatovať, že súčasné schopnosti vládneho cloudu sú na úrovni najmä 
služieb typu IaaS, čiastočne PaaS.



1.  

2.  
3.  
4.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Zo strany gestorov a vlastníkov informačných systémov, ako aj zo strany dodávateľov informačných systémov je značný dopyt po infraštruktúrnych 
službách, akými sú virtuálne servery, diskové zariadenia a siete. Zároveň sú však v súvislosti s očakávanými aktualizáciami služieb a očakávaným 
rozvojom informačných systémov požadované aj sofistikované služby ako kontajnerizačné orchestračné platformy a in-memory databázové systémy. 
Jedná sa o dvojicu technológií ktoré priamo ovplyvňujú rozvoj aplikácií a databáz. Časové hľadisko a reakcie schopnosť DataCentra na nové požiadavky 
sú však rovnako dôležité. Množstvo nových projektov a iniciatív je dodávaných bez infraštruktúry ako takej, infraštruktúra je implementovaná v závese dlho 
po iniciácii projektov ako takých. To má za dôsledok prácnu tvorbu dočasných prostredí, ktoré sú však realizované na úkor iných. Konfigurácie sú 
nekonzistentné, dočasné a mnohokrát tak vážne ovplyvňujú úspešnosť dodania projektov.

Cieľom predkladaného projektového zámeru je vybudovanie cloudovej infraštruktúry na báza stavebných blokov a tzv. poolov výpočtových, kapacitných a 
sieťových zdrojov. Stavebné bloky zaručujú koncepčný rast z dlhodobého hľadiska, bez nutnosti robenia kompromisov. Pooly zdrojov zabezpečia 
dostupnosť výpočtových, kapacitných a sieťových zdrojov pre konkrétne použitie vzápätí po vzniku požiadavky. A funkcia prevádzkovej inteligencie a 
rozmer samo obslužnosti radikálne zvýši flexibilitu DataCentra a zníži jeho závislosť na dodávateľoch.

Tento projekt predstavuje vybudovanie rezortného privátneho cloudu v priestoroch patriacich, alebo spravovaných rezortom Ministerstva financií 
Slovenskej republiky. V porovnaní s alternatívou, ktorá by bola postavená na báze služieb externého poskytovateľa cloudových služieb prináša celú sériu 
výhod. Vlastníctvo cloudovej infraštruktúry rezortom je strategickým záujmom rezortu. Prináša nesporné strategické a technické výhody. Ich príkladom sú 
nielen detailná znalosť prostredí, vlastné IT kapacity a ľudské zdroje, ale aj eliminácia neznámeho z dlhodobého hľadiska. Dáta, bezpečnosť, komunikačná 
infraštruktúra, prístup k systémom, budúci rozvoj, kontrola nad ním a každý ďalší detail sú na rozdiel od služieb poskytovaných externými cloudovými 
poskytovateľmi stále v rukách rezortu.

 

3.7.1.      Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry
 

Zopakujme si možné teoretické alternatívy naplnenia sledovaných cieľov:

ALTERNATÍVA 1 - Postupná modernizácia služieb DataCentra, zavádzanie cloudových princípov postupne pre novo implementované informačné 
systémy, alebo pre tie prechádzajúce nevyhnutnou modernizáciou
ALTERNATÍVA 2 - Využitie služieb verejného poskytovateľa cloudových služieb a migrácia služieb do prostredí mimo DataCentra
ALTERNATÍVA 3 - Využitie služieb vládneho cloudu a migrácia služieb do neho
ALTERNATÍVA 4 - Implementácia rezortného privátneho cloudu s modulom rezortného samoobslužného cloudu

Alternatívy sme analyzovali z rôznych uhlov pohľadu. Finálne rozhodnutie bol ovplyvnené vyhodnotením nasledovných kritérií:

Minimalizácia a transparentnosť nákladov na vybudovanie riešenia
Strategická a dlhodobá kontrola nad riešením
Schopnosť naplnenia technických cieľov a očakávaní
Rýchlosť naplnenia cieľov a očakávaní
Maximalizácia flexibility, samo obslužnosti a celkovej prevádzkovej inteligencie

3.7.2.      Multikriteriálna analýza



 KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE 
KRIÉRIA

STAKEHOL
DER

1

(MF SR)

STAKEHOL
DER

2

(DataCentru
m)

STAKEHOLDER

3

(Vlastník/Zákazník/Dodávateľ 
služieb)

BIZNIS 
VRSTVA

 

Minimalizácia a transparentnosť nákladov na vybudovanie 
riešenia

 X X X

Strategická a dlhodobá kontrola nad riešením  X X  

Schopnosť naplnenia technických cieľov a očakávaní  X X  

Rýchlosť naplnenia cieľov a očakávaní  X X X

Maximalizácia flexibility, samo obslužnosti a celkovej 
prevádzkovej inteligencie

  X  

 

Nasledovné tabuľky popisujú mieru naplnenia kritérií jednotlivými alternatívami.

Minimalizácia a 
transparentnosť 
nákladov na 
vybudovanie riešenia

 

Al
te
rn
at
ív
a

1

Spôsob

dosiahnutia

Alt
er
na
tív
a 
2

Spôsob

dosiahnutia

Á
no

Táto alternatíva umožňuje rozloženie 
nákladov cez dlhšie časové obdobie.

Nie Podmienky poskytovania služieb poskytované externými poskytovateľmi nemusia byť 
garantované, môžu sa v čase meniť a postupnými spôsobom riešenie predražovať v 
aspektoch, ktoré iniciálne nie je možné predikovať.

Al
te
rn
at
ív
a

3

Spôsob

dosiahnutia

Alt
er
na
tív
a 
4

Spôsob

dosiahnutia

Á
no

Služby vládneho cloudu sú navrhované 
tak, aby boli pre prijímajúcu organizáciu 
ekonomicky čo možno najvýhodnejšie.

Áno Iniciálne náklady sú vyššie ako v prípade ostatných alternatív, avšak z dlhodobého ohľadu 
poskytuje táto alternatíva úplnú tvárnosť z pohľadu ďalšieho rozvoja. Minimalizuje riziko 
neočakávaných nákladov v budúcnosti, ako aj neočakávané zmeny nákladov.

Strate
gická 
a 
dlhodo
bá 
kontrol
a nad 
riešením

Al
te
r
n
at
ív
a

1

Spôsob

dosiahnutia

Al
te
r
n
at
ív
a 
2

Spôsob

dosiahnutia



Á
no

Riešenie budované v prostredí výpočtových centier 
DataCentra prirodzene poskytuje strategickú a dlhodobú 
kontrolu nad jeho rozvojom a smerovaním.

N
ie

Verejný poskytovatelia cloudových služieb vynakladajú obrovské úsilie na poskytovanie 
služieb vyšších vrstiev, ako PaaS a SaaS. To môže byť z pohľadu špecifických 
zákazníkov vnímané ako veľká výhoda, tento prístup zákazníkom zatieňuje nepotrebné 
technické detaily. Zároveň však treba podotknúť, že pre štátne organizácie je kontrola 
nad všetkými vrstvami, a to ako ekonomická tak aj technologická, strategicky kľúčová. 
Táto alternatíva neumožňuje kontrolovať riešenie.

Al
te
r
n
at
ív
a

3

Spôsob

dosiahnutia

Al
te
r
n
at
ív
a 
4

Spôsob

dosiahnutia

N
ie

Naplnenie tohto cieľa nie je pod kontrolou DataCentra. 
Rovnako nie je známa stratégia rozvoja vládneho cloudu a 
jeho schopnosť zastrešiť služby vyžadujúce modernú 
cloudovú infraštruktúru. Otázna je najmä podpora tak často 
požadovaných in-memory databázových služieb a 
orchestračných platforiem a Infrastructure as a Code.

Á
no

Riešenie postavené v rezortných výpočtových centrách je jedinou alternatívou, ktorá v 
úplnosti spĺňa požiadavky na dlhodobú kontrolu, smerovanie a rozvoj.

Schopn
osť 
naplne
nia 
technic
kých 
cieľov 
a 
očakáv
aní

Al
te
r
n
at
ív
a

1

Spôsob

dosiahnutia

Al
te
r
n
at
ív
a 
2

Spôsob

dosiahnutia

N
ie

Budovanie cloudového riešenia na etapy po informačných 
systémoch nie je možné. Výsledkom tejto alternatívy by boli 
hardvérovo aj softvérovo heterogénne skupiny systémov 
náročne vzájomne integrovateľných. Zároveň by táto 
alternatíva narušila princíp vytvorenia tzv. poolov zdrojov a 
tiež by narušila koncepciu budovania na báze stavebných 
blokov.

Č
ia
st
o
č
ne

Služby poskytované verejnými poskytovateľmi cloudových služieb technologicky 
spĺňajú výpočtové a kapacitné požiadavky. Ich achilovou pätou je však sieťová 
konektivita, autentifikácia a bezpečnosť. DataCentrum plne zodpovedá za kvalitu a 
bezpečnosť poskytovaných služieb. Služby sú poskytované prostredníctvom série 
WAN sietí, VPN tunelov, vynucovaná je silná dvojfaktorová autentifikácia a latencie a 
priepustnosti sú garantované. Tieto parametre nie je možné garantovať v tejto 
alternatíve.

Al
te
r
n
at
ív
a

3

Spôsob

dosiahnutia

Al
te
r
n
at
ív
a 
4

Spôsob

dosiahnutia

N
ie

Vládny cloud neposkytuje typy služieb, ktoré tvoria väčšinu 
služieb prevádzkovaných DataCentrom. Ide o in-memory 
databázových služieb a orchestračných platforiem a 
Infrastructure as a Code.

Á
no

Riešenie je od základov navrhnuté pre naplnenie požiadaviek na plnohodnotné, 
flexibilné a ekonomicky výhodné cloudové riešenie.

Rýchlo
sť 
naplne
nia 
cieľov 
a 
očakáv
aní

Al
te
r
n
at
ív
a

1

Spôsob

dosiahnutia

Al
te
r
n
at
ív
a 
2

Spôsob

dosiahnutia



N
ie

Očakávania z cloudovej 
funkcionality prirodzene nebudú 
naplnené, keď bude budovaná 
po malých a naviac vopred 
nepredikovateľných krokoch.

N
ie

Na prvý pohľad je naplnenie cieľov touto alternatívou úplne bezproblémové. Mení sa to momentom, kedy začneme 
uvaživať o WAN pripojení používateľou, o kvalite pripojenia, autentifikácii, objeme prenášaných údajov, integráciou 
so systémami interne v DataCentre a v externom svete.

Al
te
r
n
at
ív
a

3

Spôsob

dosiahnutia

Al
te
r
n
at
ív
a 
4

Spôsob

dosiahnutia

N
ie

S absentujúcou funkcionalitou 
nemá zmyseľ uvažovať o 
rýchlosti a flexibilite naplnenia 
cieľov.

Á
no

Vybudovanie rezortného privátneho cloudu naprieč dvoma regiónmi je náročná úloha a bude trvať niekoľko 
mesiacov. Trvanie projektu predpokladáme na dobu mierne presahujúcu dva roky. Avšak po vybudovaní RPC 
bude každá zmena, alebo implementácia nového IS vysoko flexibilná a rýchla. Tzv. pooly zdrojov umožnia 
flexibilne alokovať zdroje patričnej kvality konkrétnej záťaži tak, aby vývoj agendových systémov nečelil zdržaniam 
pre potrebu poskytnutia infraštruktúry.

Maximalizácia 
flexibility, samo 
obslužnosti a 
celkovej 
prevádzkovej 
inteligencie

Al
te
r
n
at
ív
a

1

Spôsob

dosiahnutia

Al
te
r
n
at
ív
a 
2

Spôsob

dosiahnutia

Č
ia
st
o
č
ne

Táto alternatíva umožňuje implementáciu základu systému 
prevádzkovej inteligencie. Predstavuje však značné obmedzenia z 
pohľadu flexibility a samoobslužnosti. Nemožno totiž implementovať 
samoobslužnosť bez tzv. poolov zdrojov a bez predpripravenej 
infraštruktúry.

Č
ia
st
o
č
ne

Flexibilita, samoobslužnosť a prevádzková inteligencia sú 
uskutočniteľné ciele v tejto alternatíve. Získanie celkového 
pohľadu však môže byť veľmi náročné v hybridnom scenári. Je 
dôležite rozlišovať, či sa zvažuje jeden, alebo viacero rôznych 
poskytovateľov.

Al
te
r
n
at
ív
a

3

Spôsob

dosiahnutia

Al
te
r
n
at
ív
a 
4

Spôsob

dosiahnutia

N
ie

Monitoring a samoobslužnosť nie sú integrálnou funkciou vládneho 
cloudu. Z pohľadu flexibility, automatizácie a samoobslužnosti táto 
alternatíva nevyhovuje požiadavkám.

Á
no

Súčasťou riešenia je portál prevádzkovej inteligencie a portál 
rezortného samoobslužného cloudu. Tieto umožnia na to určeným 
expertom spravovať cloudové prostredie bez potreby 
zaangažovania dodávateľských strán.

 

 

4.     POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)
 

Z pohľadu výstupov je projekt realizovaný vo dvoch inkrementoch, ktorých trvanie je predpokladané na 24 mesiacov, pričom budú realizované v 
nasledujúcich fázach:

RPC región BA (Výpočtové centrá Cintorínska a Kopčianska)
Analýza a Dizajn
Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov (SW, DB, a pod.)



Implementácia a testovanie
Nasadenie a PIP

RPC región BB (Výpočtové centrum ZVS Tajov)
Analýza a Dizajn
Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov (SW, DB, a pod.)
Implementácia a testovanie
Nasadenie a PIP

Výsledným produktom bude dodané komplexné riešenie rezortného privátneho cloudu umiestnené vi výpočtových centrách Cintorínska, Kopčianska a 
ZVS Tajov. Vlastníkom tohto riešenia a infraštruktúry bude Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Prevádzkovateľom riešenia bude DataCentrum, ako 
na to určená organizácia zriadená Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Výsledným produktom bude  pre nasledovnú sadu informačných systémov:flexibilná cloudová infraštruktúra

Všetky v súčasnosti prevádzkované informačné systémy menované v predchádzajúcom
Centrálny ekonomický systém CES
Dátové centrum miest a obcí

Cloudová infraštruktúra bude nasadená naprieč troma výpočtovými centrami. Dvojica výpočtových centier Cintorínska a Kopčianska budú tvoriť región BA 
a budú konfigurované do podoby logického výpočtového centra v režime active/active. Tretím výpočtovým centrom bude ZVS Tajov a bude plniť rolu 
záložného výpočtového centra a napĺňať funkcie disaster recovery pre krízové situácie. Zároveň však bude flexibilným spôsobom zastrešovať beh 
všetkých neprodukčných prostredí. To najmä z dôvodu optimálneho využitia zdrojov v čase bežnej prevádzky, kedy nároky na záložné systémy sú vo 
všeobecnosti nízke.

Druhým dôležitým produktom riešenia je . Ten bude nasadený v podobe portálového systému RPC a bude poskytovať systém prevádzkovej inteligencie
akúsi bránu do diania v infraštruktúre RPC. Prostredníctvom používateľsky prívetivého používateľského rozhrania, dashboardov a vizualizácií bude 
neustálym zberom systémových a aplikačných metrík poskytovať informácie o aktuálnom, ako aj historickom dianí v RPC, umožňovať kapacitné 
plánovanie a flexibilné prerozdeľovanie zdrojov podľa aktuálnych potrieb. Systém prevádzkovej inteligencie bude zároveň poskytovať informácie o využití 
výpočtových a kapacitných zdrojov podľa informačných systémov, prípadne podľa zákazníkov. Tým bude v každom okamihu možné odôvodniť a plánovať 
zdroje, ako ich aj finančne vyjadrovať, ak tak bude požadované.

Tretím produktom riešenia bude . Prostredníctvom samoobslužného portálu si budú môcť tí zákazníci DataCentra, ktorí majú samoobslužný portál RPC
tímy s dostatočnými IT dovednosťami, samostatne a vo svojej réžii manažovať služby bez zásahu prevádzkových tímov DataCentra. Alokovaním zdrojov 
si budú môcť využitím katalógu služieb objednávať, implementovať a konfigurovať služby v rámci takzvaných virtuálnych privátnych cloudov. Tie sú plne 
pod správou IT tímov vlastniacich organizácií, vzájomne sa nebudú ovplyvňovať a budú môcť byť implementované v ktoromkoľvek regióne RPC. Teda aj 
komplexná implementácia napr. záložných systémov bude plne pod kontrolou vlastniacej organizácie.

5.     NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY
 

Architektúra RPC je založená na autonómnych stavebných blokoch, ktoré umožňujú jeho takmer neobmedzené škálovanie do budúcnosti. Stavebné bloky 
sú ďalej delené na zóny, ktorých určením je prevádzka konkrétnych informačných systémov. Nasledovná schéma znázorňuje rozloženie služieb a 
informačných systémov naprieč zdrojmi RPC.

Nasledovný náčrt predstavuje high-level náhľad na architektúru naprieč trojicou výpočtových centier.



Nasledovné princípy popisujú ideovú architektúru RPC v prítomnom čase, akoby bola už realitou.

Výpočtové centrá

 

Dostupnostná zóna Bratislava je tvorená dvojicou výpočtových centier. Sú nimi výpočtové centrum Cintorínska a Kopčianska.
Obe výpočtové centrá dostupnostnej zóny majú nezávislú WAN prístupovú infraštruktúru do sietí FINET 1-5, GovNet a Internetu.
Výpočtové centrá dostupnostnej zóny sú prepojené L2 prepojmi LAN, ako aj okruhov dátových sietí SAN.
Dvojica výpočtových centier sa navonok javí ako jedno logické výpočtové centrum. Je teda zabezpečený možný beh každej produkčnej služby z 
ľubovoľného výpočtového centra.
Výpočtové centrum ZVS Tajov slúži ako záložné výpočtové centrum pre produkčné prostredia informačných systémov a zároveň pool zdrojov pre 
prevádzku neprodukčných prostredí v čase bežnej prevádzky.

Privátny cloud, IaaS a PaaS služby

 

Funkcie privátneho cloudu zabezpečujú možnosť centrálneho prideľovania, a zriaďovania IaaS, PaaS a SaaS výpočtových zdrojov v podobe 
virtualizovaných aj fyzických serverov, zdrojov diskových aj sieťových.
Funkcie privátneho cloudu sú k dispozícii prostredníctvom používateľského rozhrania, ako aj prostredníctvom štandardizovaných rozhraní 
použiteľných pre potreby automatizácie, teda prostredníctvom API rozhraní.
Funkcie privátneho cloudu sú zdieľané a ponuka realizovateľná v rámci konkrétnemu tenantovi pridelených zdrojov.
Privátny cloud umožňuje prístup k monitorovacím funkciám v rámci prostredia a zdrojov príslušného tenanta.
Privátny cloud umožňuje správu na úrovni šablón a možnosť aj ich vytvárania.
Orchestračné služby sú prevádzkované vo všetkých dostupnostných zónach, pričom konfigurácia umožňuje synchronizáciu (napr. version control 
repozitáre, alebo aplikačné artefakty) medzi jednotlivými zónami.

Aplikačné služby

 

Aplikačné služby sú prevádzkované na virtuálnych strojoch, prípadne aplikačných orchestračných platformách spravovaných privátnou cloudovou 
platformou.
Aplikačné služby sú poskytované z predurčených podov zohľadňujúcich licenčné požiadavky aplikácií.
Aplikácie sú postupne migrované zo súčasných proprietárnych Java EE aplikačných serverov Weblogic na open source Java EE aplikačný server 
Wildfly, alebo Java Servlet containera Tomcat. Alternatívne sú aplikácie migrované do podoby Spring Boot aplikácií.
Migrované aplikácie sú poskytované prostredníctvom kontajnerovej orchestračnej platformy na báze Kubernetes.
Konektivita medzi aplikáciami, ich zabezpečenie, manažment a logovanie a performance monitoring je zabezpečený unifikovanou formou 
prostredníctvom riešenia na báze Istio.
Aplikačná orchestračná platforma je implementovaná automatizovaným a orchestrovaným spôsobom prostredníctvom cloud služieb pre 
konkrétnych aplikačných dodávateľov.
Tímy zabezpečujúce prevádzku služieb majú oprávnenia vykonať nasadzovanie aplikačných orchestračných platforiem. Všetky podliehajú 
centrálnemu IaaS manažmentu.

Oracle a SAP databázové služby

 

Databázové služby sú implementované na platforme štandardných serverov typu x86. Tie predstavujú optimálny spôsob licencovania s licenčným 
faktorom umožňujúcim využiť jednu licenciu pre dvojicu procesorových jadier.
Databázové služby sú poskytované z predurčených podov, ktoré budú tvorené skupinou systémov výpočtovými zdrojmi vybavenými tak, aby 
optimalizovali ich licenčné pokrytie a funkcionalitu a požiadavky vznesené na databázové služby. Príkladom je napr. Oracle databázový pod 
licencovaný Enterprise Edition licenciou bez dodatočných tzv. licenčných options. Druhým príkladom je Oracle databázový pod pre inštancie 
vyžadujúci napr. funkcionalitu partitioning, ktorá je licencovaná separátne. Tretím je pod zabezpečujúci beh služieb na báza SAP HANA. 
Oddelenie do separátnych podov je kritické vzhľadom na skutočnosť, že databázové služby sú implementované na virtualizovanej platforme 
s funkcionalitou bezvýpadkovej migrácie.
Databázové služby sú poskytované na virtualizovaných systémoch, pričom každá inštancia bude bežať na jej dedikovanom virtuálnom stroji. 
Virtualizáciou služieb získavame vyššiu mieru dostupnosti, možnú živú migráciu, tzv. live migration a výrazne zjednodušenú prevádzku vďaka 
úplnej eliminácii plánovaných výpadkov.
Platforma pre databázové systémy bude zjednotená a bude ňou Red Hat Enterprise Linux vždy aktuálnej podporovanej verzie pre konkrétnu 
verziu databázového systému. Rozdiely vo verziách sú možné v prípade špecifických závislostí konkrétneho aplikačného programového 
vybavenia na databázových službách.
Rozoznávame tri prostredia, produkčné, testovacia a vývojové, pričom testovacia a vývojové môžu byť implementované spolu v jednej inštancii 
databázovej služby.
Produkčné databázové prostredia sú primárne sprístupňované z logického výpočtového centra Cintorínska-Kopčianska. Záložné inštancie sú 
dostupné vo výpočtovom centre ZVS Tajov. Tento princíp platí pre súčasný stav a súčasnú dvojicu výpočtových centier.



Záložné databázové inštancie sú aktualizované prostredníctvom databázových technológií. Záložné databázy sú vytvorené len pre produkčné 
inštancie.
Aktivácia databázových služieb je realizovateľná formou fail/over a switch/over pre pokrytie rôznych scenárov testovania a ostrej aktivácie 
záložných systémov.

Open source databázové služby

 

Požiadavky na databázové služby sú dôkladne analyzované. Použitie licencovaných zdrojov Oracle databázových podov je umožnené len v 
prípadoch aplikácií neumožňujúcich alternatívny prístup.
Nová generácia moderných cloud-like aplikácií má databázové služby zabezpečené prostredníctvom open source databázových systémov. Medzi 
podporované open-source databázové systémy zaraďujeme PostgreSQL, MariaDB a MySQL.
Open source databázové služby sú poskytované prostredníctvom Open spource databázového podu, alternatívne priamo zdrojmi aplikačnej 
orchestračnej platformy.

SAP databázové služby

 

Databázové inštancie v súčasnosti poskytujúce databázové služby aplikáciám postavených na báze SAP sú prevádzkované na zdrojoch Oracle 
databázového podu. Vzhľadom na budúce smerovanie SAP však budú postupne migrované do SAP Hana databázového podu.
SAP služby delíme do štyroch hlavných skupín. Prvou sú skupina SAP inštancií zastrešujúcich ISŠP backend, druhou sú inštancie 
zabezpečujúce funkcionalitu integračnej platformy SAP PI, tretiu tvoria inštancie CKS a poslednú všetky ostatné EIS inštancie. Práve EIS 
inštancie sú plánované pre konsolidáciu v rámci plánovaného projektu CES. Databázové služby pre projekt CES sú plánované v súlade so 
stratégiou SAP na platforme SAP Hana.

LAN infraštruktúra

 

LAN infraštruktúra ja navrhnutá ako dvojvrstvová pozostávajúca z core a access vrstvy. Access vrstva je súčasťou každého stavebného bloku, 
zabezpečuje konektivitu systémov stavebného bloku navzájom, ako aj ich konektivitu do externého sveta prostredníctvom core vrstvy.
Access vrstva v prostredí logického výpočtového centra Cintorínska-Kopčianska zabezpečuje L2 konektivitu medzi výpočtovými centrami.
Access vrstva má integrovanú bezpečnostnú vrstvu a funkciu firewallu.
Core vrstva centralizuje konektivitu do externého sveta.

 

Architektúra LAN.

 

 

Dátová sieť SAN

 

Dátová sieť je konfigurovaná v podobe rozľahlej naprieč dvojicou výpočtových centier tvoriacich dostupnostnú zónu Bratislava.
Dátová sieť je implementovaná v podobe dvojíc nezávislých virtuálnych dátových sietí pre použitie v rámci segmentov využitia a v súlade s 
bezpečnostnými požiadavkami a best practices na budovanie SAN dátových sietí.
SAN dátová sieť ja navrhovaná ako dvojvrstvová tvorená core a access vrstvami. Core vrstva agreguje a zabezpečuje konektivitu medzi 
výpočtovými centrami, ako aj konektivitu smerom na zdieľané služby a konektivitu medzi podmi. Access vrstva zabezpečuje konektivitu medzi 
výpočtovými blokmi stavebného bloku a im prislúchajúcim storage zdrojom a systémom pre zálohovania a obnovu dát.

Architektúra dátových sietí SAN

6.     LEGISLATÍVA
 

 

Doplniť vstupy v  PRÍPRAVNEJ FÁZE:



 

doplniť popis potrebných zmien v oblasti legislatívy pre naplnenie cieľov a dodanie výstupov projektu,
uviesť konkrétne zákony, prípadne aj paragrafy, ktoré budú predmetom legislatívnych zmien.

 

 

Doplniť vstupy v INICIAČNEJ FÁZE: 

doplniť popis aký je negatívny dopad na výstupy projektu, jeho ciele a rozsah a časový harmonogram, ak vyššie uvedené zmeny v zákonoch 
nebudú realizované.

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

smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti 
sietí a informačných systémov v Únii,
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/151 z 30. januára 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/1148, pokiaľ ide o bližšiu špecifikáciu prvkov, ktoré musia poskytovatelia digitálnych služieb zohľadňovať pri riadení rizík 
v oblasti bezpečnosti sietí a informačných systémov, a parametrov na posudzovanie toho, či má incident závažný vplyv,
nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka 
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006,
zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente),
zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o ITVS“),
zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o kybernetickej bezpečnosti“),
zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov,
zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.

7.     ROZPOČET A PRÍNOSY

Sumarizácia nákladov a prínosov

Náklady Názov

modulu

Názov

modulu

Názov

modulu

Všeobecný materiál

IT - CAPEX

Aplikácie

SW

HW

IT - OPEX- prevádzka

Aplikácie

SW

HW

Prínosy

Finančné prínosy

Administratívne poplatky



Ostatné daňové a nedaňové príjmy

Ekonomické prínosy

Občania (€)

Úradníci (€)

Úradníci (FTE)

Kvalitatívne prínosy

    

SPOLU potrebné finančné zdroje:           49 900 000,00 EUR s DPH

8.     HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA 
JEHO RIADENIA

Realizácia projektu je naplánovaná na 29 mesiacov. Harmonogram zobrazuje realizáciu projektu podľa jeho jednotlivých fáz: 

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK

(odhad termínu)

KONIEC

(odhad termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 05/2022 05/2022 1 mesiac

2. Iniciačná fáza 05/2022 07/2022 2 mesiace

3. Realizačná fáza 07/2022 12/2023 17 mesiacov

3a Analýza a detailný dizajn, Detailný postup implementácie 07/2022 12/2022 5 mesiacov

3b Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 09/2022 03/2023 6 mesiacov

3c Implementácia a testovanie 03/2023 06/2023 3 mesiace

3d Nasadenie 06/2023 12/2023 6 mesiacov

4. Dokončovacia fáza 12/2023 12/2023 1 mesiac

9.     PROJEKTOVÝ TÍM

ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte

1. Doplniť meno a priezvisko Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii) Doplniť názov org. útvaru Doplniť rolu v projekte

2.



3.

Riadiaci výbor sa zriaďuje ako najvyšší riadiaci orgán na účely realizácie Projektu "Rezortný privátny cloud RPC ."

Riadiaci výbor bude zostavený v nasledujúcom zložení:

ID Rola Meno a Priezvisko Oddelenie

1. Predseda RV

2. Podpredseda RV

3. zástupca vlastníkov procesov objednávateľa (biznis vlastník)

4. zástupca za MIRRI

Projektový tím pre projekt sa bude tvoriť Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako objednávateľ, vlastník a DataCentrum ako prevádzkovateľ riešenia.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje navrhovaných členov projektového tímu pre hlavné a podporné aktivity a ich role na projekte:

ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte

1. Projektový manažér za objednávateľa

2. Projektový manažér za dodávateľa

3. IT Architekt

4. Špecialista na cloudové riešenia

5. Špecialista na LAN/WAN infraštruktúru

6. Špecialista na SAN infraštruktúru

7. Špecialista na DR

10.   PRACOVNÉ NÁPLNE

11.   ODKAZY

12.   PRÍLOHY
 

 

Koniec dokumentu
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