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1.             POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1.         História zmien
Verzia Dátum Zmeny Meno

1.0 26.05.2022 Prvá verzia dokumentu Peter Uhrík



2.0 17.08.2022 Druhá verzia dokumentu Peter Uhrík

3.0 30.09.2022 Tretia verzia po ďalšej PHZ Peter Uhrík

   

 

2.             ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE
 

Účelom dokumentu je v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z. z. o riadení projektov, v rámci iniciačnej fázy rozpracovanie detailných informácií týkajúcich sa 
prípravy projektu Obnova HW vybavenia obcí zapojených do IS DCOM.

2.1.         Použité skratky (príklady)

ID SKRATKA POPIS

1. IS CSRÚ Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov

2. DCOM Dátové centrum obcí a miest

3. DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

4. EÚ Európska únia

5. ISM Informačný systém mesta

6. ISO Informačný systém obce

7. ISVS Informačný systém verejnej správy

8. KPI Key Performance Indicator

9. MetaIS Centrálny metainformačný systém verejnej správy

10. MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

11. MF SR Ministerstvo financií SR

12. MÚS miestna územná samospráva

13. ÚPPVII SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

14. SIMÚS Stratégiou informatizácie územnej samosprávy Slovenska

15. SM ÚPVS Spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy

16. SSL Secure Sockets Layer

17. ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska

3.             DEFINOVANIE PROJEKTU

3.1.         Manažérske zhrnutie
 



Z hľadiska realizátora projektu bude projekt realizovaný združením DEUS, ktoré v zmysle § 9a odsek 1 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobností orgánov verejnej moci (eGovernmente) vykonáva činnosti správcu a prevádzkovateľa IS DCOM. DEUS je záujmové združenie 
právnických osôb, ktorého jedinými členmi sú Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) a Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“). DEUS 
je špecifickým poskytovateľom cloudových služieb typu SaaS pre subjekty MÚS, a to s využitím IaaS a PaaS vládneho cloudu v súlade s technologickým 
princípom „vládny cloud prednostne“.

Projekt bude realizovaný v rámci:

Špecifický cieľ: 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Typ aktivity: Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov

Hlavné aktivity projektu:

-      Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

-      Nasadenie.

Dĺžka projektu je plánovaná na 12 mesiacov.

Vzhľadom na zostávajúci čas do konca programového obdobia 2014 – 2021, ako aj v súvislosti s tým, že projekt napomôže obciam pri eliminácii 
negatívnych dopadov pandémie COVID19 a utečeneckej vlny z Ukrajiny, považujeme za vhodné využiť ustanovenia § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“).

Zákon o EŠIF v § 58 umožňuje v čase krízovej situácie zmeniť vyzvanie na národný projekt, zmeniť rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP a nadväzne na 
to zmeniť aj zmluvu o poskytnutí NFP. V rámci projektu DCOM+ by v nadväznosti na text uvedený vyššie došlo k zmene projektu a doplneniu novej aktivity 
projektu „Obstaranie HW vybavenia pre samosprávu“ a došlo by k navýšeniu celkových oprávnených výdavkov, ako aj nenávratného finančného príspevku 
a k doplneniu nového merateľného ukazovateľa, resp. navýšeniu hodnoty existujúceho merateľného ukazovateľa.

Sumárne manažérske zhrnutie je uvedené v nasledovnej tabuľke:
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V rámci projektu IS DCOM získalo v rokoch 2014-2015 až 1500 obcí (do 14.000 obyvateľov) nový HW a SW pre zabezpečenie elektronických 
služieb obce v súlade so zákonom o eGovernmente. Od realizácie projektu už ubehlo 7 rokov a tento HW je už za hranicou životnosti a kapacitne 
nestíha napĺňať neustále sa zvyšujúce nároky na elektronizáciu služieb (množstvo nových elektronických služieb a výpisov, elektronické formuláre 
s novými integráciami pre riešenie COVID krízy ako aj aktuálnej utečeneckej krízy.)

Hardvérové vybavenie obcí je vo veku 7 – 8 rokov (v čase samotnej realizácie projektu a výmeny bude mať predmetný HW 9 rokov) a tento HW je 
zastaralý, za hranicou životnosti a kapacitne nestíha zabezpečiť nielen súčasnú prácu zamestnancov samosprávy ale ani napĺňať neustále sa 
zvyšujúce nároky na elektronizáciu služieb (množstvo nových elektronických služieb a výpisov, elektronické formuláre s novými integráciami pre 
riešenie COVID krízy ako aj aktuálnej utečeneckej krízy, zabezpečenie mobility zamestnancov OcÚ). Zastaralý hardvér spôsobuje výpadky a čoraz 
častejšiu potrebu opravy. Zároveň platí, že SW používaný na HW prestáva byť podporovaný a aktualizovaný, čo v kontexte toho, že samospráva 
poskytuje tzv. základnú službu podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti predstavuje bezpečnostné riziko. V čase realizácie 
projektu 8 ročný HW nebude kompatibilný s novými verziami SW. Hlavným cieľom projektu je efektivita riadenia HW obcí. Z analýz uvedených 
v dokumente a prílohách je zrejmé, že za účelom dlhodobej minimalizácie nákladov verejnej správy je aktuálne najlepšou voľbou obnova HW 
vybavenia obcí, tak aby umožňoval efektívnu prácu zamestnancov OcÚ s možnosťou ich mobility mimo priestory OcÚ a zároveň spĺňal všetky 
bezpečnostné požiadavky.
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Predmetom projektu je obnova HW vybavenia obcí zapojených do IS DCOM
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Z hľadiska cieľových skupín sa projekt zameriava na zamestnancov samosprávy.

Nepriamymi beneficientmi projektu sú občania SR.
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Celková hodnota projektu bola stanovená na  12 527 436,76 EUR v roku 2023. Štruktúra rozpočtu je nasledovná:

014 Oceniteľné práva: 3 062 230,4 EUR

112 Zásoby: 8 176 581,36 EUR

518 Ostatné služby: 789 273,00 EUR

521 Mzdové výdavky (podporné aktivity): 499 352,00 EUR
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Pre cieľové skupiny sa vďaka projektu zabezpečí:

-        efektívne HW vybavenie obcí s aktualizovaným SW

-        kompatibilita HW vybavenia obcí s požiadavkami, ktoré je potrebné splniť pre využívanie elektronických služieb IS DCOM

-        minimalizácia rizika kybernetických útokov na HW a SW úrovni

-        minimalizácia záťaže na samosprávu vo vzťahu k potrebe vynaložených zdrojov a  času na obstaranie a obmenu HW vybavenia.

3.2.         Motivácia a rozsah projektu

3.2.1. Problém, ktorý bude realizáciou projektu odstránený

 

Najvyšší kontrolný úrad viackrát poukázal na to, že obce samostatne bez aktívnej podpory štátu nemajú dostatočné zdroje na obnovu HW vybavenie. 
Najmä v menších obciach nedochádzalo k prirodzenej reprodukcii hardvéru, hlavne z dôvodu obmedzených rozpočtových zdrojov. Zariadenia boli 
technicky zaostalé a v niektorých prípadoch aj viac ako pätnásť rokov staré. NKÚ opätovne konštatoval, že obce opäť uviedli nedostatok finančných 
prostriedkov ako jednu z významných bariér. Popri externých nákladoch a obmedzených finančných zdrojoch boli za významný problém označené 
nedostatky týkajúce sa chýbajúcej alebo nedostatočnej IKT techniky. Dôležitým nástrojom pre odstránenie tejto bariéry bol aj národný projekt IS DCOM 
realizovaný z OP IS. V rámci projektu získalo v rokoch 2014-2015 až 1500 obcí (do 14.000 obyvateľov) prístup k novému HW a SW zabezpečujúcemu 
elektronizáciu služieb obce v súlade so zákonom o eGovernmente. Avšak, od realizácie tohto projektu ubehlo 7 rokov a tento HW je už tiež za hranicou 
životnosti a kapacitne nestíha zabezpečiť nielen súčasnú prácu zamestnancov samosprávy ale ani napĺňať neustále sa zvyšujúce nároky na elektronizáciu 
služieb (množstvo nových elektronických služieb a výpisov, elektronické formuláre s novými integráciami pre riešenie COVID krízy ako aj aktuálnej 
utečeneckej krízy.) a mobility týchto služieb.

Prehľad veku HW obstaraného v rámci OP IS podľa dátumov zaradenia uvádza nasledovná tabuľka:

Dátum zaradenia Číslo

31/12/2014 14/0281100

31/01/2015 14/0281101

27/02/2015 14/0281102

31/03/2015 14/0281103

30/04/2015 14/0281104

31/05/2015 14/0281105

30/06/2015 14/0281106

31/07/2015 14/0281107

31/08/2015 14/0281108

30/09/2015 14/0281109

31/10/2015 14/0281110



30/11/2015 14/0281111

Keďže od samotnej výroby do zaradenia do majetku (prevzatia HW obcou) môže prejsť pol roka až rok, hardvér bude v čase realizácie projektu dosahovať 
vek 8-9 rokov. Zastaralý hardvér má negatívny dopad na činnosť zamestnancov OcÚ, keďže sú potrebné opravy alebo výmeny dielov a zároveň 
spomalený HW spôsobuje prestoje zamestnancov. V posledných dvoch rokoch je zároveň samospráva vystavená obrovskému náporu na využívanie 
elektronických služieb súvisiacemu s pandémiou COVID 19 a momentálne aj naviac s kompletne novou agendou riešiacu priamo v teréne podporu 
utečencom z Ukrajiny súvislosti s napadnutím Ukrajiny. Samosprávy sa v prvej línii musia vysporiadať s množstvom utečencov, čo má dopad na potrebu 
kvalitného (moderného a rýchleho) IKT vybavenia. Tiež, že je nevyhnutné, na základe vydaného varovania NBÚ pred hrozbou závažného kybernetického 
bezpečnostného incidentu výrazne zvýšiť ochranu samosprávy proti kybernetickým útokom, nakoľko samospráva poskytuje základnú službu podľa zákona 
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.

Z technicko-ekonomického hľadiska by pre zabezpečenie bezpečného poskytovania služieb DCOM bolo nutné v priebehu najbližších mesiacov – odhad 9-
12 mesiacov preinštalovať na všetkých existujúcich počítačoch operačný systém. Táto aktivita by v rámci súčasnej prevádzkovej zmluvy bola v hodnote 
400 * 7000 = 2.800.000 EUR bez DPH. Bolo by možné migrovať iba na Windows 10, nakoľko Windows 11 už nepodporuje takýto starý HW. To ale 
znamená, že najneskôr do roku 2025 bude potrebné aj tak investovať do výmeny HW, nakoľko bude ukončená podpora Windows10. Z uvedeného 
vyplýva, že migrácia 8 rokov starých počítačov na Windows 10 je v súčasnosti neefektívna.

O aktuálnosti problému svedčí aj skutočnosť, že samotné obce prejavili záujem o výmenu zastaraného HW. Združenie DEUS realizovalo prieskum na 
vzorke 197 obcí pričom 195 z tých obcí prejavilo záujem o výmenu zastaralého HW. Priemerne sa jedná o výmenu 4 PC a 1 multifunkčného zariadenia na 
obec. Po prerátaní na počet obcí zapojených do IS DCOM, sa v rámci projektu navrhuje rámcovo obstarať 5787 notebookov a 1355 multifunkčných 
zariadení. Je pritom potrebné zdôrazniť, že pôjde o rámcovu zmluvu, kde výsledný počet nakúpeného HW bude zodpovedať preukázaným potrebám obcí 
v čase objednania HW.

Ako riešenie vyššie definovaných problémov by bolo možné umožniť obnoviť HW vybavenie obcí, prostredníctvom financovania zo zdrojov PO 7 OP II.

3.2.2. Biznis procesy, ktoré sú predmetom projektu

 

Predmetom projektu nie je úprava IS alebo elektronických služieb týkajúcich sa biznis procesov samosprávy. 

3.2.3. Informácie o oblasti (OBSAH / AGENDA / ŽIVOTNÁ SITUÁCIA), ktorým sa projekt venuje

 

Predmetom projektu nie je elektronizácia služieb v rámci agiend a životných situácií.

3.2.4. ROZSAH PROJEKTU

 

Z hľadiska subjektu sa projekt týka združenia DEUS. DEUS v zmysle § 9a odsek 1 zákona č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu pôsobností 
orgánov verejnej moci (eGovernmente) vykonáva činnosti správcu a prevádzkovateľa nadrezortného informačného systému IS DCOM. DEUS je záujmové 
združenie právnických osôb, ktorého jedinými členmi sú Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) a Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS
“). Zákon o eGovernmente zároveň vymedzuje IS DCOM ako nadrezortný informačný systém verejnej správy, ktorý poskytuje obciam technické a 
programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie ISVS v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti 
elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných IS, ktoré obec používa.

Projekt sa zameriava na kompletnú obnovu HW vybavenia obcí zapojených do IS DCOM, pričom predmetom bude obstaranie nasledovného vybavenia 
a inštalačné práce.

Dodávka HW Počet

Notebook s príslušenstvom 5787



Monitor 5787

Multifunkčné zariadenie 1355

Kancelársky balík 5787

Antivírus 5787

Inštalačné práce Počet

Konfigurácia, zapojenie a uvedenie do prevádzky zariadení 5787

Konfigurácia, zapojenie a uvedenie do prevádzky tlačiarne 1355

3.2.5. MOTIVÁCIA PROJEKTU

 

Motiváciou projektu je zabezpečenie efektívneho finančného manažmentu HW vybavenia obcí. Výsledkom analýzy je potreba obstarania kvalitného HW 
vybavenia pre obce aktívne využívajúce elektronické služby v súlade so zákonom o eGovernmente, zapojených do IS DCOM, tak aby sa zamedzilo 
prestojom spôsobeným opravami alebo výpadkom HW a zároveň aby samosprávy zvládli nápor všetkých nových požiadaviek súvisiacich s nárastom 
množstva nových elektronických služieb ako aj všetkých nepredvídaných krízových situácií, tak ako sme zažili za posledné dva roky. Okrem toho ochrana 
pred kybernetickými útokmi si taktiež vyžaduje investície do HW a SW vybavenia a zabezpečenie kompatibility HW s najnovšími verziami OS 
a kancelárskeho softvéru.

Veľmi dôležitým ekonomickým motivačným faktorom je aj skutočnosť, že v prípade obnovy HW samostatne zo strany obcí, hrozí riziko, že HW bude 
opätovne (tak ako pred realizáciou OP IS) typovo výrazne fragmentovaný (rôzny výkon, rôzne verzie operačného systému, rôzni výrobcovia). Inštalácia a 
následná starostlivosť o vysoko fragmentované koncové zariadenia by bola veľmi nákladná a mohla by byť zdrojom zníženej spoľahlivosti celého riešenia 
IS DCOM. Samozrejme individuálne nákupy obcí, by nikdy nemohli dosiahnuť takú úsporu z rozsahu ako centralizovaný nákup.

Riešenie navrhované týmto projektom zabezpečuje centrálnu správu koncových PC ITaaS a eliminuje riziká spojené s rôznorodou infraštruktúrou 
lokálnych poskytovateľov internetového pripojenia. Obec vďaka projektu dostane služby (ITaaS), ktoré by nemohla dostávať v prípade ak by sa na prístup 
do IS DCOM použilo ich vlastné PC a to napr.: 

spoločná doména IS DCOM,
centrálny mailový server,
centrálne spravovaný a aktualizovaný lokálny firewall a antivírus,
centrálne riadenie inštalovania aplikácií tretích strán,
aktualizácia všetkých aplikácii a komponentov PC,
vzdialená správa a servis.

Architektúra riešenia a vyvinuté cloudové aplikácie IS DCOM reflektujú filozofiu centrálne spravovaného PC s efektívnou podporou (ITaaS) s vyššie 
popísanými službami a uľahčujú tak okrem iného aj centrálne zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti podľa najvyšších štandardov.

Motiváciou je súhrnne:

Zabezpečiť efektívne HW vybavenie obcí s aktualizovaným SW
Zabezpečiť kompatibilitu HW vybavenia obcí s požiadavkami, ktoré je potrebné splniť pre využívanie IS DCOM
Minimalizovať riziko kybernetických útokov na HW a SW úrovni
Minimalizovať záťaž na samosprávu vo vzťahu k potrebe vynaložených finančných a ľudských zdrojov na obstaranie a obmenu HW vybavenia
Maximálne využiť synergický efekt centrálneho obstarania pre dosiahnutie najnižšej ceny na obec

 

Aktér Cieľ Požiadavka Obmedzenie



DEUS

Zabezpečiť infraštruktúru pre správne 
fungovanie IS DCOM v rámci samosprávy.

Zníženie rizika kybernetických útokov 
v rámci samosprávy.

Realizácia projektu obnovy HW vybavenia 
obcí zapojených od IS DCOM.

Zamedziť riziku fragmentácie HW 
vybavenia.

Súčasné finančné zabezpečenie DEUS neumožňuje realizáciu 
projektu bez financovania zo zdrojov EÚ.

ZMOS a 
samospr
áva

Zabezpečiť infraštruktúru pre efektívne 
fungovanie samosprávy.

Zníženie rizika kybernetických útokov 
a ochrana poskytovania základnej služby 
samosprávy.

Obnova zastaralého HW vybavenia obcí.

Realizácia projektu obnovy HW vybavenia 
obcí využívajúcich elektronické služby IS 
DCOM.

Minimalizácia administratívnej a finančnej 
záťaže na samosprávu.

Využitie synergického efektu spoločného 
obstarania

Chýbajúce zdroje na obnovu HW.

Dostupné finančné prostriedky sú smerované na zabezpečenie 
akútnych potrieb samosprávy.

MF SR Efektívne vynakladanie zdrojov verejného 
rozpočtu (štátneho i samosprávneho).

Obnova HW vybavenia pri dodržaní 
podmienky VfM

Vzhľadom na prebiehajúce krízy spojené s COVID 19 a vojnovým 
konfliktom na Ukrajine sú zdroje štátneho rozpočtu výrazne 
obmedzené.

Tabuľka č. 9 – Aktéri projektu, ich ciele, požiadavky a obmedzenia

Schéma 1: Motivácia stakeholderov projektu

Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi v oblasti informatizácie samosprávy, pričom Východiskovým rámcom pre realizáciu projektu sú 
dokumenty:

„Národná koncepcia informatizácie verejnej správy“, schválená Vládou SR uznesením č. 437/2016, ktorá definuje DataCentrum elektronizácie 
územnej samosprávy Slovenska (ďalej len DEUS) ako partnera vládneho cloudu, a zároveň špecifického poskytovateľa cloudových služieb IaaS, 
PaaS a SaaS pre subjekty miestnej územnej samosprávy, v súlade s technologickým princípom „vládny cloud prednostne“.
Strategická priorita: Vládny cloud, v ktorom sú určené roly a procesy pre Vládny cloud a činnosti združenia DEUS.
Stratégia informatizácie miestnej územnej samosprávy (SIMÚS) 2017-2022, schválený radou Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý ako jeden 
z cieľov informatizácie MÚS definuje plošné rozšírenie riešenia, vytvoreného v rámci projektu DCOM. V zmysle tejto stratégie DEUS 



implementuje projekty, ktorých cieľom je vybudovaný informačný systém pre samosprávu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) transformovať na 
platformu pre samosprávu, pričom obyvatelia a podnikatelia miest budú využívať jeden prístupový bod pri prístupe k elektronických službám 
samosprávy a pri prístupe k vybraným dátam, ktoré o nich samospráva eviduje vo svojej súkromnej zóne.
Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy, ktoré nadväzuje na stratégiu informatizácie miestnej územnej samosprávym a ktoré 
bolo vypracované ako výstup pracovnej skupiny Informatizácia samosprávy.

3.3.         Zainteresované strany/Stakeholderi

ID AKTÉR / 
STAKEHOLDER

SUBJE
KT

(názov 
/ 
skratka)

ROLA

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

Informačný 
systém

(názov ISVS 
a MetaIS 
kód)

1. Úradník samosprávy 
zapojenej do IS 
DCOM

samos
práva

Používateľ elektronických služieb IS DCOM IS DCOM 
(isvs_6391)

2. Občania a 
podnikatelia

verejno
sť

Používateľ elektronických služieb IS DCOM IS DCOM 
(isvs_6391)

3. Zamestnanec DEUS DEUS Správca a prevádzkovateľ nadrezortného informačného systému verejnej správy, ktorý poskytuje samospráve 
technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie ISVS v ich správe

IS DCOM 
(isvs_6391)

4. Zakladatelia 
združenia DEUS

ZMOS
/MF SR

Governance DEUS N/A

 

3.4.         Ciele projektu a merateľné ukazovatele
 

Ciele/Merateľné ukazovatele

ID  

 

CIEĽ

NÁZOV
MERATEĽNÉHO 
A VÝKONNOSTNÉHO 
UKAZOVATEĽA (KPI)

POPIS
UKAZOVATEĽA

MERNÁ
JEDNO
TKA
(v čom 
sa 
meria 
ukazova
teľ)

AS IS
MERATEĽN
É 
VÝKONNOS
TNÉ 
HODNTOY
(aktuálne 
hodnoty)

TO BE 
MERATEĽN
É 
VÝKONNOS
TNÉ 
HODNTOY
(cieľové 
hodnoty 
projektu)

SPÔS
OB 
ICH 
MERA
NIA/

OVER
ENIA 
PO 
NASA
DENÍ
(overen
ie 
naplne
nie 
cieľa)

P
O
ZN
Á
M
KA

ID_
01 
(P0
04
9)

7.8 Racionalizácia 
prevádzky informačných 
systémov pomocou 
eGovernment cloudu

Dodatočný počet 
inštitúcií štátnej správy 
zapojených do 
eGovernment cloudu

Ukazovateľ vyjadruje, aký počet inštitúcií štátnej správy podporených 
z projektu z celkového počtu inštitúcií štátnej správy využíva služby 
PaaS a IaaS v istej výške z celkových prevádzkových nákladov na 
IKT.

počet 0 1500 MetaIS



 

3.5.         Špecifikácia potrieb koncového používateľa
 

Predmetom projektu nie je vývoj alebo rozvoj  ISVS/elektronických služieb, ktoré   majú grafické alebo iné používateľské rozhranie a sú určené pre občanov
/podnikateľov, ďalej koncových používateľov. Združenie DEUS realizovalo prieskum na vzorke 197 obcí pričom 195 z tých obcí prejavilo záujem o výmenu 
zastaralého HW. Priemerne sa jedná o výmenu 4 PC a 1 multifunkčného zariadenia na obec. Po prerátaní na počet obcí zapojených do IS DCOM, sa 
v rámci projektu navrhuje rámcovo obstarať 5787 notebookov a 1355 multifunkčných zariadení. Je pritom potrebné zdôrazniť, že pôjde o rámcovú zmluvu, 
kde výsledný počet nakúpeného HW bude zodpovedať preukázaným potrebám obcí v čase objednania HW. Aktuálne počty sú však stanovené na základe 
analýzy reálnych potrieb. Nakoľko projekt bude realizovaný 1 rok, je možné predpokladať, že niektoré potreby sa môžu jemne v čase meniť a preto je 
použitý mechanizmus rámcovej zmluvy.

Výsledky prieskumu sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Počet obcí zapojených do prieskumu 197

z toho majú záujem o výmenu HW 195

z toho majú záujem o výmenu multifunkčného zariadenia 178

Priemerný počet PC na obec 3,86

Priemerný počet multifunkčných zariadení na obec 0,9

3.6.         Riziká a závislosti
 

NÁZOV
RIZIKA a 
ZÁVISLOSTI

POPIS
RIZIKA a ZÁVISLOSTI

TYP 
KATE
GÓRIE

DOPORUČENÉ RIEŠENIE
MITIGAČNÉ OPATRENIE
(návrh riešenia rizika / závislosti)

Harmonogram 
projektu

Projekt nebude realizovaný v nastavenom 
časovom harmonograme. S tým súvisí aj riziko 
schopnosť výrobcu dodať HW načas.

časové Realizácia projektu bude riadená Riadiacim výborom projektu, ktorý bude 
zabezpečovať koordináciu projektu. Harmonogram projektu bol stanovený tak, aby 
umožnil riešiť prípadné problémy pri nasadení riešenia.

Včasné dodanie 
HW

Implementačný tím nebude mať dostatočnú 
kapacitu, vedomosti a schopnosti

organ
izačné

Dodávateľ a interné implementačné tímy musia preukázať dostatočnú kapacitu, 
vedomosti a schopnosti pre realizáciu migrácie na nový HW.

Implementačný tím Implementačný tím nebude mať dostatočnú 
kapacitu, vedomosti a schopnosti

organ
izačné

Dodávateľ a interné implementačné tímy musia preukázať dostatočnú kapacitu, 
vedomosti a schopnosti pre realizáciu migrácie na nový HW.

Nedostatočné 
výstupy projektu

Riešenie nebude realizované v dostatočnej kvalite organ
izačné

Výstupy manažérskych produktov pre riadenie projektu budú v súlade s dokumentom 
„Metodika riadenia QAMPR.

Nedostatočná 
spolupráca 
žiadateľa 
s dodávateľom

Z dôvodu nedostatočnej komunikácie alebo 
nedostatočnej dokumentácie nebude migrácia na 
nový HW úspešná

organ
izačné

Realizácia projektu bude riadená Riadiacim výborom projektu, ktorý bude 
zabezpečovať koordináciu projektu.

 

3.7.         Alternatívy a Multikriteriálna analýza

3.7.1.    Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry
 



Problém, ktorý je potrebné odstrániť:

Hardvérové vybavenie obcí je vo veku 7 – 8 rokov (v čase samotnej realizácie projektu a výmeny bude mať predmetný HW 9 rokov) a tento HW je 
zastaralý, za hranicou životnosti a kapacitne nestíha zabezpečiť nielen súčasnú prácu zamestnancov samosprávy ale ani napĺňať neustále sa zvyšujúce 
nároky na elektronizáciu služieb (množstvo nových elektronických služieb a výpisov, elektronické formuláre s novými integráciami pre riešenie COVID 
krízy ako aj aktuálnej utečeneckej krízy, zabezpečenie mobility zamestnancov OcÚ). Zastaralý hardvér spôsobuje výpadky a čoraz častejšiu potrebu 
opravy. Zároveň platí, že SW používaný na HW prestáva byť podporovaný a aktualizovaný, čo v kontexte toho, že samospráva poskytuje tzv. základnú 
službu podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti predstavuje bezpečnostné riziko. V čase realizácie projektu 8 ročný HW nebude 
kompatibilný s novými verziami SW. Hlavným cieľom projektu je teda obnova HW vybavenia obcí, tak aby umožňoval efektívnu prácu zamestnancov OcÚ 
s možnosťou ich mobility mimo priestory OcÚ a zároveň spĺňal všetky bezpečnostné požiadavky.

Z technicko-ekonomického hľadiska by pre zabezpečenie bezpečného poskytovania služieb DCOM (uvedené platí aj pre poskytovanie elektronických 
služieb obcami bez využitia IS DCOM) bolo nutné v priebehu najbližších mesiacov – odhad 9-12 mesiacov preinštalovať na všetkých existujúcich 
počítačoch operačný systém. Táto aktivita by v rámci súčasnej prevádzkovej zmluvy bola v hodnote 400 * 7000 = 2.800.000 EUR bez DPH. Bolo by 
možné migrovať iba na Windows 10, nakoľko Windows 11 už nepodporuje takýto starý HW. To ale znamená, že najneskôr do roku 2025 bude potrebné aj 
tak investovať do výmeny HW, nakoľko bude ukončená podpora Windows10. Z uvedeného vyplýva, že migrácia 8 rokov starých počítačov na Windows 10 
je v súčasnosti neefektívna.

So zohľadnením vyššie uvedeného boli stanovené 2 základné biznis alternatívy (bez ohľadu na realizátora projektu a zdroj financovania).

Alterna
tíva

Stručný popis

Alterna
tíva 1

Prvou alternatívou je ponechanie súčasného stavu, t.z bez obnovy HW v rámci obcí. Uvedené by znamenalo, že do približne 3 rokov je možné 
očakávať úplný výpadok HW v rámci obcí a následný kolaps elektronizácie obcí.

Alterna
tíva 2

Druhú alternatívu predstavuje obnova HW vybavenia samosprávy prostredníctvom obstarania HW, migrácie zo starých zariadení, inštalácie 
a ďalšej prevádzky.

Z hľadiska biznis alternatív považujeme obnovu HW obcí, vzhľadom na jeho vek za nevyhnutnú. DEUS realizoval prieskum dopytu obcí po výmene HW 
vybavenia, z ktorého vyplýva jednoznačná potreba a záujem obcí o obnovu HW vybavenia.

3.7.2.    Multikriteriálna analýza



 

Kritériá MCA

 KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE KRIÉRIA D
E
US

ZM
OS
/MF
SR

SAM
OSP
RÁVA

BIZNI
S 
VRS
TVA

 

Umožní alternatíva elimináciu rizika 
výpadku HW vybavenia a znemožneniu 
výkonu povolania? (KO)

Vzhľadom na potrebu kontinuálneho vykonávania agendy samosprávy musí byť zabezpečená 
migrácia na nový HW bez dopadu na chod samosprávy

X X X

Umožní alternatíva kompatibilitu s 
najnovšími verziami OS a kancelárskeho 
SW? (KO)

Pre zabezpečenie bezpečného poskytovania elektronických služieb je  nutné v priebehu 
najbližších mesiacov –preinštalovať na všetkých existujúcich počítačoch operačný systém, keďže 
nové verzie OS už nepodporujú takýto starý HW.

X X

Umožní alternatíva mobilitu 
zamestnancov OcÚ? (KO)

Súčasné výzvy, ktorými samosprávy prechádzajú (COVID, vojna na Ukrajine a prílev odídencov) 
ukazujú, že pre výkon agendy samosprávy je potrebné zabezpečiť možnosť výkonu činnosti 
zamestnancov mimo priestorov OcÚ

X X

 Umožní alternatíva lepšiu pripravenosť 
samosprávy na kybernetické útoky? (KO)

Kritérium hodnotí do akej miery je eliminované riziko  kybernetických útokov, spočívajúce v 
zneužitia zastaralého HW a SW vybavenia, bez riadenia prístupov.

X X X

 

Vyhodnotenie MCA

Zoznam kritérií Alt 1 Spôsob

dosiahnutia

AlT 2 Spôsob

dosiahnutia

Kritérium A áno Obstaraním, inštaláciou a migráciou na nový HW nie

Kritérium B áno Obstaraním, inštaláciou a migráciou na nový HW kompatibilný s novými veziami OS nie

Kritérium C áno Obstaraním HW vybavenia umožňujúceho mobilitu zamestnancov nie

Kritérium D áno Obstaraním podporovaného HW vybavenia s podporovaným a aktualizovaným SW nie

 

 

3.7.3.    Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry

Stanovenie spôsobu obnovy HW

 

Z hľadiska aplikačných alternatív je možné výmenu realizovať 3 spôsobmi.

Aplikačné alternatívy:

Obnova HW zabezpečená centrálnym obstaraním
Obnova HW realizovaná samostatne obcami
Obnova HW prostredníctvom systému voucherov



 

A
lt
e
r
n
a
tí
va

Stručný popis

A
lt
e
r
n
a
tí
v
a
1

Prvou alternatívou je kompletná obnova HW samosprávy využívajúcej IS DCOM prostredníctvom zabezpečenia efektívneho centrálneho 
obstarania, migrácie zo starých zariadení, inštalácie a ďalšej prevádzky zo strany DEUS. ktorý v zmysle § 9a odsek 1 zákona č. 305/2013 Z.z. 
o  elektronickej podobe výkonu pôsobností orgánov verejnej moci (eGovernmente) vykonáva činnosti správcu a prevádzkovateľa IS DCOM. DEUS 
by tak pokračoval v realizácii správy zariadení tak ako doteraz, vrátane centrálne spravovaného a aktualizovaného lokálneho firewallu a antivírusu, 
centrálneho riadenia inštalovania aplikácií tretích strán, aktualizácie všetkých aplikácii a komponentov PC, vzdialenej správy a servisu.

A
lt
e
r
n
a
tí
v
a
2

Druhú alternatívu predstavuje obnova HW vybavenia zo strany samotných obcí. V prípade obcí využívajúcich IS DCOM by DEUS v rámci tejto 
alternatívy vystupoval v pozícii orgánu definujúceho základne požiadavky na kompatibilitu HW a požiadavky týkajúce sa konfigurácie, zapojenia a 
uvedenia do prevádzky zariadení, migráciu SW súvisiacich s vnútornými agendami obce (účtovníctvo, mzdy a rozpočty, atď., ako aj otestovanie 
integrácií DCOM na lokálne systémy obce a pripojenie do DCOM. Samotná prevádzka HW vybavenia by bola následne výlučne na pleciach 
príslušnej obce bez centrálnej podpory. Obce využívajúce IS DCOM budú musieť bez ohľadu na spôsob realizácie spolupracovať s DEUS, aby bolo 
možné na HW využívať IS DCOM, čo na strane DEUS vyvoláva náklady, ktoré bude potrebné pokryť aj v prípade tejto alternatívy.

A
lt
e
r
n
a
tí
v
a
3

Tretiu alternatívu predstavuje kombinácia centrálneho a decentralizovaného prístupu. Na centrálnej úrovni by DEUS alebo MIRRI SR pripravili 
schému voucherov, na základe ktorej by následne obce realizovali nákup HW vybavenia. Systém voucherov vyžaduje jeho vytvorenie a nastavenie 
implementačnej štruktúry a administratívnu záťaž na strane MIRRI SR alebo DEUS. Obce využívajúce IS DCOM budú musieť bez ohľadu na 
spôsob realizácie spolupracovať s DEUS, aby bolo možné na HW využívať IS DCOM, čo na strane DEUS vyvoláva náklady, ktoré bude potrebné 
pokryť aj v prípade tejto alternatívy.



Kritériá MCA

 KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE KRIÉRIA D
E
US

ZM
OS
/M
F 
SR

SA
MO
SP
RÁ
VA

APLIK
AČNÁ 
VRST
VA

 

Umožní alternatíva ekonomické úspory (KO) Kritérium hodnotí, do akej miery je alternatíva nákladovo efetkívna X X X

Umožní alternatíva obciam alokovať administratívne 
a finančné zdroje samosprávy na tzv. prioritné 
činnosti aj s ohľadom na krízové obdobie (KO)

Kritérium hodnotí do akej miery je minimalizovaná potreba prevádzkovania HW zo 
strany samotných obcí. Kritérium je dôležité z hľadiska potreby alokovať zdroje 
samosprávy na tzv. prioritné činnosti aj s ohľadom na krízové obdobie

X X X

Umožní alternatíva migráciu a využívanie IS DCOM 
bez dodatočných nákladov?

Kritérium hodnotí do akej miery alternatíva zabezpečí, že nový HW bude umožňovať 
bezpečné a spoľahlivé využívanie IS DCOM zamestnancami samosprávy

X X X

Umožní alternatíva využitie dostupných zdrojov v 
rámci OP II

Kritérium hodnotí do akej miery umožní alternatíva efektívne využitie dostupných 
zdrojov OP II

X X X

Vyhodnotenie MCA

Zozna
m 
kritérií

Al
t 
1

Spôsob

dosiahnutia

AlT 2 Spôsob

dosiahnutia

Alt 3 Spôsob

dosiahnutia

Kritéri
um A

á
no

Na základe výsledkov PHZ centrálne obstaranie 
umožňuje zabezpečiť úspory pre obstaraní HW 
vybavenia

nie nie

Kritéri
um B

á
no

Kompletnú správu HW vybavenia zabezpečí DEUS nie nie

Kritéri
um C

á
no

DEUS zabezpečí obstaranie HW vhodného pre 
správnu a bezpečnú prevádzku IS DCOM v rámci obcí

áno 
s 
rizikom

Potrebné zapojenie DEUS pri 
definovaní požiadaviek a súčinnosť pri 
migrácii

áno 
s 
rizikom

Potrebné zapojenie DEUS pri 
definovaní požiadaviek a súčinnosť pri 
migrácii

Kritéri
um D

á
no

Alternatíva umožní najefektívnejšie a uskutočniteľné 
využitie dostupných zdrojov OP II

áno 
s 
rizikom

áno 
s 
rizikom

Za KO kritériá sú považované ekonomické úspory preukázané prieskumom trhu. Významným prínosom centrálneho riešenia je úspora času a nákladov 
súvisiacich s migráciou obecného SW a IS na nový HW a jeho prevádzka. Ďalším kritériom, ktoré nie je KO kritériom je zabezpečenie kompatibility HW 
s IS DCOM, pričom pre obce, ktoré by realizovali obnovu HW samostatne, bude zo strany DEUS nevyhnutné zabezpečiť migráciu IS DCOM zo starého 
HW na nový (v prípade prechodu z IS DCOM na iný IS zase inštaláciu nového IS, čo vyvoláva dodatočné náklady bez ohľadu na spôsob výmeny HW).

V kontexte hodnotenia aplikačných alternatív je potrebné zdôrazniť, že výber centrálneho riešenia neznamená vylúčenie obnovy HW samostatne obcami. 
Táto MCDA je tvorená pre projekt financovaný z OP II, ktorý poskytne obciam možnosť obnovy HW prostredníctvom DEUSu. Obce, ktoré záujem 
neprejavia budú obnovu rovnako realizovať z verejných zdrojov mimo DEUS. Hodnotené je  teda aj kritérium týkajúce sa využitia dostupných zdrojov OP 
II. Hoci spôsob financovania tradične nie je súčasťou posudzovania alternatív, vzhľadom na nevyhnutnosť obnovy HW (keďže HW bude mať v čase 
výmeny 9 rokov), ktorá bude realizovaná z verejných zdrojov (či už OP II, alebo rozpočet obcí) máme za to, že kritérium využitia dostupných zdrojov OP II 
je potrebné zhodnotiť. Využitie zdrojov OP II umožní šetrenie rozpočtu, pričom v prípade ak by zdroje OP II neboli využité a došlo by k tzv. dekomitmentu 
(t. j. trvalej strate finančných prostriedkov) došlo by záťaži na rozpočet VS.

Stanovenie počtu obnovovaného HW

Z hľadiska efektivity vynakladaných prostriedkov je potrebné alternatívu Obnovy HW zabezpečenej centrálnym obstaraním zhodnotiť aj z hľadiska 
optimálneho počtu HW, ktorý bude obnovený. V tomto kontexte je možné hovoriť o 3 alternatívach.

Základnými východiskami pre stanovenie alternatív sú aktuálne štatistiky, týkajúce sa zapojených obcí.



Paramater Úd
aj

Poznámka

Celkom zapojených obcí a 
SOCU

1 
513

Celkom úradníkov 
pracujúcich s IS DCOM

9 
205

Údaj predstavuje počet úradníkov na obciach, ktorí reálne pracujú s IS DCOM, teda nejde o všetkých úradníkov 
obce

Aktuálny počet notebookov a 
PC

7 
617

Aktuálny počet notebookov a 
PC - upravený

7 
312

Úprava spočíva v tom, že na obciach, kde poklesol počet úradníkov a reálne ostalo viac PC/NB ako úradníkov bol 
počet zreálnený na počet aktívnych pracovníkov.

Aktuálny počet tlačiarní na 
obciach

2 
368

Ďalšia tabuľka zobrazuje priemerný počet PC/NB na jedného zamestnanca pracujúceho s IS DCOM v členení podľa jednotlivých kategórií:

Počet PC/NB na pracovníka pracujúceho s IS DCOM Počet obcí v kategórii

0 2

0,1 1

0,3 14

0,4 35

0,5 101

0,6 103

0,7 188

0,8 246

0,9 80

1 743

Celkový súčet 1513

Podrobné informácie o súčasnom počte HW vybavenia na obciach je uvedené v prílohe.

Na základe týchto parametrov je možné definovať 3 alternatívy pre stanovenie výsledného počtu HW vybavenia v rámci projektu:

Variant Popis

Minimalistický Minimalistický variant vychádza z predpokladu, že o jeden notebook sa budú deliť dvaja pracovníci úradu. Aj tento minimalistický 
režim je v súčasnosti funkčný na niektorých úradoch. Jedná sa však o menšinu úradov.

Zohľadňujúci 
prieskum medzi 
obcami

Zohľadňujúci prieskum medzi obcami - vychádza z prieskumu realizovanom na vzorke obcí.

Stredne úsporný Stredne úsporný variant - vychádza z aktuálneho stavu, ktorý má rozloženie počtu zariadení na pracovníka obce identicky oproti 
súčasnému stavu. Je tu ale zapracovaná úprava, ktorá znižuje počet NB tak, aby v žiadnej obci nepresiahol počet aktuálnych 
pracovníkov

Optimálny Optimálny variant - vychádza z predpokladu ďalšej elektronizácie úradov a teda z predpokladu, že väčšina agendy je realizovaná na 
počítačoch. V takomto prípade je najefektícnejším riešením, aby každý pracovník mal svoj vlastný počítač, čím sa môže zvýšiť jeho 
efektivita.



Variantny požiadaviek na počty HW Minimalistický Zohľadňujúci prieskum medzi obcami Stredne úsporný Optimálny

Notebooky - počet NB na 1 pracovníka využívajúceho IS DCOM 0,50 0,63 0,79 1,00

Tlačiarne - počet tlačiarní na 1 obec využívajúcu IS DCOM 0,00 0,9 1,00 1,57

Notebooky počet 4603 5787 7312 9205

Tlačiarne počet 0 1355 1513 2368

Pre každú z uvedených variant existuje zdôvodnenie pre jej aplikáciu (viď popis variant), z cieľom realizácie najefektívnejšieho riešenia, ktoré zohľadňuje 
požiadavky obcí DEUS zvolil variantu, vychádzajúcu z prieskum medzi obcami.

3.7.4.    Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry
 

Z hľadiska technologických alternatív, boli hodnotené 2 alternatívy a to využitie desktopov a notebookov.

Desktopy
Notebooky

 KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE KRIÉRIA D
E
US

ZMO
S
/MF 
SR

SAM
OSP
RÁVA

TECHNOLO
GICKÁ 
VRSTVA

 

Umožní alternatíva 
mobilitu zamestnancov 
OcÚ? (KO)

Súčasné výzvy, ktorými samosprávy prechádzajú (COVID, vojna na Ukrajine a prílev odídencov) ukazujú, 
že pre výkon agendy samosprávy je potrebné zabezpečiť možnosť výkonu činnosti zamestnancov mimo 
priestorov OcÚ

X X

Zoznam kritérií Alt 1 Spôsob

dosiahnutia

AlT 2 Spôsob

dosiahnutia

Kritérium A nie áno Obstaranie NB umožní prácu zamestnancov samosprávy aj mimo priestory OcÚ

Z pohľadu výkonnostných parametrov sú požiadavky definované na primeraný najnižší výkonový štandard (Intel i3 (alebo ekvivalent), 8GB RAM, 256GB 
SSD), ktorý predpokladáme, že by mal byť schopný plniť potreby samosprávy na ďalších 8 rokov. Najšpecifickejšou požiadavkou na notebooky je to, aby 
sa jednalo o jeden model so štandardným BIOS. Uvedené je z dôvodu, že DEUS zariadenia poskytuje obciam na používanie, ale kompletnú starostlivosť 
o počítače poskytuje DEUS. Jednotný BIOS je zasa požadovaný z dôvodu istoty manažmentu bezpečnosti systémov a vzdialenej správy.

Z dôvodu, že požadujeme záruku 5 rokov na dodané počítače, jeden typ produktu a jednotný BIOS z dôvodu dlhodobej udržateľnosti centrálnej správy 
predpokladáme, že výrobcovia ponúknu vyššie rady, na ktoré nemajú problém dodržať požadované kritériá.

4.     POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)
 

Z pohľadu výstupov je projekt budovaný prostredníctvom 1 inkrementu, keďže pre splnenie cieľov projektu je nevyhnutné realizovať obnovu HW vybavenia 
súčasne. Implementácia projektu prechádza 2 štandardnými etapami riadenia IT projektov a to:



1.  

2.  
3.  
4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

9.  
10.  

11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
Nasadenie

Pre tieto etapy sú definované jasné výstupy, ktoré majú byť dodané a budú predmetom akceptačných kritérií.

V nasledujúcej tabuľke sú definované jednotlivé výstupy po fázach projektu pre každý modul:

Etapa Výstupy

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a 
služieb

Obstaraný a dodaný HW

Nasadenie §   Konfigurácia, zapojenie a uvedenie do prevádzky zariadení pre novo pripájané 
obce

§   Konfigurácia, zapojenie a uvedenie do prevádzky tlačiarne

5.     NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY
 

Biznis architektúra

Z pohľadu biznis procesov územná samospráva realizuje výkon vybraných procesov štátnej správy (tzv. prenesený výkon štátnej správy) a zodpovedá za 
metodické riadenie a výkon procesov samosprávy (tzv. originálne kompetencie). 

Ďalej z hľadiska originálnych kompetencií, ktoré sú predmetom riešenia tohto projektu mesto pri výkone samosprávy najmä:

vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným 
obci do užívania,
zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce; vyhlasuje dobrovoľnú zbierku,
rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k 
podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k 
investičnej činnosti v obci,
utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a 
ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, 
správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo 
žúmp a miestnu verejnú dopravu,
utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na 
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská,
obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje 
programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
zabezpečuje verejný poriadok v obci,
zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.



IS DCOM umožňuje občanom komunikovať s obcou elektronicky, prostredníctvom tzv. elektronickej schránky. Verejnosť má dispozícii elektronické 
komunikačné rozhranie v podobe webových stránok pre všetkých 139 poskytovaných elektronických služieb. Občania majú prostredníctvom webového 
portálu DCOM prístup k elektronických službám, vrátane súkromnej zóny s informáciami o aktuálnej a predchádzajúcej komunikácii s obcou, či mestom. 
Zamestnanci úradov majú k dispozícii plne integrované a navzájom prepojené riešenia pre spracovanie agendy. Obce majú zároveň možnosť 
prevádzkovať svoje webové stránky v prostredí dátového centra (DCOM). Pracovníci obcí, rovnako ako aj pracovníci technickej podpory majú prístup na 
samostatný intranetový portál.

Schéma biznis architektúry je nasledovná

Schéma č. 5 - Biznis architektúra - Pod službami UPVS sa rozumejú služby UPVS dostupné cez verejnú časť  a služby integračné. Pod slovensko.sk
službami mesta sa rozumejú služby mesta, ktoré IS mesta poskytuje svojim úradníkom.

Z pohľadu biznis architektúry nedôjde implementáciou projektu k zmenám v porovnaní AS IS a TO BE stavu

Aplikačná architektúra

Z pohľadu súčasnej architektúry IS DCOM, tento poskytuje obciam a mestám potrebnú aplikačno-programovú podporu pri spracovaní jednotlivých agend 
samosprávy. Informačný systém DCOM zabezpečuje tiež prepojenie informačných systémov samospráv s inými Informačnými systémami verejnej správy 
(IS VS) a so základnými registrami.  V rámci obce zapojenej do IS DCOM, Informačný systém obce (ISO) zabezpečuje funkcie vnútornej správy obce 
minimálne v súlade s rozsahom základných modulov ako sú účtovníctvo obce, finančný a rozpočtový systém, banka a pokladňa, personalistika a mzdy, 
registratúra, správa majetku obce a systém pre zastupiteľstvo, a IS DCOM zabezpečuje agendu súvisiacu s obsluhou verejnosti. Táto časť je prepojená na 
ÚPVS a zabezpečuje plnohodnotnú elektronickú komunikáciu. Prostredníctvom synchronizačnej vrstvy dátovej DCOM je riešenie prepojené s registrami 
verejnej správy.

http://slovensko.sk


Architektúra riešenia DCOM vychádza z požiadaviek efektívneho prevádzkovania systémov a aplikácií obcí a miest, z požiadaviek vyššieho štandardu 
prevádzkovania aplikácií a z požiadavky flexibilného prispôsobovania potrebám budúcich aplikácií a modulom eGov. Riešenie IS DCOM možno rozdeliť do 
troch skupín – Front Office, Mid Office a Back Office. Informačný systém obce je časťou Back Office.

Front Office – prezentačná vrstva reprezentuje prezentačnú vrstvu, ktorá obsahuje interaktívne používateľské rozhrania aplikačných systémov pre 
používateľov IS DCOM. Front Office zabezpečuje interakciu IS DCOM s externými používateľmi, obsahuje interaktívne používateľské rozhranie pre 
občanov a podnikateľov a je integrovaný na ÚPVS. Prostredníctvom tejto vrstvy sú sprístupnené služby občanovi a referentovi obce v kompaktnej podobe. 
Je komponovaná s ohľadom na efektivitu jednotlivých konzumentov služieb a prostredníctvom silnej personalizačnej črty, kladie dôraz na rozdielny štýl 
práce jednotlivých rolí (občan / pracovník obce). Je adaptabilná pre používateľa a podľa kontextu vybavovanej agendy sa prispôsobuje a variuje od štýlu 
práce v koncepte portálu, cez koncept vybavenia služby, až po koncept práce v agendovom systéme.

Mid Office – procesno - integračná vrstva. Vrstva Mid Office je reprezentovaná procesno-integračnou vrstvou, prostredníctvom ktorej sa realizuje 
integračné a procesné riadenie. Komponenty BPM a Business Rules zastrešujú správu procesov a dennej agendy. Integračná platforma ESB zabezpečuje 
podpornú vrstvu pre integráciu systémov, orchestráciu služieb a manažment služieb podľa princípov SOA. Modul BAM zabezpečuje sledovanie a 
diagnostiku procesov, čo umožňuje následnú optimalizáciu.

Back Office – Aplikačná vrstva, ktorá zabezpečuje interakciu s internými používateľmi IS DCOM, úradníkmi obcí. Back Office predstavuje aplikačnú vrstvu 
tvorenú modulmi a komponentmi zabezpečujúcimi výkon elektronických služieb samosprávy prostredníctvom agendových systémov a podporných 
systémov. Obsahuje vrstvu integrácií na okolie IS DCOM, ako je napr. ISO, správu konsolidovanej dátovej vrstvy, správu cloudovej vrstvy a hardvérovej 
vrstvy. Súčasťou Back Office sú Informačné systémy obcí. Projekt DCOM poskytuje cloud platformu na prevádzku ISO modulov. Podporné moduly 
zastrešujú procesy podpory a prevádzky IS DCOM. Podporné moduly sú integrované do riešenia prostredníctvom integračnej vrstvy formou 
poskytovaných a konzumovaných služieb.

Z pohľadu aplikačnej architektúry nedôjde implementáciou projektu k zmenám v porovnaní AS IS a TO BE stavu. Keďže predkladaný projekt bude 
synergický k prebiehajúcim projektom realizovaným zo strany DEUS nasledovná schéma uvádza architektúru DEUS už po realizácii synergických 
projektov Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá (projekt 607, projekt 627, projekt 628).



Schéma č. 6 – Aplikačná architektúra – AS IS stav po realizácii projektu Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá. Ako „Nový komponent“ sú označené 
komponenty, ktoré sú súčasťou komplementárnych projektov Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá.

Z pohľadu aplikačnej architektúry nedôjde implementáciou projektu k zmenám v porovnaní AS IS a TO BE stavu.

Technologická architektúra



Schéma č. 7 – Technologická architektúra

V rámci projektu budú dodané obci koncové zariadenia - notebooky s operačným systémom a softvérovým vybavením pre bezpečný prístup k centrálne 
poskytovaným aplikáciám a službám IS DCOM. Tieto zariadenia budú centrálne spravované a aktualizované z dátového centra DCOM. Na koncové 
zariadenia budú premigrované aj podporné aplikácie obce, ktoré nie sú poskytované centrálnym systémom DCOM (vzdelávanie, tretí sektor apod.) 
Notebooky budú dodávané s monitormi pre efektívnejšiu prácu. Notebooky sa odporúčajú z dôvodu, že v rámci riešenia poskytovaného zo strany DEUS, 
každý jeden počítač vytvára samostatný VPN tunel, čo je výhodou najmä pri notebookoch, ktoré vďaka tomu nie sú s prácou v cloude zviazané s lokálnou 
sieťou úradu, ale je možné na nich pracovať v podstate kdekoľvek, kde je internetové pripojenie.

Dodané budú aj multifunkčné zariadenia. Vychádzajúc zo skúseností získaných z projektu DCOM preferujeme zariadenie, ktoré v sebe spája vysokú 
odolnosť voči prevádzkovému zaťaženiu, spoľahlivosť a čo najnižšie prevádzkové náklady. Na základe skúseností preferujeme zariadenie typu „Všetko v 
jednom“ schopný tlačiť dokumenty formátu A4 disponujúce sieťovým skenerom s rýchlosťou tlače minimálne 40 strán za sekundu s mesačnou záťažou 
minimálne 6000 strán. Požiadavkou je automatické obojstranná tlač a automatický podávač minimálne na 50 hárkov a zásobník na minimálne 500 hárkov 
papiera formátu A4. Dôležitou požiadavkou je aj sieťová tlač a ľahká integrovateľnosť do lokálnej počítačovej siete obce.

Súčasťou dodávky bude aj licencia kacelárskeho softvéru 1 licencia pre každý notebook, ako aj licencia antivírusového softvéru, taktiež 1 licencia pre 
každý notebook. Z pohľadu nákupu softvérových licencií pre koncové počítače, sme ako alternatívu zvažovali aj možnosť ich nákupu cez vládnu 
multilicenčnú zmluvu, avšak v súčasnosti platné pravidlá neumožňujú prostredníctvom EA zmluvy obstarať prístupové licencie k centrálnemu serveru. 
Licencie pre kancelársky SW je možné poskytnúť cez vládnu multilicenciu avšak v cene licencie je zahrnutá aj prevádzka (SA) čo sa vylučuje s pravidlami 
OPII.

Pri stanovení počtu jednotlivých komponentov sme vychádzali z detailného prehľadu HW vybavenia, ktorým v súčasnosti obce disponujú. V rámci tohto 
prehľadu je taktiež dostupná informácia o veku HW, ktorý jednotlivé obce v súčasnosti používajú, preto je možné pomerne presne určiť počet potrebného 
HW vybavenia (viď tabuľka nižšie).

Dodávka HW Počet

Notebook s príslušenstvom 5787

Monitor 5787

Multifunkčné zariadenie 1355

Kancelársky balík 5787



Antivírus 5787

Predĺžená záruka za notebook 5787

Predĺžená záruka za monitor 5787

Predĺžená záruka za multifunkčné zariadenie 1355

Predĺžená záruka za antivír 5787

Inštalačné práce Počet

Konfigurácia, zapojenie a uvedenie do prevádzky zariadení 5787

Konfigurácia, zapojenie a uvedenie do prevádzky tlačiarne 1355

6.             LEGISLATÍVA
 

Nerelevantné pre projekt

 

7.             ROZPOČET A PRÍNOSY

7.1.         Rozpočet
 

Podrobný rozpočet

 

Rozpočet na základe PHZ (priemer ponúk)  Cena celkom bez 
DPH

 Cena celkom s 
DPH

Notebook s príslušenstvom 5 179 654,35 6 215 585,22

Monitor 822 911,40 987 493,68

Kancelársky balík 2 406 234,60 2 887 481,52

Antivírus 145 624,07 174 748,88

Rozvoz infraštruktúry do obcí 164 929,50 197 915,40

Konfigurácia, zapojenie a uvedenie do prevádzky zariadení obce 399 303,00 479 163,60

Multifunkčné zariadenie 811 252,05 973 502,46

Konfigurácia, zapojenie a uvedenie do prevádzky multifunkčnej tlačiarne 93 495,00 112 194,00

Rozpočet Celkom 10 023 403,97 12 028 084,76



Podporné aktivity 499 352,00

Celková hodnota projektu bola stanovená na  12 527 436,76 EUR v roku 2023. Štruktúra rozpočtu je nasledovná:

014 Oceniteľné práva: 3 062 230,4 EUR

112 Zásoby: 8 176 581,36 EUR

518 Ostatné služby: 789 273,00 EUR

521 Mzdové výdavky (podporné aktivity): 499 352,00 EUR

 

Spôsob stanovenia rozpočtu

Na základe konzultácie s MIRRI uskutočnil DEUS v dňoch 22.09.2022 – 29.09.2022 opätovný prieskum trhu za účelom stanovenia PHZ, pričom boli 
. Ponuky zaslalo 5 dodávateľov. Podrobné vyhodnotenie obsahuje príloha tohto projektového zámeru. Postup použité upravené (znížené) parametre HW

pri stanovení finálneho rozpočtu:

1) V prvom kroku boli vyhodnotené výsledku prieskumu trhu za všetkých 5 dodávateľov

2) Do ďalších výpočtov boli do úvahy brané 3 najnižšie ponuky:

3) V poslednom kroku bolo voči priemeru 3 najlacnejších ponúk uplatnené zníženie o 10%. Finálny rozpočet projektu je uvedený v nasledovnej tabuľke:

7.2.         PRÍNOSY PROJEKTU A POROVNANIE ALTERNATÍV



V rámci inicializačnej fázy boli s využitím excelovského nástroja Kalkulacka_Prinosy_Projekty rozvoja identifikované prínosy vyplývajúce z výmeny IKT 
zariadení. Vzhľadom na charakter projektu neboli počítané prínosy vyplývajúce z optimalizácie / zefektívnenia výkonu agendy. Tieto prínosy budú 
dosiahnuté vďaka iným projektom realizovaným zo strany združenia DEUS. Prepočítavané boli alternatívy vyplývajúce z biznis analýzy, pričom boli 
navzájom porovnávané vždy 2 alternatívy.

Alternatívy vstupujúce do výpočtov:

Ponechanie súčasného stavu bez obnovy HW infraštruktúry
Obnova HW centrálne DEUSom
Obnova HW samostatne obcami (vzhľadom na opakované realizovanie stanovenia PHZ v septembri, kde dodávatelia stanovovali cenu len pre 
centrálnu dodanie HW boli pre porovnanie tejto alternatívy využité dáta z júna 2022).

Alternatíva ponechanie súčasného stavu vystupuje v nástroji ako AS IS stav s nasledovnými parametrami:

Položky, ktoré je potrebné platiť aj bez výmeny HW. Výmenou HW a prefinancovaním cez eurofondy sa tieto peniaze reálne ušetria.

 Jedno
tková 
cena

P
o
č
et

 Ce
na 
cel
ko
m 
bez
DP
H

Poznámka

Výmena 
operačného 
systému práca

125,00
€

5 
7
87

      
      
723
375
,00 
€

  Cena je súčet aktivít v riadkoch 13, 14 a 15 v liste Rozpocet ziadost 

Výmena OS - 
licencia - WIN 
10 pro

164,16
€

5 
7
87

      
      
949
993
,92 
€

Nie je možné použiť Win11Pro, lebo starý HW už nespĺňa požiadavky Windows 11. Z uvedeného dôvodu je nutné migrovať iba na 
Windows 10 Pro. Cena uvedená v kalkulácii vychádza z metodického usmernenia Ministerstva investícií. Cena za ročné 
používanie Windows 10 Enterprise E3: 54,72 EUR. Za tri roky používania do konca podpory Wndows 10  v októbri 2025 je to 
164,16 EUR. https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/06/Usmernenie-k-realiz%C3%A1cii-VO-produktov-a-slu%C5%
BEieb-Microsoft-prostredn%C3%ADctvom-DNS.pdf

MS Office 2021 174,24
€

5 
7
87

      
  1 
008
326
,88 
€

Z dôvodu prevádzky zariadení len do 10/2025 tri ročné paušály v zmysle zmluvy podľa vyššieho bodu. 3*58,08=  174,24 € 

Celkom presne predikované 
náklady bez DPH

2 
681
695
,80 
€

Predpokladané prevádzkové náklady na HW, ktoré by sa výmenou v najbližších 3 rokoch znížili na nulu.

 Jedno
tková 
cena

P
o
č
et

 Ce
na 
cel
ko
m 
bez
DP
H

Poznámka

Priebežné 
opravy a 
výmeny častí 
HW

          
250,00
€

1 
4
47

      
      
361
687
,50 
€

  Udržiavanie existujúceho HW - opravy, náhradné diely (výmeny HDD za SSD, zvýšenie RAM, opravy) - 25% z celkového počtu. 
Odhad v zmysle grafu na liste Gartner analysis. V cene náhradný kus, cestovné a inštalačné práce. Kvalifikovaný odhad. 

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/06/Usmernenie-k-realiz%C3%A1cii-VO-produktov-a-slu%C5%BEieb-Microsoft-prostredn%C3%ADctvom-DNS.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/06/Usmernenie-k-realiz%C3%A1cii-VO-produktov-a-slu%C5%BEieb-Microsoft-prostredn%C3%ADctvom-DNS.pdf


         
      
361
687
,50 
€

Náklady celkom pri 
udržiavaní existujúcich 
zariadení vrátane nutnej 
výmeny pri nefunkčnosti 
zariadenia do 10/2025 - cena 
bez DPH

      
  3 
043
383
,30 
€

Vyššie uvedené náklady sú počítané iba do 14.10.2025. Potom bude ukončená podpora Windows 10 a bude nutné všetky počítače vymeniť z dôvodu 
bezpečnostných požiadaviek. Aktuálne používané počítače už nespĺňajú požiadavky Windows 11.

 

Pre udržateľnosť zariadení do 2030 bude potrebné obmeniť všetky zariadenia s WIN 10.

 Jednotková 
cena

Počet  Cena celkom bez DPH

Výmena zostávajúcich PC/NB 1 584,94 € 5 787 9 172 047,78 €

Práce spojené s pripojením nového NB               85,00 € 5 787 491 895,00 €

Multifunkčné zariadenie po životnosti             689,15 € 1 355 933 798,25 €

Práce implementácie multifunkčnej tl.               40,00 € 1 355 54 200,00 €

                                           10 651 941,03 
€

 

V rámci oceňovania prínosov TO BE stavu a negatív AS IS stavu sa vychádzalo zo základného faktu, že predmetom projektu je základný HW nevyhnutný 
pre výkon činnosti samosprávy, ktorý je potrebné obstarať, keďže v súčasnosti používaný HW je už dnes výrazne za hranicou životnosti a buď už je alebo 
v krátkodobom horizonte prestane byť podporovaný výrobcami a servisovaný.

Z tohto dôvodu sa uvažovalo s výpočtom znemožnenia výkonu práce v dôsledku zastaraných technológií alebo softwarového vybavenia. Do výpočtu 
vstupovali nasledovné parametre:

Typ nákladu jednotka počet 
per 1 
zames
tnanec

počet
zame
stnan
cov

zdroj pre početnosť

Výpadok v 
práci za rok 
kvôli 
opravám

hodina/rok 42 5787  https://www.otgroup.ca/business-
technology-insights/evaluating-the-
true-cost-of-outdated-hardware-for-
your-business

zníženie 
produktivity 
kvôli 
pomalému 
HW

hodina/rok 44 5787  https://www.otgroup.ca/business-
technology-insights/evaluating-the-
true-cost-of-outdated-hardware-for-
your-business

Osobné 
náklady 
(Cper)

Cper = (W_ps * Odvody) / Fond pracovnej doby. Odvody (SP, ZP, DP) sú 35,2%“. Osobné 
náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov.

EUR
/hod

13,0
7036
935

https://www.otgroup.ca/business-technology-insights/evaluating-the-true-cost-of-outdated-hardware-for-your-business
https://www.otgroup.ca/business-technology-insights/evaluating-the-true-cost-of-outdated-hardware-for-your-business
https://www.otgroup.ca/business-technology-insights/evaluating-the-true-cost-of-outdated-hardware-for-your-business
https://www.otgroup.ca/business-technology-insights/evaluating-the-true-cost-of-outdated-hardware-for-your-business
https://www.otgroup.ca/business-technology-insights/evaluating-the-true-cost-of-outdated-hardware-for-your-business
https://www.otgroup.ca/business-technology-insights/evaluating-the-true-cost-of-outdated-hardware-for-your-business
https://www.otgroup.ca/business-technology-insights/evaluating-the-true-cost-of-outdated-hardware-for-your-business
https://www.otgroup.ca/business-technology-insights/evaluating-the-true-cost-of-outdated-hardware-for-your-business


Fond 
pracovnej 
doby - VS 
(FPDvs)

Rok 2021 má dokopy 251 pracovných dní, t.j. 1882,5 pracovných hodín. S platenými sviatkami 
má rok 261 pracovných dní, t.j. 1957.5 pracovných hodín. 7,5 hodinový pracovný čas (obdobie 
aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.
php

hod
/rok

1957
,5

Zároveň však platí, že historické údaje o výpadkoch by neboli relevantné keďže ako ukazuje napr. štúdia Recommended Life Spans to Guide PC, Mobile 
and Other Device Replacement Strategies od spoločnosti Gartner (renomovaná spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a poradenstvom v oblasti IKT), po 
prekonaní doby životnosti dochádza k prudkému nárastu rizika zlyhania HW. Spomínaná štúdia spoločnosti Gartner uvádza pre zamestnacov verejnej 
správy 5 rokov. Podobne ako vyššie uvedený prieskum, výpadky v dôsledku zastaralého HW potvrdzujú aj ďalšie prieskumy ako napr. prieskum v rámci 
Spojeného kráľovstva, ktorý taktiež preukazuje straty vo vzťahu k používaniu starého HW ako aj prieskum vykonaný TechAisle (objednaný spoločnosťou 
Microsoft).

V TO BE stave boli pri pôvodnej PHZ realizovanej v júni 2022 počítané 2 alternatívy, a to obstaranie a migrácia a oživenie realizované centrálne a DEUS 
by zároveň zabezpečoval prevádzku a druhá alternatíva, ktorú predstavuje variant, kedy by bol HW obstaraný samostatne obcami. Nacenenie nákladov 
bolo realizované prieskumom trhu, kedy oslovení dodávatelia (3 ponuky) naceňovali obidve alternatívy. Pri ponukovaní bolo združenie DEUS upozornené 
aj na fakt, že v prípade individuálneho objednávania nie je možné dodať multilicencie pre centrálnu správu licencií, čo môže dodatočne navyšovať náklady 
na správu zariadení. Sumárne porovnanie predstavuje nasledovná tabuľka:

Priemer ponúk Centrálne obstaranie s DPH Individuálne obstaranie s DPH

Notebook s príslušenstvom  5 413 159,80 €  5 447 881,80 €

Klávesnica  190 971,00 €  194 443,20 €

Myš  48 610,80 €  52 083,00 €

Monitor  1 579 851,00 €  1 611 100,80 €

Multifunkčné zariadenie  1 120 557,90 €  1 447 140,00 €

Kancelársky balík  3 340 256,40 €  3 340 256,40 €

Antivírus  433 608,34 €  507 635,64 €

Rozvoz infraštruktúry do obcí  69 444,00 €  86 805,00 €

Konfigurácia, zapojenie a uvedenie do prevádzky zariadení obce  520 830,00 €  538 191,00 €

Konfigurácia, zapojenie a uvedenie do prevádzky multifunkčnej tlačiarne  65 040,00 €  69 105,00 €

Rozpočet na základe PHZ Celkom  12 782 329,24 €  13 294 641,84 €

Pozn. Pôvodná PHZ bola realizovaná pre počet 7000 kusov, pre účely porovnania na základe prieskumu dopytu obcí bola cena pre 5787 notebookov 
a 1355 multifunkčných zariadení prepočítaná.

Porovnanie nákladov TO BE a AS IS stavu preukazuje graf nižšie

 

Porovnanie nákladov TO BE a AS IS stavu

https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php
https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php


Podrobné výpočty sú uvedené v prílohách projektového zámeru.

8.             HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA 
JEHO RIADENIA

Ako riešenie identifikovaných problémov by bolo možné umožniť obnoviť HW vybavenie obcí, prostredníctvom doplnenia projektu DCOM+. Vzhľadom na 
zostávajúci čas do konca programového obdobia 2014 – 2021, ako aj v súvislosti s tým, že projekt napomôže obciam pri eliminácii negatívnych dopadov 
pandémie COVID19 a utečeneckej vlny z Ukrajiny, považujeme za vhodné využiť ustanovenia § 58 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“). Zákon o EŠIF v § 58 umožňuje v 
čase krízovej situácie zmeniť vyzvanie na národný projekt, zmeniť rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP a nadväzne na to zmeniť aj zmluvu o poskytnutí 
NFP. V rámci projektu DCOM+ by v nadväznosti na text uvedený vyššie došlo k zmene projektu a doplneniu novej aktivity projektu „Obstaranie HW 
vybavenia pre samosprávu“ a došlo by k navýšeniu celkových oprávnených výdavkov, ako aj nenávratného finančného príspevku a k doplneniu nového 
merateľného ukazovateľa, resp. navýšeniu hodnoty existujúceho merateľného ukazovateľa.

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

 

 

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK

(odhad termínu)

KONIEC

(odhad termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 03/2022 04/2022  

2. Iniciačná fáza 05/2022 11/2022 Vrátane VO

3. Realizačná fáza 11/2022 10/2023  

3a Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 11/2022 10/2023  



1.  

1.  
2.  
3.  
4.  

3b Nasadenie a PIP 10/2023 11/2023

4. Dokončovacia fáza 11/2023 12/2023  

5. Podpora prevádzky (SLA) 12/2023 11/2028

 

9.             PROJEKTOVÝ TÍM

Pre potreby riadenia projektu bude vytvorený riadiaci výbor projektu a vytvorený projektový tím prijímateľa. Riadiaci výbor projektu budú tvoriť minimálne 
nasledovní členovia, pričom na rokovania riadiaceho výboru budú podľa potreby prizývané iné osoby:

ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte

1. Ing. Katarína Lešková výkonná riaditeľka DEUS Predseda RV

2. Ing. Peter Uhrík manažér oddelenia IT DEUS Podpredseda RV - zástupca vlastníkov procesov

3. JUDr. Katarína Kremser odborný expert ZMOS zástupca kľúčových používateľov

4. Ing. Soňa Múčková projektový manažér oddelenia IT DEUS Projektový manažér za DEUS (bez hlasovacieho práva)

5. tbc tbc Dodávatelia Projektový manažér synergických projektov bez hlasovacieho práva)

Tabuľka č. 25 – Zloženie riadiaceho výboru

 

Po spustení realizačnej fázy bude zostavený Projektový tím, pričom budú definované nasledovné pozície:

Aktivita ID Rola v projekte Organizácia

Hlavné aktivity 1. Vlastník procesov DEUS

2. Kľúčový používateľ DEUS

3. IT projektový manažér DEUS /ext. dodávateľ

4. Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista ext. dodávateľ

5. Špecialista pre bezpečnosť IT ext. dodávateľ

6. Špecialista pre databázy ext. dodávateľ

Podporné aktivity 1. Projektový manažér DEUS

2. Finančný manažér DEUS

3. Špecialista pre publicitu DEUS

Tabuľka č. 26 – Zloženie projektového tímu

Mená pre jednotlivé pozície projektového tímu budú doplnené pred zahájením realizačnej fázy projektu, na základe rozhodnutia riadiaceho výboru na 
základe návrhu projektového manažéra.

PRACOVNÉ NÁPLNE

Predseda RV - Hlavným záujmom a zodpovednosťou predsedu Riadiaceho výboru projektu je:

zastupovať záujmy prijímateľa v projekte,
kontrolovať súlad projektu a projektových cieľov so strategickými cieľmi,
zabezpečiť a udržať finančné krytie (rozpočet) realizácie projektu,
zabezpečiť nákladovo prijateľný prístup v projekte,



1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

1.  
2.  
3.  

1.  

2.  
3.  
4.  

Podpredseda RV – zástupca vlastníkov procesov - Hlavným záujmom a zodpovednosťou zástupcu vlastníkov procesov (biznis vlastník) je:

schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,
definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľov a požiadaviek na 
bezpečnosť, 
definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,
schválenie akceptačných kritérií,
akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov,
odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,
dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu

V rámci projektu vzhľadom na jeho charakter bude zástupca vlastníkov procesov plniť aj úlohu IT Projektového manažéra prijímateľa, ktorého hlavným 
záujmom a zodpovednosťou je:

riadenie postupu pri návrhu riešenia, vytvorení, vývoji, implementácii, otestovania a nasadenia projektových produktov,
splnenie požiadaviek na projektové produkty alebo projektové výstupy,
riadenie projektového tímu

Zástupca kľúčových používateľov - hlavným záujmom a zodpovednosťou zástupcu kľúčových používateľov objednávateľa (end user), ktorí reprezentuje 
záujmy budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov je:

návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek 
koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť,
návrh a definovanie akceptačných kritérií,
akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky,
predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov.

Projektový manažér IT projektu - Projektový manažér IT projektu za dodávateľa napr. plánuje, organizuje a riadi zdroje a projektové aktivity a úlohy tak, 
aby bol zrealizovaný projektový cieľ v stanovenom čase a za plánované náklady. Výsledkom jeho činnosti je vytvorenie novej služby, produktu alebo 
nastavenie procesu.

Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista napr. sa vyjadruje k požiadavkám na IT infraštruktúru a 
návrhom IT infraštruktúry, zriaďuje/inštaluje, konfiguruje, diagnostikuje, opravuje, upgraduje/ rozširuje hardware a súvisiace technické zariadenia a 
spolupracuje pri nasadzovaní súvisiaceho SW. Zabezpečuje optimálnu prevádzku a výkon IT infraštruktúry. Rieši technické problémy a poskytuje 
technickú podporu v súvislosti s IT infraštruktúrou.

Špecialista pre bezpečnosť IT - Špecialista pre bezpečnosť IT napr. definuje alebo prípadne aj vykonáva činnosti zabezpečujúce ochranu IS a jeho zložiek 
proti bezpečnostným hrozbám a nepriateľským aktivitám, ktorých cieľom je krádež informácií, financií, zničenie dát, znefunkčnenie činnosti IS, špionážna 
činnosť prípadne iné činnosti s negatívnym dopadom, realizované prostredníctvom IS alebo na IS.

Špecialista pre databázy - Špecialista pre databázy sa zameriava napr. na technickú podporu pre databázové systémy. Zabezpečuje chod databáz alebo 
databázového systému. Je konzultantom pre užívateľov. Sústreďuje ich požiadavky a podnety a následne ich rieši. 

Projektový manažér - Projektový manažér riadi projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí́ NFP, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa súvisiacimi s 
čerpaním fondov EÚ a komunikáciu s SO, zmluvou o poskytnutí NFP a ďalšími relevantnými riadiacimi dokumentmi a usmerneniami riadiaceho orgánu 
alebo sprostredkovateľského orgánu, zodpovednosť za činnosti súvisiace s podpornými aktivitami publicity projektu.

Finančný manažér - príprava podkladov pre žiadosti o platbu, príprava a nahrávanie samotných žiadostí o platbu, príprava podkladov pre monitorovanie 
projektu, príprava a nahrávanie samotných monitorovacích správ, prípravu podkladov pre verejné obstarávania k projektu, príprava kontrol verejných 
obstarávaní, práce súvisiace so zmenami na projekte, komunikácia s RO a pod.

Špecialista pre publicitu - Bude zabezpečovať publicitu projektu a informovanosť v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov 
OPII 2014 – 2020 a spolupracovať s používateľmi riešenia v rámci prieskumov spokojnosti.

11.          ODKAZY

N/A



 

12.          PRÍLOHY
 

Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí

Príloha 2: Prístup k projektu – detailný

Príloha 3: Kalkulačka prínosov

Príloha 4: Výzva na predloženie ponúk pre stanovenie PHZ

Príloha 5: Vyhodnotenie PHZ

Príloha 6: Rozpočet projektu

Koniec dokumentu
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