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Základné informácie  

Prehľad  

Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii v 

zriaďovateľskej pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku verejnej správy, agendy verejnej 

správy a životnej situácie.   

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie  

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom 

výzvy  

Táto ŠU primárne vychádza z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - špecifický 

cieľ 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti a opatrení Stratégie kybernetickej 

bezpečnosti EÚ, ktoré hovoria o kybernetickej bezpečnosti spoločnosti.  

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia  

Projekt "Redizajn siete GOVNET" bude realizovať Národná agentúra pre sieťové a elektronické 

služby v partnerstve s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky (bývalý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu).  

Tieto inštitúcie budú zároveň prijímateľmi nenávratného finančného príspevku z prostriedkov 

Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OP II“). 

NASES vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády SR za účelom plnenia 



 

odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006 Z. z. o 

informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IS VS“), správy a prevádzkovania elektronických 

komunikačných sietí a služieb, pre potreby Úradu vlády SR, ktoré Úradu vlády SR vyplývajú z § 

24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy, ako aj §5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a aj pre ostatné orgány 

štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z 

informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy. Od 1. januára 2019 bola NASES 

delimitovaná pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (dnešné Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR). Jej hlavnou úlohou a predmetom činnosti  

je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb 

Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na 

Slovensku.  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (bývalý 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bude partnerom 

na projekte z dôvodu zabezpečenia riadenia kvality projektu v súlade so  štandardami podľa 

výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení 

neskorších predpisov a zabezpečenia publicity výstupov projektu.  

Predkladaná štúdia je štúdiou uskutočniteľnosti pre programové 

obdobie 2014 až 2020 pre Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra, Prioritná os číslo 7 Informatizácia spoločnosti. 

Projekt je príslušný k špecifickému cieľu:  

Príslušnosť národného projektu 

k relevantnej  

časti PO7 OPII  ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v 

spoločnosti  

Kód intervencie 78: Služby a aplikácie elektronickej verejnej 

správy  

Indikatívna výška finančných prostriedkov   

7 321 890,45 € s Dph  

určených na realizáciu národného projektu  

Nová Indikatívna výška finančných prostriedkov  určených na realizáciu 

národného projektu          9 952 210,67 € s Dph  

  



 

 V zmysle Usmernenia č. 14/2022 Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 prijímateľ navrhuje zmenu vyzvania národného 

projektu v čase krízovej situácie (zmena právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP)  

Cieľom úpravy projektu je nevyhnutnosť reagovať na spoločenské potreby vzniknuté v súvislosti 

s krízovou situáciou a jej negatívnymi dôsledkami na kybernetickú bezpečnosť vládnej dátovej 

siete GOVNET, ktorá je zaradená v zozname prvkov kritickej infraštruktúry v zmysle zákona č.  

45/2011 Z. z, o kritickej infraštruktúre.  

  

  

  

Dôvod  

Dôvod vykonania štúdie uskutočniteľnosti. Definovanie IT stratégie a vízie architektúry 

organizácie verejnej správy.  

V kapitole sa dopĺňa:  

Dôvodom úpravy projektu je nevyhnutnosť reagovať na spoločenské potreby vzniknuté v 

súvislosti s krízovou situáciou a jej negatívnymi dôsledkami na kybernetickú bezpečnosť vládnej 

dátovej siete GOVNET, ktorá je zaradená v zozname prvkov kritickej infraštruktúry v zmysle 

zákona č. 45/2011 Z. z, o kritickej infraštruktúre. V kapitole sa vypúšťa:  

„Zavedený nový  bezpečnostný informačný prvok – Videokonferencie vzhľadom k tomu, že 

budú implementované v rámci topológie siete GOVNET prinesú zvýšenú bezpečnosť 

komunikácie, prenos obrazu, zvuku a dát. Odstránia nákladné pracovné cesty, stretnutia ako aj 

operatívne porady. Zrealizovaním Videokonferencie sa často krát predíde únavnému a 

stresujúcemu presunu a predpokladaná cena ušetreného času predstavuje hodnotu vo výške 2 504 

775 € za 10 rokov. Cieľovú skupinu predstavujú predovšetkým úradníci jednotlivých rezortov 

štátnej správy (podľa štatistiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) približne 200-tisíc ľudí v 

roku 2017).“  

Rozsah  

Rozsah oblastí, v ktorom sa štúdia venuje projektu, do akej hĺbky sa venuje jednotlivým 

oblastiam.  

V kapitole sa vypúšťa:  



 

„Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti komunikácie participujúcich organizácií prostredníctvom 

novej služby GOVNETU, ktorá poskytuje možnosť realizovania bezpečných šifrovaných 

videokonferencií, zvýši bezpečnosť komunikácie, prenos obrazu, zvuku a dát. Pozitívne 

prispeje k efektívnej spolupráci a komunikácii, zvýšeniu produktivity a zníženiu nákladov v 

podobe cestovných a ubytovacích nákladov.  

Zoznam subjektov/užívateľov, ktorých sa problém aj navrhované riešenie, vytvorenie 

videokonferencií, týka - cieľová skupina:  

1. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky  

2. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3. Ministerstvo 

hospodárstva Slovenskej republiky  

4. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

5. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  

6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

7. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  

8. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

9. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  

10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   

11. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

12. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

13. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  

14. Úrad vlády Slovenskej republiky  

15. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky  

16. Štatistický úrad Slovenskej republiky  

17. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky  

18. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

19. Úrad pre verejné obstarávanie  

20. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky  

21. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky  

22. Národný bezpečnostný úrad  

23. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  

  

*v rámci ministerstiev sa plánuje nákup videokonferenčných systémov do kancelárie 

ministrov/ministeriek a zasadacích miestností na ministerstvách.“  



 

Manažérske zhrnutie  
V kapitole sa vypúšťa:   

"a zavedenie moderného bezpečnostného informačného prvku - Videokonferencie.  

Nový prvok – Videokonferencie predstavuje systém umožňujúci nadväzovanie komunikácie v 

reálnom čase medzi dvoma a viacerými účastníkmi, kedy počas tejto komunikácie je možné 

jednak súčasne prenášať obraz a zvuk vysokej kvality k jednotlivým účastníkom, ale taktiež 

umožňuje (vzhľadom na nárast rýchlosti pripojenia a súčasný pokles nákladov za širokopásmové 

pripojenie) plnohodnotné pracovné stretnutie v reálnom čase medzi vzdialenými lokalitami s 

rovnakým prínosom ako stretnutie za jedným stolom. Vzhľadom na implementáciu 

videokonferenčného prvku v rámci topológie siete GOVNET ide aj o zvýšenie bezpečnosti 

komunikácie.  

• aj v rámci videokonferencií;  

• zavedenie moderného bezpečnostného informačného prvku - Videokonferencie;“  

  

  

  

Kapitola sa dopĺňa:  

  

„Na základe analýzy služieb poskytovaných prostredníctvom vládnej siete GOVNET cez 

elektronické kolaboračné prostredie bolo rozhodnuté o vylúčení časti videokonferencií z projektu. 

Videokonferencie je iba podmnožina funkcionalít pre zabezpečenie elektronického kolaboračného 

prostredia, tzn. na kolaboráciu je nutné pozerať z holistického pohľadu napr. aj z pohľadu zdieľania 

súborov, workflowov, či chat. Na základe hodnotenia a odporúčaní UHP (MF SR) zo dňa 10.10. 

2018 NASES prehodnotilo prínosy zavedenia videokonferenčného systému a tento nerealizoval. 

Uvedená zmena bola zohľadnená v dodatku č. 1 Zmluvy o NFP s účinnosťou od 05.  

05. 2021.  

  

„Investícia vynaložená na ochranu svojich dát by mala byť úmerná hodnote chránených dát.“  

  

Dokument Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2021, ktorý 

vypracoval Národný bezpečnostný úrad konštatuje:  

„Sektor „Verejná správa“, podsektor „Informačné systémy verejnej správy“, ktorý je počtom PZS 

najväčší, už dlhodobo vykazuje vysokú mieru zanedbávania témy kybernetickej bezpečnosti. V 

tomto podsektore je stále veľa kritických problémov. Ak si uvedomíme vysokú atraktivitu tohto 

sektora pre útočníkov, zanedbávanie kybernetickej bezpečnosti a ignorovanie jej dôležitosti môže 

mať katastrofický dopad na poskytovanie základných služieb štátu, ochranu osobných údajov 

všetkých občanov a verejný poriadok.“  

  



 

Vzhľadom k vyššie uvedenému konštatovaniu, by mala byť každá snaha o zvýšenie úrovne 

bezpečnosti vítaná. Potreba byť schopní sa efektívne brániť, kybernetickým hrozbám, by sa mala 

stať neoddeliteľnou súčasťou každého IT systému.  

V dnešnej dobe, poznačenej krízovou situáciu, vojnovým konfliktom sa na kybernetickú 

bezpečnosť prihliada čoraz viac. Je to aj dôsledok toho ako vzrástol počet útokov za posledné 

obdobie. Zo štatistík, ktoré poskytla kyberbezpečnostná firma Check Point vyplýva, že firmy a 

inštitúcie na Slovensku počas posledného polroka zaznamenávajú kybernetický útok priemerne 

498-krát za týždeň. Počet útokov na slovenské inštitúcie a firmy výrazne vzrástol od konca 

februára, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu.  

  

Zopár faktov po začiatku invázie na Ukrajine:  

• Násobný nárast kybernetických útokov (do 14.2.2022 - 0 až 1 útok priemerne denne, od 

14.2.2022 4 až 5 útokov na infraštruktúru siete Govnet denne)  

• Násobný nárast útokov na znefunkčnenie Govnet služieb pre interných a externých 

zákazníkov siete Govnet a jej služieb  

• Zvýšený záujem zákazníkov siete Govnet o zálohy dát do prostredia Cloudov  

• Zvýšený záujem zákazníkov siete Govnet o zvýšenie ochrany prenášaných dát do ich 

finálneho úložiska  

  

Konkrétne prípady jednotlivých útokov (dáta získané z DDoS ochrany siete Govnet) :  

  

 
*Nástroj na meranie DDOS ochranu je v českom jazyku z interne používaného nástroja NASES  

  

Graf ukazuje nárast prevádzky na vstupnom bode siete Govnet. Keďže sieť Govnet ma na vstupe 

pripojenie na úrovni 20gbps, všetko nad hodnotu bolo zahadzované. Pokles je spôsobený zapnutím 

ochrán na vstupe, ale aj výpadkom perimetrovej ochrany siete Govnet. Výsledný efekt je, že služba 

je nedostupná. Po obnovení prevádzky na perimetri prichádza k opätovnej nedostupnosti siete 

Govnet a jej služieb.  

  



 

 
Graf ukazuje nárast konkrétneho typu prevádzky na vstupnom bode siete Govnet. Keďže sieť 

Govnet ma na vstupe pripojenie na úrovni 20gbps, všetko nad hodnotu bolo zahadzované. Pokles 

je spôsobený zapnutím ochrán na vstupe, ale aj výpadkom perimetrovej ochrany siete Govnet. Po 

obnovení prevádzky na perimetri prichádza k opätovnej nedostupnosti siete Govnet a jej služieb.  

 
Konkrétne prepady na jednotlivých grafoch súvisia s odpájaním a filtrovaním prevádzky, ale aj s 

výpadkom resp. preťažením vstupných firewallov. Každý nárast spôsobuje potencionálny výpadok 

  

  

  



 

služby pre služby siete Govnet, ktorý je v súčasnosti eliminovaný len extrémnym nasadením 

zamestnancov NASES zabezpečujúcich funkčnosť.  

  

Štatistiky zariadenia nachádzajúceho sa pod útokom :  

  

CPU  

  
Pri hodnote CPU na maximálnych hodnotách dochádza k prerušeniu prevádzky siete Govnet ako 

aj k odpájaniu bezpečnostných súčastí perimetrovej ochrany siete Govnet.  

  

Príklad nárastu prevádzky na vstupe :  

  

  
Postupný nárast prevádzky na jednej zo 4-och liniek na vstupe do siete Govnet  

  

Požadované investície by mali byť použité na zakúpenie vstupného firewallu pre potreby 

zvýšenia ochrany interného Govnet prostredia na poskytovanie služieb siete Govnet pre jednotlivé 

OVM. Po implementácií vstupného firewallu na zabezpečenie služieb siete Govnet bude sieť 

odolnejšia voči vonkajším hrozbám a zabezpečovať plnú funkčnosť služieb aj počas 

prebiehajúcich kybernetických útokov. Vstupný firewall bude slúžiť na interné zabezpečenie 

služieb pre potreby všetkých zákazníkov siete Govnet a bude neoddeliteľnou súčasťou celkovej 

ochrany siete Govnet, ako aj neoddeliteľnou súčasťou mikrosegmentácie služieb siete, aby 

problém jedného zákazníka neovplyvňoval bezpečnosť siete Govnet. Pre potreby 

mikrosegmentácie a implementácie nových výkonnejších FW je potrebné zabezpečiť zvýšený 

počet portov/prepínačov (switchov), viď. obrázok:  

  



 

  
  

Ďalšou potrebnou funkcionalitou vstupného firewallu bude zabezpečenie:  

• Chrániť predpripravené hardvérové a softvérové zariadenie s multitenantným prístupom  

• Chrániť konvergované zariadenia agregujúce výpočtovú, úložnú, sieťovo-komunikačnú a 

manažovaciu infraštruktúru pre potreby zákazníkov siete Govnet  

• Dynamicky riadiť prístupy pre zákazníkov prostredníctvom API rozhrania   

• Chraniť kontajnerovú platformu umožňujúca vyvíjať a prevádzkovať kubernetes ready 

aplikácie formou „infrastructure-as-code“  

• Chrániť flexibilné riešenie pre beh IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platforma as a 

Service) a SaaS (Software as a Service) nad infraštruktúrou preslužby siete Govnet  

  

Ďalšou potrebnou funkcionalitou switchov bude zabezpečenie:  

• Zabezpečiť výkonné prepájanie jednotlivých tenantných riešení navzájom  

• Prepájať konvergované zariadenia agregujúce výpočtovú, úložnú, sieťovo-komunikačnú a 

manažovaciu infraštruktúru pre potreby zákazníkov siete Govnet v plnej prenosovej kapacite 

siete  

• Dynamicky umožniť prístupy pre zákazníkov prostredníctvom API rozhrania v plnej 

prenosovej kapacite siete Govnet  

  

Jedná sa o zariadenie, ktoré bude zabezpečovať ochranu základov nového  Ústredného portálu 

verejnej správy – Slovensko.sk.  

  

Aktuálny stav  

1.7 Videokonferencia  



 

V kapitole sa vypúšťa:  

Pojem tele prítomnosti je tu už mnoho rokov a koncept ako taký je možné použiť v širokej škále 

aplikácií. Cenová dostupnosť a technologický vývoj posledných rokov však umožňujú 

technologický koncept konečne aplikovať zmysluplne do praxe, pričom sa už nejedná len o 

futuristické scenáre v štýle holografickej prítomnosti na pódiu, ale o reálne použitie v praxi, 

pričom dosahovaná kvalita zvuku a obrazu je adekvátna na to, aby veľká časť stretnutí mohla 

byť nahradená formou video-konferencie. Okrem kvalitatívnych a cenových bariér, ktoré v 

minulosti implikovali nedostupnosť tejto technológie pre širšie masy sú dnes vyriešené aj 

problémy s jednoduchosťou použitia. Najmä tieto v minulosti implikovali, že šlo o takpovediac 

úzkoprofilový tovar, ktorý bol drahý, nikto ho nevedel používať, alebo sa užívateľ bál, že niečo 

pokazí. Naopak, dnes dostupné profesionálne riešenia ponúkajú vysokú kvalitu zážitku z kvality 

prenosu (vysoké rozlíšenie Full HD a 4K, širokopásmový zvuk), nie je potrebné nič nastavovať 

(kamery automaticky sledujú hovoriaceho človeka, video-systém sa dokáže zobudiť z režimu 

spánku keď ľudia vkročia do zasadacej miestnosti a  podobne), ovládanie sa stalo veľmi 

intuitívne (súvisí s používaním inteligentných zariadení, keďže ľudia si zvykli na dotykové 

ovládanie), a rovnako tak plánovacie nástroje nijako zásadne nedivergujú od zabehnutých foriem 

zvolávania stretnutí zamestnancov – s použitím známych Groupware nástrojov, prípadne web 

GUI rozhraní na rezerváciu.  

V súčasnosti verejná/štátna správa disponuje viacerými typmi zariadení na Videokonferencie, 

ktoré ale nie sú medzi sebou kompatibilné. Z toho dôvodu sa najčastejšie využívajú na 

Videokonferencie služby „Skype“. Popri bezpečnostných rizikách je nevýhodou aj uzatvorený 

komunikační protokol, ktorý neumožňuje použiť inú klientsku aplikáciu ako originálny Skype. 

Ako príklad uvádzame, že nedávno bezpečnostní experti opäť objavili závažnú chybu aplikácie 

Skype, ktorá umožnila hackerom preniknúť do počítačov a úplne ich ovládli. Nevýhody služieb 

Skype (Instant Messaging) je možné rozdeliť do dvoch rovín. V technickej rovine ide hlavne  

o nemožnosť kontroly nad tokom dát, supernode funkcie, možnosť úniku dát, premenlivá 

kvalita hovoru atď. Z pohľadu komunikačného je Skype obmedzený na výkon konkrétnej 

pracovnej stanice, nedokáže plnohodnotne nahradiť efektivitu komunikácie za jedným stolom, 

môže dochádzať ku skresleniu informácií (vplyv bezprostredného okolia) a jeho použiteľnosť 

rapídne klesá v prípade ak potrebuje komunikovať viacero zasadacích miestností medzi sebou. 

Z uvedených skutočností je nevyhnutné aby sa Videokonferencie realizovali v rámci už 

redizajnovanej siete GOVNET, kde komunikácia bude prebiehať v rámci uzavretej vládnej 

siete.  

Vo všeobecnosti možno úspech video-konferenčných systémov pripísať faktu, že umožňujú 

rýchlejšie prijímať kľúčové rozhodnutia, najmä tak vtedy, ak je na prijatie rozhodnutia potrebná 

diskusia rôznych subjektov, členov, poradných orgánov a podobne. Spolupráca však nie je 

obmedzená len na riadiace orgány a inštitúcie s pôsobnosťou v rámci SR. Práve naopak, okrem 

intra-rezortnej a inter-rezortnej spolupráce umožňujú video-konferenčné systémy aj efektívnu 

formu cezhraničnej spolupráce. Príkladom využitia, môže byť aj čerstvé nasadenie (začiatok r. 



 

2018) video-konferenčného systému v prostredí Národnej Rady Slovenskej republiky (NRSR), 

ktorý zaobstarala kancelária NR SR v rámci úspory prevádzkových nákladov. Systém tvoria dve 

časti. Prvá časť pozostáva z konferenčnej miestnosti je vybavená monitormi a  

plnoautomatizovanými troma kamerami. Tie majú schopnosť vyhľadať a sledovať hovoriaceho 

rečníka a takisto dokážu sledovať prezentujúceho rečníka. Druhá časť výbavy je mobilný 

konferenčný systém. Ten má podľa kancelárie NR SR slúžiť najmä na individuálne prenosy, 

keďže ho možno zapojiť aj priamo v kanceláriách výborov.  

  

  

Budúci stav – navrhované riešenie  

5) V kapitole sa vypúšťa:   

„Zavedenia nového prvku – Videokonferencie. Systém umožňujúci nadväzovanie 

komunikácie v reálnom čase medzi dvoma a viacerými účastníkmi, kedy počas tejto 

komunikácie je možné jednak súčasne prenášať obraz a zvuk vysokej kvality k jednotlivým 

účastníkom, kde komunikácia bude prebiehať v rámci uzavretej vládnej siete.  

Videokonferencie:   

• bezpečný prenos obrazu, zvuku a dát (vo forme zdieľaných súborov, dokumentov, 

pracovných plôch, obrázkov)  

• prispejú k rýchlejšiemu a efektívnejšie riadeniu procesov;  

• veľmi efektívne a komfortne nahrádzajú nákladné pracovné cesty, stretnutia a porady;  

• ponúkajú najlepšiu platformu komunikácie so vzdialenými kolegami resp. partnermi v 

prirodzenom komunikačnom prostredí;  



 

Videokonferencie predstavujú viacsmerný prenos obrazu a zvuku súčasne, a taktiež prenos dát 

vo forme zdieľaných súborov, dokumentov, pracovných plôch, obrázkov, každým jedným 

účastníkom prostredníctvom redizajnovanej vládnej siete GOVNET. Vďaka GOVNETU sa 

posilní dôvera v kvalitu, funkčnosť a bezpečnosť toku informácií počas videokonferencií.  

V neposlednom rade nemožno zabúdať aj na ekologický rozmer, že pomáha potláčať tzv. 

uhlíkovú stopu. Konferencie na diaľku znižujú dopyt po doprave osôb, ktoré prichádzajú spolu 

do kontaktu. V tomto smere Európska agentúra pre životné prostredie vydala stanovisko, že 

dopyt po doprave v dôsledku organizovania obchodných ciest brzdí transformáciu na 

nízkouhlíkovú ekonomiku.  

Projekt plánuje vytvorenie videokonferenčných miestností (cca do 8 ľudí). Popis a špecifikácia 

vybavenia miestností je detailnejšie popísané v kapitole – technologická architektúra budúci 

stav.  

Videokonferenčné miestnosti sú naplánované na všetky ministerstvá do zasadacích miestností t.j. 

dokopy 13 kusov a ďalších 8 kusov do zasadacích miestností ústredných orgánov štátnej správy. 

Pre členov vlády SR sa plánuje nákup do ich kancelárií 15 ks personalizovaných setov na 

pracovný stôl. V súčasnosti sú konferenčné systémy zavedené a používané na Ministerstve 

vnútra SR, Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstve práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR a NASES. V subjektoch, ktoré už disponujú videokonferenčnými 

systémami, predstavujú nové zariadenia, ktoré je potrebné obstarať za účelom ich 

nedostatočných kapacít videokonferenčných systémov. Nové videokonferenčné systémy nebudú 

nahrádzať existujúce, ktoré boli obstarané zo ŠF alebo rozpočtu. Tým nedochádza k 

neoprávnenosti výdavkov.  

NASES ako vlastník zariadení bude v rámci zmluvy o bezodplatnej výpožičke zapojené 

subjekty informovať o povinnosti využívať videokonferenčné systémy v minimálnom 

rozsahu za účelom garantovania naplnenia merateľných ukazovateľov a udržateľnosti 

projektu a o sankciách, ktoré sa viažu na štátny rozpočet ako dodatočné výdavky. V 

prípade, že niektoré z inštitúcií nebudú akceptovať takéto podmienky, nebude dané 

zariadenia nakúpené nakoľko pôjde o nákup z rámcovej zmluvy, resp. v prípade 

nedodržania povinnosti im bude dané zariadenie odobraté a umiestnené na inom orgáne 

verejnej moci.“  



 

  

 Parametre navrhovaných zariadení:  

V kapitole sa vypúšťa:  

•  Videokonferencie - systém centrálnej logiky videokonferencií musí zabezpečiť všetky 

komponenty potrebné k ich správnemu a bezchybnému chodu. Požadované komponenty 

musia byť nainštalované a nasadené ako virtuálne servery na fyzických serveroch v 

redundantnom zapojení, to znamená, že všetky komponenty musia byť redundantné a vo 

vysokej dostupnosti. Takouto inštaláciou sa zabezpečí vysoká dostupnosť riešenia a ani 

pri výpadku jedného zo serverov, fyzického alebo virtuálneho, nenastane nedostupnosť 

žiadnej zo služby videokonferencií. Navrhované fyzické servery budú už hardvérovo 

predkonfigurované a pripravené na inštaláciu podporovaných operačných systémov. 

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti komunikácie participujúcich organizácií 

prostredníctvom novej služby GOVNETU, ktorá poskytuje možnosť realizovania 

bezpečných šifrovaných videokonferencií, zvýši bezpečnosť komunikácie, prenos obrazu, 

zvuku a dát.  

  

Popis: Zobrazenie rozdelenia zdrojov na jednotlivých fyzických serveroch, ktoré budú použité 

pre komponenty videokonferencií  

 Hardvérová položka  Merná jednotka Počet kusov  
Server pre riadenie spojenia  kus  2  

Server na prechod cez FW  kus  2  

Server pre konferenčné služby  kus  4  

Sieťový load-balancer  kus  2  

Video-konferenčný systém  kus  21  



 

Personalizovaný set na pracovný stôl  Kus;  15  

Z technologického hľadiska musí navrhované riešenie pozostávať minimálne z týchto častí a 

musí byť schopné behu na fyzických serveroch v redundantnom zapojení a vysokej dostupnosti:  

• riadenie spojenia – zabezpečujúce registráciu, riadenie, výstavbu, udržiavanie a rozpad 

spojení  

• prechod cez firewall – zabezpečujúce primárne centralizovaný bezpečný prechod 

videospojení cez firewall  

• konferenčné služby – zabezpečujúce multi-bodové stretnutia a ich riadenie a plánovanie  

• video-konferenčné systémy  

Architektúra systémov VC je inherentne centralizovaná – t.j. väčšina prvkov, ktoré sú zdieľané 

je umiestnená v centrálnej lokalite. Centrálna lokalita pritom musí zabezpečiť, aby tieto prvky, 

ktoré sú zároveň kritickými stavebnými blokmi, bežali v prostredí s vysokou dátovou 

priepustnosťou, vysokou dostupnosťou z pohľadu napájania ako aj serverovej infraštruktúry. 

Podrobne budú požiadavky rozobraté pri jednotlivých stavebných blokoch. Jednoznačne sa preto 

odporúča využiť existujúceho dátového centra NASES, ktoré už dnes logický jednotí mnoho 

poskytovaných služieb pre PO a je pripojené vysokou rýchlosťou do MPLS siete Govnet, ktorá 

pripája a prepája jednotlivé PO. Medzi centrálne hostované prvky patrí:  

• podvrstva riadenia spojenia (PCC) – zabezpečujúca registráciu, riadenie, výstavbu, 

udržiavanie a rozpad spojení  

• podvrstva prechodu cez firewall (PFT)– zabezpečujúca primárne centralizovaný 

bezpečný prechod videospojení cez firewall  

• podvrstva konferenčných služieb (PVCS) -  zabezpečujúca multi-bodové stretnutia, ich 

riadenie a plánovanie  

Okrem centrálnej časti a jej vyššie spomenutých podvrstiev sú to potom samozrejme 

individuálne VC systémy umiestnené do zvolených miestností vybraných PO (ministerstvá 

a podobne). Principiálne je toto zobrazené na nasledovnom obrázku:  



 

  
V rámci PO je potrebné zabezpečiť priame pripojenie do GOVNET siete už z existujúceho 

DMZ/OUTSIDE prepínača PO. Riešenie musí poskytnúť v rámci dodávky zariadení aj 

dedikovaný prepínač s PoE funkcionalitou pre VC systém. Štandardizované pripojenie do 

existujúcej infraštruktúry PO je zobrazené na nasledujúcom obrázku:“  

  

Alternatívne riešenia  

V Kapitole dochádza k zmene nasledovne:  

• Alternatíva B - Redizajn siete GOVNET bude tvorený ako nástroj na zabezpečenie 

bezpečnej univerzálnej prepojovacej siete, ktorá umožní riadené zabezpečené 

prepojovanie nielen medzi VPN subjektov verejnej správy, ale tiež ďalších sietí.  

Realizáciou projektu sa jasne vymedzí definovaná hranica medzi transportnou a 

prístupovou sieťou, zariadenia v prístupovej sieti budú výlučne vo vlastníctve a správe 



 

NASES, vytvorí sa šifrovaná komunikácia pomocou IPSec tunela, zavedie nový moderný 

bezpečný informačný technologický prvok videokonferencia. Aktivity budú smerovať k 

vyššej bezpečnosti siete, šetreniu prevádzkových nákladov, slobodnému výberu 

poskytovateľa transportných služieb a k zavedeniu moderného bezpečnostného 

informačného prvku. Vybraná alternatíva predstavuje komplexné riešenie v rámci 

redizajnu siete GOVNET, ktorá reflektuje na požiadavky OP II a ostatných strategických, 

rezortných dokumentov a odporúčaní EK. Na základe hodnotenia a odporúčaní UHP (MF 

SR) zo dňa 10.10. 2018 NASES prehodnotilo prínosy zavedenia videokonferenčného 

systému a tento nerealizoval. Uvedená zmena bola zohľadnená v dodatku č. 1 Zmluvy o 

NFP s účinnosťou od 05. 05. 2021. Na základe uvedeného alternatíva B sa nebude 

realizovať.  

• Alternatíva C – daná alternatíva predstavuje Redizajn siete GOVNET s podporou 

decentralizovanej štandardizovanej videokonferencie (napr. MS TEAMS), bez zavedenia 

moderného bezpečnostného prvku videokonferencie, ktorý bude tvorený ako nástroj na 

zabezpečenie bezpečnej univerzálnej prepojovacej siete, ktorý umožní riadené 

zabezpečené prepojovanie nielen medzi VPN subjektov verejnej správy, ale tiež ďalších  

sietí pomocou IPSec tunela. Realizáciou projektu sa jasne vymedzí definovaná hranica 

medzi transportnou a prístupovou sieťou, zariadenia v prístupovej sieti budú výlučne vo 

vlastníctve a správe NASES. Aktivity budú smerovať k vyššej bezpečnosti siete, šetreniu 

prevádzkových nákladov, slobodnému výberu poskytovateľa transportných služieb. Daná 

alternatíva, čiastočne reflektuje na požiadavky strategických, rezortných dokumentov a 

odporúčaní EK (Národná Stratégia Európa 2020 koncepcia informatizácie verejnej 

správy, Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 

a Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry 

prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020). Vybraná alternatíva predstavuje 

komplexné riešenie v rámci redizajnu siete GOVNET, ktorá reflektuje na požiadavky OP 

II a ostatných strategických, rezortných dokumentov a odporúčaní EK. V zmysle 

uvedeného sa táto alternatíva spomedzi uvedených odporúča realizovať.  

V projekte sa predpokladá s nasledujúcimi merateľnými ukazovateľmi:  

 V kapitole sa vypúšťa:  

„Merateľné ukazovatele projektu sú nastavené spôsobom, aby bolo možné merať a 

sledovať postup pre jednotlivé definované výsledky a výstupy: •  Počet účastníkov národných 

videokonferencií - volajúci  

 počet  0  30 750  

• Počet účastníkov zahraničných videokonferencií - volajúci  

 počet  0  10 800  



 

• Počet uzlov Govnetu, na ktorý bude použitá nová  

 bezpečnostná technológia        počet  0  100  

• Úspora prevádzkových nákladov  9 720  4 860  

suma  

 000  000  

*Ukazovatele: Počet účastníkov národných/zahraničných videokonferencií - volajúci, Počet 

uzlov Govnetu, na ktorý bude použitá nová bezpečnostná technológia a Úspora prevádzkových 

nákladov sú nastavené za 3 roky (doba realizácie projektu).  

Pri stanovení hodnoty "počet účastníkov národných videokonferencií - volajúci" sme 

postupovali nasledovným spôsobom: 41 videokonferencií x 3 ľudia = 124 x 250 dní = 30 

750 (100 %).  

 

  

Pri stanovení hodnoty "počet účastníkov zahraničných videokonferencií - volajúci" sme 

postupovali nasledovným spôsobom: 18 videokonferencií x 3 ľudia = 54 x 200 dní = 10 800 

(100 %).  

  

 538  1 

 225  9 

 600  24 

 750  30  750  30  750  30 30  750  30  750  30  750   750  30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rok 



 

 

  

V 1. roku plánujeme 5%, v 2. roku 30 %, v 3. roku 80% dosiahnutie z uvedenej hodnoty a v 4.  

roku 100%.  

•  Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav  
Motivácia“  

 

V kapitola sa vypúšťa:  

  

3) Zavedenie moderného bezpečnostného informačného prvku - Videokonferencie • 

Zavedenie nového prvku videokonferencia prinesie finančné ako aj časové úspory a 

predstavuje systém umožňujúci nadväzovanie komunikácie v reálnom čase medzi dvoma a 

viacerými účastníkmi, kedy počas tejto komunikácie je možné jednak súčasne prenášať obraz a 

zvuk vysokej kvality k jednotlivým účastníkom, ale taktiež umožňuje (vzhľadom na nárast 

rýchlosti pripojenia a súčasný pokles nákladov za širokopásmové pripojenie) plnohodnotné 

pracovné stretnutie v reálnom čase medzi vzdialenými lokalitami s rovnakým prínosom ako 

stretnutie za jedným stolom. Vzhľadom na implementáciu videokonferenčného prvku v rámci 

topológie siete GOVNET ide aj o zvýšenie bezpečnosti komunikácie“. V súčasnosti sa 

aktualizuje Výnos č. 55/2014 Z. z. - Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o 

štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, v ktorom budú zadefinované štandardy 

pre poskytovanie videokonferenčných služieb.  

• a zvýšenie úrovne inovácií pre moderné bezpečné technologické riešenia zavedením 

videokonferencií vytvorenie nového komunikačného prvku Videokonferencie, ktorým 
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sa dosiahne vyššia bezpečnosť prenosu obrazu, zvuku a dát (vo forme zdieľaných 

súborov, dokumentov, pracovných plôch, obrázkov) a vyššia produktivita práce - človek 

ostáva vo svojom prirodzenom pracovnom prostredí, kde má všetko potrebné na dosah 

ruky, má k dispozícii aj svojich ) spolupracovníkov. Rýchlosť - stretnutia so vzdialenými 

osobami sa nemusia odkladať a plánovať týždne dopredu, vizuálna spolupráca umožní 

zrealizovať stretnutie v priebehu niekoľkých minút, bez namáhavého cestovania.  

   

   

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Motivation viewpoint"  

  
Ďalšie informácie V 

kapitole sa vypúšťa:  

zavedenie moderného bezpečnostného informačného prvku - Videokonferencie (v rámci 

topológie siete GOVNET ide aj o zvýšenie bezpečnosti komunikácie);  

 Vytvorením nového prvku – Videokonferencia sa odstránia nevýhody ako sú:  

• Bezpečnostné straty - bezpečný prenos obrazu, zvuku a dát (vo forme zdieľaných 

súborov, dokumentov, pracovných plôch, obrázk  

• Nákladové straty - vysoké cestovné náklady (aj keď v prípade poslancov NR SR 

parlament neeviduje presný počet zahraničných služobných ciest poslancov, od nového 

systému sľubuje ušetrenie času aj peňazí na služobné cesty)  

• Časové straty - neefektívne využívanie času počas cestovania na stretnutie  



 

Videokonferenciami sa dosiahnu bezpečnostné, časové aj finančné úspory, ale aj vyššia 

produktivita práce. Bezpečnosť sa dosiahne realizovaním videokonferencií v rámci topológie 

redizajnovaného GOVNETU. Rýchlosť - stretnutia so vzdialenými osobami sa nemusia 

odkladať a plánovať týždne dopredu, vizuálna spolupráca umožní zrealizovať stretnutie v 

priebehu niekoľkých minút, bez namáhavého cestovania. Jednania a rozhovory budú prebiehať 

vo vysokej kvalite, bude možná spolupráca na tom istom dokumente (kresliť si na ten istý 

obrázok, dopĺňať ten istý výkres).  

Výhodami Videokonferencie sú:  

• realizácia bezpečných šifrovaných videokonferencií  

• veľmi efektívne a komfortne nahrádzajú pracovné cesty, stretnutia a porady  

• úspory na cestovných výdavkoch, stravnom a ubytovaní, lebo pri pozvaniach vo veľa 

prípadoch je možnosť videokonferencií  

• úspory za poplatky pri mobilných telefonátoch a podobne  

• časové úspory pri komunikácii s vzdialenými kolegami, resp. expertmi  

• ponúkajú najlepšiu platformu komunikácie so vzdialenými kolegami resp. partnermi v 

prirodzenom komunikačnom prostredí  

• poskytujú komunikáciu „zoči – voči“. Zhromažďuje účastníkov konferencie vo 

virtuálnej rokovacej miestnosti, kde môžeme vidieť ostatných účastníkov a počúvať ich, 

tak ako sme boli v tej istej rokovacej miestnosti. Môžeme ľahko sledovať jazyky tiel 

iných účastníkov, ako sú výrazy a gestá, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť to, čo 

vyjadrujú  

• lepšie a rýchlejšie vyškolenie a rozvoj pracovníkov  

• použiť v procese získavania zahraničných investícií do SR, keďže vo veľkej miere ide o 

firmy s globalizovanou prevádzkou po celom svete  

• vysoká efektivita rozhodovacích procesov  

Videokonferencie prinesú vyššie uvedené výhody a prínosy vybudovaním bezpečnej a efektívnej 

komunikačnej infraštruktúry medzi participujúcimi organizáciami, ktoré plynú z OP II 

Špecifického cieľa 7.9: Umožnenie zvýšenia kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti zavádzaním 

moderných bezpečných informačných technológií sa zvýši bezpečnosť komunikácie, prenos 

obrazu, zvuku a dát. Pozitívne prispeje k efektívnej spolupráci a komunikácii, zvýšeniu 

produktivity a zníženiu nákladov v podobe cestovných a ubytovacích nákladov.  

Spresnenie identifikovaných rizík:  

Riziká  Odkazy na relevantné identifikátory  

rizík v prílohe Riziká. Odstavec 

bez zmien   

   

Prílohy  Diagramy, modely, obrázky v plnom  



 

rozlíšení  
Tabuľka 2 Riziká projektu, Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných, Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP 

II,  Odkazy na relevantné súbory. Prílohy Tabuľka 7 Zoznam cieľov  obsahujú informácie 

vo forme modelov.  

Popis aktuálneho stavu  

Legislatíva  

V kapitole sú doplnené nasledovné právne predpisy:  

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. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti“),  

• súvisiace vykonávacie predpisy k zákonu o kybernetickej bezpečnosti, najmä:  

• vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah 

bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 

všeobecných bezpečnostných opatrení,  



 

• 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“),  

• súvisiace vykonávacie predpisy k zákonu o ITVS:  

• vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  

č.  179/2020 Z. z. , ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných 

opatrení informačných technológií verejnej správy,  

• vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  

č.78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy,  

• vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej  

republiky č. 547/2021 Z. z. o elektronizácii agendy verejnej správy,  

• zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov,  

• zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alternatívne riešenia  

V tabuľke sa vypúšťa:  

Zoznam kritérií   Alternatíva 1  
Spôsob 

dosiahnutia 
 

 Alternatíva 2   Spôsob 

dosiahnutia   Alternatíva 3  
Spôsob 

dosiahnutia  

Zabezpečenie  

zvýšenia  

bezpečnosti  



 

komunikácie  

Kritérium D -  participujúcich  

Zavedenie  organizácií  

prostredníctvom  

moderného  

bezpečnostnéh nie  -  áno  novej služby GOVNETU,  nie  -   

o  

informačného  ktorá poskytuje  

prvku  možnosť  

realizovania  

bezpečných  

šifrovaných  

videokonferencií 

.  

   

Posúdenie alternatív  

V tabuľke sa vypúšťa:  

 Detail / Služba  Typ  Alternatíva A Alternatíva B  Alternatíva 

C  

          

Bezpečné šifrované Videokonferencie s  Nice To  

   

definovaným spoločným štandardom  have  x  x  

Nice To  

HW Videokonferencie     x     

have  

Nice To  

SW Videokonferencie     x     



 

have  

   

  
Alternatíva B – „Redizajn siete GOVNET"  

Súhrnný popis  

Kapitola sa mení a dopĺňa nasledovne:  

Alternatíva na základe vyhodnotenia pokrýva požiadavky zadefinované v príslušných 

špecifických cieľoch prioritnej osi 7 OP II pre daný projekt a zahŕňa opatrenia obsiahnuté 

v Stratégii kybernetickej bezpečnosti EÚ, ktoré hovoria o kybernetickej bezpečnosti 

spoločnosti. Na základe analýzy služieb poskytovaných prostredníctvom vládnej siete 

GOVNET cez elektronické kolaboračné prostredie bolo rozhodnuté o vylúčení časti 

videokonferencií z projektu. Videokonferencie je iba podmnožina funkcionalít pre 

zabezpečenie elektronického kolaboračného prostredia, tzn. na kolaboráciu je nutné 

pozerať z holistického pohľadu napr. aj z pohľadu zdieľania súborov, workflowov, či chat. 

Na základe hodnotenia a odporúčaní UHP (MF SR) zo dňa 10.10. 2018 NASES 

prehodnotilo prínosy zavedenia videokonferenčného systému a tento nerealizoval. 

Uvedená zmena bola zohľadnená v dodatku č. 1 Zmluvy o NFP s účinnosťou od 05. 05.  

2021.  

Alternatíva C – „Redizajn siete GOVNET bez videokonferencií"  

Súhrnný popis  

V kapitole sa vypúšťa:  

„Z toho dôvodu, že sa v rámci projektu dostatočne neimplementujú inovatívne riešenia a 

nezvyšuje úroveň inovácií a technologických riešení. V zmysle uvedeného sa neuvažuje nad 

výberom tejto alternatívy.  

Daná alternatíva bola zamietnutá z dôvodu, že nedostatočne odzrkadľuje potreby vyššie 

uvedených strategických dokumentov.“ a nahrádza novým znením:  

Na základe uvedeného zhodnotenia sa táto alternatíva odporúča realizovať.  



 

Popis budúceho stavu  

Architektúra  

Biznis architektúra  

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav  

Súhrnný popis  

Úvodné informácie  

V kapitole sa vypúšťa:  

V rámci redizajnu GOVNETU sa zavedie aj nový prvok - Videokonferencie: Jedná sa o systém 

umožňujúci nadväzovanie komunikácie v reálnom čase medzi dvoma a viacerými účastníkmi. 

Počas tejto komunikácie je možné jednak súčasne prenášať obraz a zvuk vysokej kvality k 

jednotlivým účastníkom, ale taktiež prenášať dáta rýchlosťou, ktorá prevyšuje rýchlosti i tých 

najkvalitnejších modemov. Zavedením modernej bezpečnej informačnej technológie  

Videokonferencie  zvýšia bezpečnosť, efektivitu zamestnancov verejnej správy a zoptimalizujú 

sa vykonávania podporných činností verejnej správy.  

Na strane používateľov:  

• úspory nákladov (cestovné , ubytovacie, stravné);  

• časové úspory pri komunikácii s vzdialenými kolegami, resp. expertmi;  

• možnosť použitia aj s medzinárodnými subjektmi;  

• zvýši sa efektivita zamestnancov verejnej správy;  

• rýchlejšie smerovanie a výmena smerovacích záznamov medzi uzlami DMZ a 

koncovými lokalitami;  

Koncové služby:  

V kapitole sa vypúšťa:  

2) Poskytovanie videokonferenčných služieb - Predstavuje systém umožňujúci nadväzovanie 

komunikácie v reálnom čase medzi dvoma a viacerými účastníkmi, kedy počas tejto 

komunikácie je možné jednak súčasne prenášať obraz a zvuk vysokej kvality k jednotlivým 

účastníkom, ale taktiež umožňuje (vzhľadom na nárast rýchlosti pripojenia a súčasný pokles 

nákladov za širokopásmové pripojenie) plnohodnotné pracovné stretnutie v reálnom čase medzi 

vzdialenými lokalitami s rovnakým prínosom ako stretnutie za jedným stolom.  

    



 

   

Obrázok: Šifrovaná komunikácia v GOVNET sieti  

  
  

Ďalšie informácie  

V kapitole sa vypúšťa:  

4.    Budúci stav – vytvorenie a zavedenie moderného bezpečnostného informačného prvku - 

Videokonferencie  

Videokonferencia predstavuje viacsmerný prenos obrazu a zvuku súčasne, a taktiež prenos dát 

vo forme zdieľaných súborov, dokumentov, pracovných plôch, obrázkov, každým jedným 

účastníkom prostredníctvom vládnej siete GOVNET. Videokonferencie budú umožňovať nielen 

intra-rezortné a inter-rezortné spolupráce, ale aj predstavujú aj efektívnu formu cezhraničnej 

spolupráce hlavne s inštitúciami Európskej únie, kde vo veľa prípadoch sa nebude nemusieť 

vykonať zahraničná pracovná cesta.  

Kritéria kvality  Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií 

kvality v prílohe Kritéria kvality.  

• Navrhované riešenie (popis budúceho stavu) plní všetky stanovené ciele.  

• Navrhované riešenie (popis budúceho stavu) plní všetky stanovené prínosy.  

• Navrhované riešenie (popis budúceho stavu) je plne v súlade s architektonickou víziou.  

Riziká  Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory 

rizík v prílohe Riziká.  

  



 

  

  

Súhrnný popis  

Úvodné informácie  

V kapitole sa vypúšťa:  

1. Zavedenie moderného bezpečnostného informačného prvku Videokonferencia - 

predstavuje systém umožňujúci nadväzovanie bezpečnej komunikácie v reálnom čase 

medzi dvoma a viacerými účastníkmi, kedy počas tejto komunikácie je možné jednak 

súčasne prenášať obraz a zvuk vysokej kvality k jednotlivým účastníkom, ale taktiež 

hlavne prenášať dáta v zašifrovanej podobe rýchlosťou, ktorá prevyšuje rýchlosti i tých 

najkvalitnejších modemov.  

    



 

Úvodné informácie  

V kapitole sa vypúšťa:  

Zavádzanie moderných bezpečných informačných prvkov – Videokonferencie umožnia 

jednotlivým účastníkom súčasne prenášať obraz aj zvuk vysokej kvality v zašifrovanej podobe 

rýchlosťou, ktorá prevyšuje rýchlosti i tých najkvalitnejších modemov.  

Popis parametrov navrhovaných zariadení:  

V kapitole sa vypúšťa:  

7)       Videokonferencie  

Systém centrálnej logiky videokonferencií musí zabezpečiť všetky komponenty potrebné k ich 

správnemu a bezchybnému chodu. Požadované komponenty musia byť nainštalované a nasadene 

ako virtuálne servery na fyzických serveroch v redundantnom zapojení, to znamená, že všetky 

komponenty musia byť redundantné a vo vysokej dostupnosti. Takouto inštaláciou sa zabezpečí 

vysoká dostupnosť riešenia a ani pri výpadku jedného zo serverov, fyzického alebo virtuálneho, 

nenastane nedostupnosť žiadnej zo služby videokonferencií. Navrhované fyzické servery budú 

už hardvérovo predkonfigurované a pripravené na inštaláciu podporovaných operačných 

systémov.  

Manažment videokonferencií bude poskytovaný ako koncová služba. ISVS nebude potrebné 

evidovať nakoľko sa používa a bude používať existujúci IS track systém - je to systém NASES 

na spravu a evidenciu požiadaviek  a na troubleticketing.  

Celý systém riešenia Videokonferencie je nastavený ako kompaktne riešenie resp. riešenie 

vyladené na dosiahnutie čo najbezpečnejšieho a najbezchybnejšieho chodu. Z týchto dôvodov 

musia byt požadovane virtuálne systémy nasadene na dedikovaných serveroch v redundantnom 

zapojení s dedikovanou managementovou sieťou, s dedikovanou synchronizačnou sieťou, a s 

fyzickým prístupom k hot swap diskom. Ďalej je požadované umiestnenie vo fyzicky 

oddelenej trojvrstvovej infraštruktúre s fyzicky oddelenými FW pre front end a middle end 

vrstvu. Navrhované video-konferenčné riešenie je postavené na ôsmich fyzických serveroch, 

ktoré tvoria štyri redundantné dvojičky serverov v závislosti na ponúkanej funkcionalite VC 

podvrstvy. V rámci logickej topológie riešenia musia byť vytvorené nové oddelené virtuálne 

siete na rôznych sieťových rozsahoch ktorých je viacej ako 4. Dané riešenie vyžaduje 

managementový prístup z middle vrstvy resp. z dedikovanej management siete na čo budú 

vyhradené samostatne porty. Na základe nám dostupných informácii vládny cloud nevie 

zabezpečiť všetky sieťovo managementove požiadavky a ako najdostupnejšie riešenie sa nám 

ukazuje umiestnenie server farmy do prostredia GOVNET DMZ.  



 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage 

Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint"   

Ďalšie informácie  

Vysoká dostupnosť systémov a služieb musí byť zabezpečená:  

• redundanciou HW komponentov (stabilné napájanie, konektivita LAN)    

• redundanciou serverov s rovnakou aplikačnou logikou, pred ktoré musí byť  predradený 

load-balancer  

• redundanciou softvérových komponentov (failover systémov, synchronizovanie databáz)  

   

   

 Hardvérová položka  Merná jednotka Počet kusov  

Server pre riadenie spojenia  kus  2  

Server na prechod cez FW  kus  2  

Server pre konferenčné služby  kus  4  

Sieťový load-balancer  kus  2  

Video-konferenčný systém  kus  36  

   

   

Z technologického hľadiska musí navrhované riešenie pozostávať minimálne z týchto častí a 

musí byť schopné behu na fyzických serveroch v redundantnom zapojení a vysokej dostupnosti:  

• riadenie spojenia – zabezpečujúce registráciu, riadenie, výstavbu, udržiavanie a rozpad 

spojení;  

• prechod cez firewall – zabezpečujúce primárne centralizovaný bezpečný prechod 

videospojení cez firewall;  

• konferenčné služby – zabezpečujúce multi-bodové stretnutia a ich riadenie a plánovanie;  

• video-konferenčné systémy;  

Architektúra systémov videokonferencií je inherentne centralizovaná – t.j. väčšina prvkov, ktoré 

sú zdieľané je umiestnená v centrálnej lokalite. Centrálna lokalita pritom musí zabezpečiť, aby 

tieto prvky, ktoré sú zároveň kritickými stavebnými blokmi, bežali v prostredí s vysokou 

dátovou priepustnosťou, vysokou dostupnosťou z pohľadu napájania ako aj serverovej 

infraštruktúry. Podrobne budú požiadavky rozobraté pri jednotlivých stavebných blokoch. 

Jednoznačne sa preto odporúča využiť existujúceho dátového centra NASES, ktoré už dnes 



 

logický jednotí mnoho poskytovaných služieb pre participujúce organizácie (PO) a je pripojené 

vysokou rýchlosťou do MPLS siete Govnet, ktorá pripája a prepája jednotlivé PO. Medzi 

centrálne hostované prvky patrí:  

• podvrstva riadenia spojenia (PCC) – zabezpečujúca registráciu, riadenie, výstavbu, 

udržiavanie a rozpad spojení;  

• podvrstva prechodu cez firewall (PFT)– zabezpečujúca primárne centralizovaný 

bezpečný prechod videospojení cez firewall;  

• podvrstva konferenčných služieb (PVCS) -  zabezpečujúca multi-bodové stretnutia, ich 

riadenie a plánovanie;  

Okrem centrálnej časti a jej vyššie spomenutých podvrstiev sú to potom samozrejme 

individuálne VC systémy umiestnené do zvolených miestností vybraných PO (ministerstvá a 

podobne). Principiálne je toto zobrazené na nasledovnom obrázku:  

  

   

Detail architektúry centrálnej časti – fyzická topológia  

Navrhované video-konferenčné riešenie je postavené na ôsmich fyzických serveroch, ktoré 

tvoria štyri redundantné dvojičky serverov v závislosti na ponúkanej funkcionalite VC 

podvrstvy. Fyzické servery sú pripojené do dátovej infraštruktúry minimálne dvoma 

metalickými sieťovými rozhraniami a jedným manažmentovým sieťovým rozhraním smerom do 

OOB siete rýchlosťou 1Gbe (DATA a OOB).  



 

  

Celý systém riešenia Videokonferencie je nastavený ako kompaktne riešenie resp. riešenie 

vyladené na dosiahnutie čo najbezchybnejšieho chodu. Z týchto dôvodov musia byt požadovane 

virtuálne systémy nasadene na dedikovaných serveroch v redundantnom zapojení s 

dedikovanou managementovou sieťou, s dedikovanou synchronizačnou sieťou, a s fyzickým 

prístupom k hot swap diskom. Je požadované umiestnenie vo fyzicky oddelenej trojvrstvovej 

infraštruktúre s fyzicky oddelenými FW pre front end a middle end vrstvu. Navrhované 

videokonferenčné riešenie je postavené na ôsmich fyzických serveroch, ktoré tvoria štyri 

redundantné dvojičky serverov v závislosti na ponúkanej funkcionalite VC podvrstvy. V rámci 

logickej topológie riešenia musia byť vytvorené nové oddelené virtuálne siete na rôznych 

sieťových rozsahoch ktorých je viacej ako 4. Dané riešenie vyžaduje managementový prístup z 

middle vrstvy resp. z dedikovanej management siete na čo budú vyhradené samostatne porty 

(vid. tabuľky nižšie). Na základe nám dostupných informácii vládny cloud nevie zabezpečiť 

všetky sieťovo managementove požiadavky a ako najdostupnejšie riešenie sa nám ukazuje 

umiestnenie server farmy do prostredia GOVNET DMZ.  

V rámci potreby portov na prepínači a pripojenia VC riešenia do dátovej a OOB siete NASES, 

sú potrebné nasledujúce počty rozhraní o rýchlosti 1GBe zobrazené v nasledujúcej tabuľke.  

      

Hardvérová položka  

Merná 

jednotka  

Počet portov  

DATA  

Počet portov 

OOB  

Servery pre riadenie spojenia  kus  12  2  

Servery na prechod cez FW  kus  12  2  



 

Servery pre konferenčné služby – 

riadenie  

kus  12  2  

Servery pre konferenčné služby - 

plánovanie  
kus  4  2  

   

Pre potreby zabezpečenia redundantného napájania, vo forme stabilného t.j. zálohovaného min 

UPS zariadením a nestabilného t.j. štandardným nezálohovaným napájaním, pre navrhované VC 

riešenie musia byť zabezpečené nasledujúce počty napájacích portov C13/C14.  

   

Hardvérová položka  Merná  STABIL  NESTABIL jednotka 

 C13  C14  

Servery pre riadenie spojenia  kus  2  2  

Servery na prechod cez FW  kus  2  2  

Servery pre konferenčné služby – riadenie  kus  2  2  

Servery pre konferenčné služby –  

 kus  2  2  

plánovanie  

   

Požiadavky na napájací výkon a BTU/hour pre serverovú infraštruktúru sú nasledujúce:  

   

 Hardvérová položka  Výkon  BTU/hour  

Servery pre riadenie spojenia  citlivý údaj citlivý údaj Servery na 

prechod cez FW  citlivý údaj    

Servery pre konferenčné služby – riadenie  citlivý údaj citlivý údaj Servery pre 

konferenčné služby – plánovanie citlivý údaj citlivý údaj  

   

Požiadavky na miesto v dátovom rozvádzači pre serverovú infraštruktúru sú nasledovné:  

   

Hardvérová položka  Rack Unit (RU)  

Servery pre riadenie spojenia  max 2RU  

Servery na prechod cez FW  max 2RU  



 

 Servery pre konferenčné služby – riadenie  max 2RU  

 Servery pre konferenčné služby – plánovanie  max 2RU  

   

Detail architektúry centrálnej časti – logická topológia  

V rámci logickej topológie riešenia musia byť vytvorené nové oddelené virtuálne siete na 

rôznych sieťových rozsahoch. Pre podvrstvu prechodu cez firewall (PFT) musí byť vyčlenené 

fyzické rozhranie na logických sieťach demilitarizovanej zóny (DMZ), a to pre potreby 

bezpečného prechodu video spojení cez firewall s pripojením do siete Govnet. V danej logickej 

sieti musí byť umiestnený load-balancer pre potreby rozdeľovania záťaže požiadaviek na 

servery umiestené v DMZ zóne. PFT rozhranie musí byť ukončené a spravované už existujúcim 

firewall riešením (VLAN DMZ). Podvrstva riadenia spojenia (PCC) a podvrstva konferenčných 

služieb (PVCS) musia byť umiestnené v rámci dátového centra na oddelenej logickej sieti. PCC 

a PVCS rozhrania budú využívať existujúce L3 zariadenie dátového centra (VLAN UC). V 

rámci manažmentovej siete musí byť vytvorená oddelená logická sieť pre potreby spravovania 

fyzických serverov a ESXi hostov tzv. OOB sieť.  

  

Požiadavky na logické siete sú nasledovné:  

   

 Hardvérová položka  DMZ DC OOB  

Servery pre riadenie spojenia - 12 2 Servery na prechod cez FW 4 

8 2  

 Servery pre konferenčné služby – riadenie  -  12  2  

 Servery pre konferenčné služby - plánovanie  -  12  2  



 

   

Podrobnejšie informácie o  fyzických serveroch ako parametre a počty procesorov, pamätí, 

diskov a rozmery nájdete v kapitole – technologická architektúra budúci stav.  

   

Všeobecný popis funkcionality centrálnej časti videokonferencií ako celku:  

   

Podvrsva riadenia, podvrstva prechodu cez firewall a podvrstva konferenčných služieb musia 

ako celok byť schopné zabezpečovať  primárne nasledovné funkcie:  

• SIP registrácia VC systémov – primárne systémov v sieti Govnet, avšak táto registrácia 

musí fungovať pre zvolené systémy aj cez existujúce firewall bezpečnostné prvky na 

jednotlivých PO, bez potreby pridelenia verejnej IP adresy, v scenári, kde sa jednotlivé 

VC zariadenia nachádzajú na lokálnych LAN segmentoch jednotlivých PO, majú 

dynamicky prideľované IP adresy (DHCP) a smerom von sú NAT/PAT-ované, • 

 správa číslovacieho plánu, telefónnych klapiek ako aj SIP URI identifikátorov pre 

jednotlivé VC systémy, centrálne adresárové služby, správa prenosového pásma - Call 

Admission Control (CAC),  

• funkcia firewall traversal-u pre hlasovú a obrazovú prevádzku, aby bolo možné medzi 

vzdialenými VC  systémami vzhľadom na vyššie uvedené uskutočňovať transparentne 

VC spojenia,  

• registrované VC systémy a multi-bodové video stretnutia navyše musia byť dostupné 

(dovolateľné) aj z prostredia internetu prostredníctvom SIP URI identifikátora, aby bolo 

jednoducho a transparentne možné uskutočňovať spojenia aj s inými systémami,  

• vzájomný preklad medzi SIP a H.323 formami signalizácie, aby mohli používatelia 

uskutočňovať hovory aj na staršie H.323 systémy, rovnako tak, aby tieto staršie 

systémy mohli uskutočňovať spojenia na predmetné VC systémy, vrátane zdieľania 

obsahu (SIP BFCP a H.239),  

• funkcia firewall traversal-u a prekladu signalizácie tak, aby bolo možné sa s VC 

systémami spojiť z prostredia globálneho internetu použitím štandardných webových 

prehliadačov (min. OS pracovných staníc platformy Windows, prípadne Mac). 

Požaduje sa, aby externí participanti mohli prostredníctvom webového prehliadača 

uskutočniť spojenie bod-bod (prehliadač - VC systém) ako aj pripojiť sa do multi-

bodového video meetingu (prehliadač sa pripojí do viacbodovej konferencie hostovanej 

na video moste),  

• funkciu video mosta zabezpečujúceho mutli-bodové spojenia umožňujúce viacerým 

systémom vzájomné VC spojenie a zdieľanie obsahu. Ďalej tiež, ak je to potrebné, 

transkódovanie - zmena video kodekov, zmena rozlíšenia prípadne iných aspektov 



 

prevádzky z dôvodu zabezpečenia širokej kompatibility a možnosti pripojenia širokého 

spektra VC a tele-prezenčných komunikačných zariadení,  

• funkciu plánovania a rezervácie VC systémov, aby bolo možné rezervovať VC systémy 

kalendárovou formou,  

• funkciu nahrávania, umožňujúcu zvolené VC stretnutia (či už bod-bod alebo multi-bod) 

nahrávať, vrátane prezentovaného obsahu,  

• podpora ochrany VC stretnutí pred sieťovým odpočúvaním formou šifrovania RTP 

paketov a SIP signalizácie.  

Popis centrálne hostovaných prvkov:  

1.1.   PODVRSTVA RIADENIA KOMUNIKÁCIE (PCC) prediskutovať na meet  

Podvrstva riadenia komunikácie (ďalej PCC) musí zabezpečiť registráciu hardvérových VC 

zariadení, spracovanie hovorov (riadenie výstavby, udržiavania a rozpadu spojenia), riadenie 

spojenia (CAC - Call Admission control), správu pásma, správu číslovacieho plánu, adresáciu 

zariadení a voľbu komunikačných kodekov. Inštancie a entity PCC podvrstvy musia podporovať 

vysokú dostupnosť (HA - High Availability) prostredníctvom klasteringu. Služba musí 

poskytovať funkcionalitu SIP video-telefónnej ústredne IP PBX, v architektúre SIP B2B UA 

(Back-to-Back User Agent), prevádzkovaná s vysokou dostupnosťou (klastrovanie, cluster - 

zoskupenie uzlov pracujúcich ako jediná logická entita) a vzájomnou zastupiteľnosťou 

kľúčových blokov.  

Adresácia pripojených VC zariadení musí podporovať:  

• +E.164 formát, ďalej navyše  

• alfanumerický URI formát (napr. VC_system_1@video.govnet.sk) - primárne pre 

potreby externej komunikácie prostredníctvom internetu  

Vytáčanie spojení musí umožňovať, aby video zariadenia mohli vytáčať v tvare:  

• numerické reťazce (0123...)  

• alfa-numerické reťazce (VC_system_1)  

• plné URI reťazce (VC_system_1@video.govnet.sk)  

Registrované zariadenia musí byť možné kontaktovať oboma spôsobmi:  

• cez numerický reťazec (alebo plné  +E.164 telefónne číslo)  

http://video.govnet.sk/
http://video.govnet.sk/


 

• súčasne aj alfa-numerický URI formát (VC_system_1@video.govnet.sk)  

   

Ďalej PCC umožňuje komunikáciu prostredníctvom video konferenčných systémov 

umiestnených do video konferenčných (VC) /zasadacích miestností, využívajúcich z dôvodu 

interoperability štandardizované signalizačné protokoly H.323 a SIP a štandardizované 

komprimačné protokoly ako G.711, G.722 (audio), H.264 AVC (video). Okrem audio a video 

časti musí video služba zabezpečovať prenos sekundárneho video kanála na zdieľanie obsahu  

(pripojením externého zdroja signálu napr. notebook) s použitím interoperabilných 

priemyselných štandardov H.239 a/alebo SIP BFCP.  

1.1.1      Škálovanie  

Požiadavky na škálu a dostupnosť komponentov podvrstvy:  

• vysoká dostupnosť, zabezpečená prevádzkou v režime klastra (min. 2 inštancie), active-

active zapojenie umožňujúce rozdelenie záťaže  

• škálované na registráciu všetkých relevantných hardvérových tele-prezenčných 

zariadení s kapacitou rastu bez potreby navýšenia výkonu nasadených zariadení na 

minimálne 1000  registrácií/zariadení.  

   

Okrem vyššie uvedeného musí predložené riešenie podporovať nasledovné štandardy a spĺňať 

nasledovnú charakteristiku:  

• nadčasový návrh zohľadňujúci virtualizovanú prevádzku v prostredí VMware vSphere 

(ESXi) alebo Microsoft Hyper-V alebo obdobnom - platí pre všetky komponenty 

podvrstvy  

• Okrem softvérovej redundancie musí predložené riešenie ponúkať aj hardvérovú 

redundanciu fyzických serverov, pričom každý musí mať redundantné napájacie zdroje 

a konfiguráciu pevných diskov v RAID zostave  

1.1.2      Vzdialená registrácia VC zariadení  

Jednotlivé lokality PO pre nasadenie možno vnímať ako separátne entity, mnohokrát s vlastnou 

správou časti sieťových zariadení, bezpečnostných prvkov (firewall a pod.) a iných 

infraštruktúrnych elementov, IP adresným plánom, bezpečnostnými politikami a podobne. Preto 

registrácia SIP VC systémov musí fungovať aj cez existujúce firewall bezpečnostné prvky na 

jednotlivých lokalitách, bez potreby pridelenia verejnej IP adresy, v scenári, kde sa jednotlivé 

http://video.govnet.sk/
http://video.govnet.sk/


 

VC zariadenia nachádzajú na lokálnych LAN segmentoch jednotlivých lokalít PO, majú 

dynamicky prideľované IP adresy (DHCP) a smerom von sú NAT/PAT-ované.  

Musí preto byť možné riešením zabezpečiť registráciu VC systémov bez potreby prevádzky  

VPN  

Realizovaná registrácia a komunikačné spojenie musí byť zabezpečené štandardizovanými 

metódami - t.j. šifrovaná signalizácia ako aj šifrovaný multimediálny tok:  

• TLS/SSL  

• SRTP na zabezpečenie multimediálneho obsahu  

• podpora overovania bezpečnostných certifikátov X.509  

   

1.2.   PODVRSTVA BEZPEČNÉHO PRECHODU CEZ FIREWALL A NAT-PAT (PFT) 

prediskutovať na meet  

Firewall a NAT-PAT mechanizmy vždy predstavujú možnú komplikáciu pre prevádzku video 

konferenčných a tele-prezenčných služieb, nakoľko ich povaha je veľmi dynamická. Predložené 

riešenie musí preto jednoduchým a bezpečným spôsobom umožňovať prechod komunikácie cez 

firewall - tzv. firewall traversal.  

Architektúra musí využívať dvoj komponentové riešenie, pracujúce princípom reverzného proxy 

servera (IRP - internet reverse proxy). Pre potreby tohto dokumentu ďalej budú tieto 

komponenty označené ako externá inštancia a interná inštancia.  

Externá inštancia predpokladá umiestnenie do DMZ segmentu, ktorý predpokladá zabezpečenú 

komunikáciu na obe strany - smerom do verejného internetu, ako aj smerom do vnútornej časti. 

Externá inštancia preto musí využívať 2 separátne sieťové rozhrania (či už to fyzické alebo 

virtuálne).  Externá inštancia musí umožňovať aj prevádzku s neverejnými IP adresami na oboch 

sieťových rozhraniach. (Napríklad v scenári, kedy je zvolená verejná IP adresa NATovaná 

vstupným internetových firewallom na neverejnú IP adresu vonkajšieho interface-u externej 

inštancie).  

Interná inštancia predpokladá umiestnenie do vnútorného segmentu (trusted segment) – dátové 

centrum NASES/Govnet, preto môže, ale nemusí mať 2 interface-y. (fyzické alebo virtuálne). 

Komunikácia, spárovanie a keep-alive mechanizmy týchto 2 inštancií musia prebiehať 

automaticky, iniciované vždy z vnútornej strany smerov von (jednoduchý prechod cez firewall). 

Predložené riešenie podvrstvy bezpečného prechodu cez firewall a NAT-PAT musí primárne 

zabezpečovať funkcionalitu:   



 

• komunikácie s externými organizáciami využívajúcimi tele-prezenčné systémy alebo video 

konferenčné zariadenia, prípadne SW klientov (pracujúce so štandardizovanými metódami 

signalizácie a komprimácie - SIP, SIP/BFCP, H.323, H.323/H.239 a min. H.264 AVC) -  

popísané nižšie  

• komunikácie s externými organizáciami bez implementovaných tele-prezenčný alebo video 

konferenčných zariadení (a softvérových klientov) prostredníctvo bežných internetových 

prehliadačov - popísané nižšie  

1.2.1      Možnosť komunikácie s externými organizáciami  

Riešenie bezpečného prechodu firewallom musí primárne umožňovať, aby bolo jednoduchým 

spôsobom možné uskutočňovať video spojenia s inými organizáciami, ako aj byť dovolateľný 

prostredníctvom video spojenia (prichádzajúce a odchádzajúce hovory).  

Požaduje sa podpora nasledovného:  

• VC zariadenia jednotlivých PO dovolateľné z verejného internetu formou URI vytáčania 

(predpokladá využitie DNS SRV záznamov) - prijímanie hovorov  

• možnosť volať externé systémy formou URI vytáčania (DNS SRV vyhľadanie) - 

uskutočňovanie hovorov  

• podpora SIP a H.323 signalizácie v oboch smeroch (prichádzajúce hovory ako aj 

odchádzajúce hovory)  

• v prípade potreby automatický preklad medzi H.323 a SIP protokolmi, aj preklad príslušných 

protokolov na zdieľanie obsahu (SIP BFCP a H.239)  

• v prípade potreby automatický vzájomný preklad IP verzia 4 a IP verzia 6 •  možnosť 

prijímať hovory od externých (starších) systémov podporujúcich len volanie na IP adresu  

• možnosť uskutočňovať hovory na externé (staršie) systémy podporujúce len príjem hovoru 

na IP adresu.  

   

1.2.2 Možnosť komunikácie s externými  organizáciami - internetový prehliadač – 

WebRTC  

   

Riešenie bezpečného prechodu firewallom musí rovnako umožňovať pripojenie ako interných 

užívateľov, tak aj externých entít prostredníctvom moderného internetového prehliadača s 



 

využitím WebRTC štandardu (napr. kliknutím na webový odkaz umiestnený na web stránke 

alebo iným spôsobom zaslaný). Spojenie pomocou prehliadača musí umožňovať pripojenie sa 

do viacbodového video meetingu.  

  

Okno webového prehliadača musí prenášať video a audio vzdialenej strany (strán) min v kvalite 

HD 720p a nazdieľaný obsah. Rovnako tak musí zabezpečovať odosielanie zvuku a obrazu, min. 

v kvalite HD (720p) a zdieľanie obsahu z PC smerom do prebiehajúceho videokonferenčného 

hovoru. 1.2.3 Škálovanie  

   

Požiadavky na škálu a dostupnosť komponentov podvrstvy bezpečného prechodu cez firewall: • 

 vysoká dostupnosť, zabezpečená prevádzkou v režime klastra (min. 2 inštancie akčných 

prvkov, redundancia min. 1:1)  

• škálované na podporu min. 25 simultánnych hovorov smerom na, alebo z externých 

teleprezenčných resp. video-konferenčných systémov (min. pri kvalite HD), s 

možnosťou rastu bez potreby navýšenia výkonu nasadených zariadení na minimálne 

150 v budúcnosti.  

• možnosť využiť DNS SRV rozdeľovanie záťaže (load-balancing) prichádzajúcich 

spojení  

   

Okrem vyššie uvedeného musí predložené riešenie podporovať nasledovné štandardy a spĺňať 

nasledovnú charakteristiku:  

• nadčasový návrh zohľadňujúci virtualizovanú prevádzku v prostredí VMware 

vSphere (ESXi) alebo Microsoft Hyper-V alebo obdobnom - platí pre všetky 

komponenty podvrstvy  

• Okrem softvérovej redundancie musí predložené riešenie ponúkať aj hardvérovú 

redundanciu fyzických serverov, pričom každý musí mať redundantné napájacie 

zdroje a konfiguráciu pevných diskov v RAID zostave  

• firewall traveral pre H.323 (H.460.19, H.460.17 a/alebo H.460.18 - multimediálny 

obsah a signalizácia)  

• firewall traversal pre SIP  

• firewall traversal STUN a TURN funkcionalita  

   

1.3    PODVRSTVA VIDEO KONFERENČNÝCH SLUŽIEB (PVCS) prediskutovať na meet  



 

   

Podvrstva video konferenčných služieb má zabezpečovať hlasový a video-konferenčný 

konferencing. Musí zabezpečiť funkcie správy, alokácie a časového plánovania konferenčných 

zdrojov, ďalej tiež rezerváciu fyzických miestností, v ktorých sa nachádzajú VC zariadenia - 

formou webového portálu dostupného pre jednotlivé zúčastnené PO.  

Ďalej musí zabezpečiť dostupnosť nasledovných typov video konferencií:  

• Permanentné konferencie (vždy k dispozícii, bez prechádzajúceho plánovania) - 

iniciované napr. zavolaním na numerický, alfa-numerický alebo URI identifikátor, 

ktorý je vopred známy.  

• Plánované konferencie (časovo obmedzené od-do, s možnosťou definovať 

pripojených participantov)  

Samotná entita resp. entity funkčne zabezpečujúce konferenčné služby (MCU-Multipoint 

Control Unit, video-server a pod.) musí tolerovať výpadok jednej inštancie. Nie je prípustná 

nefunkčnosť multi-bodovej video konferenčnej služby pri výpadku hociktorého jediného 

komponentu. Redundancia preto musí pred dopadmi takéhoto výpadku chrániť. Na druhej 

strane, je prípustné zníženie kapacity konferenčných služieb pri takomto výpadku, min. musí 

zostať k dispozícii 96 HD (1280x720@30 fps) portov. Musí byť možné, využiť všetky porty v 

rámci jediného meetingu (spravidla pri organizácií veľkých video konferenčných stretnutí). V 

prípade, že video konferenčná služba - resp. jej MCU funkcionalita  je distribuovaná, musí 

riešenie umožňovať kaskádovanie (alebo obdobný mechanizmus), ktoré túto funkciu zabezpečí.  

Pre každú z PO musí byť možné vytvoriť permanentnú pomyselnú virtuálnu konferenčnú 

miestnosť – určenú pre multibodové stretnutia, pričom musí ju byť možné nastaviť 

individuálnym spôsobom (podľa  preferencie danej PO).  Veľkosť takýchto konferencii (počet 

pripojených zariadení) nesmie byť nijako limitovaná v prípade, že sú k dispozícii konferenčné 

zdroje. Minimálny počet paralelne bežiacich multi-bodových konferencií musí byť 25, alebo 

viacej. Špeciálne musí byť možné individuálne pre miestnosti definovať:  

• heslo alebo PIN konferencie, umožňujúce vstup  

• rozloženie obrazu - ako sa zobrazujú účastníci, pričom sa požaduje minimálne 

podpora nasledovných rozložení:  

1. rovnomerné rozloženie účastníkov,  

2. zobrazenie len jediného (aktívne hovoriaceho) účastníka,  



 

3. zväčšené zobrazenie aktívne hovoriaceho účastníka a miniatúr ostatných účastníkov, 

zobrazovanie dokumentov alebo prezentácii a pracovanie s nimi počas 

Videokonferencie.  

   

Jednotliví volajúci však musia mať možnosť toto rozloženie si aj lokálne zmeniť interakciou s 

dotykovým ovládacím prvkom VC systému a vyžiadať si iné rozloženie obrazu – v prípade, že 

je to potrebné.  

Rovnako tak musí byť možné (špeciálne pre veľké VC stretnutia) nastaviť, aby jedna zvolená 

VC miestnosť vysielala svoj video kanál všetkým ostatným, t.j. aby nenastala situácia, že dôjde 

k nechcenému prepnutiu aktívne hovoriaceho na iného účastníka, hoc by aj tento rozprával.  

• Pripojenie sa (volanie do) multi-bodových VC konferencií z VC zariadenia musí byť 

možné zavolaním na jednotnú URI adresu – t.j. IVR (napr. 5555@video.nases.sk) a 

následne zadaním identifikátora konkrétneho meeetingu. V tomto prípade musí byť 

možné nahrať vlastné audio uvítanie a ostatné systémové oznamy, ktoré budú v 

Slovenčine prehrávané volajúcemu a budú mu pomáhať v navigácii stromom, rovnako 

tak vlastný obrázok, ktorý pripájajúci sa účastník uvidí  

• Pripojenie sa (volanie do) multi-bodových VC konferencií z VC zariadenia musí byť 

možné zavolaním konkrétnej miestnosti - URI adresu (napr. 51234@video.nases.sk) a 

následne zadaním bezpečnostného PIN čísla konkrétneho meeetingu. V tomto prípade 

musí byť možné nahrať vlastné audio uvítanie a ostatné systémové oznamy, ktoré budú 

v Slovenčine prehrávané volajúcemu a budú mu pomáhať v navigácii stromom, 

rovnako tak vlastný obrázok, ktorý pripájajúci sa účastník uvidí  

• Permanentné video-konferenčné miestnosti musí byť možné na mieru podľa 

požiadaviek danej PO upraviť minimálne v rozsahu prehrávaných audio oznamov, ktoré 

volajúci počuje, ako aj úvodný obrázok  

   

Využívanie multi-bodových video konferenčných miestností musí byť možné:  

• v ad-hoc režime - bez prechádzajúceho plánovania, jednoduchým zavolaním na URI 

identifikátor a prípadne odomknutím miestnosti  

• v plánovanom režime - s predchádzajúcim  časovým plánovaním trvania  

   



 

Vzhľadom na charakter prevádzky VC riešenia na jednotlivých subjektoch PO, ktoré sú z 

pohľadu fungovania a správy počítačových sietí a IT systémov autonómne entity, nie je možné 

predpokladať súčasnú (dnešnú) existenciu spoločných nástrojov Groupware plánovania (napr. 

MS Exchange, Lotus a podobne.), ktoré by umožnili unifikovaným spôsobom dnes plánovať a 

rezervovať zasadacie miestnosti naprieč všetkými inštitúciami a teda ani VC systémy a 

videokonferenčné zdroje. Preto musí predložené riešenie umožňovať vytvorenie centrálneho 

webportálu prístupného zo siete Govnet (t.j. dostupného pre každú inštitúciu PO) určeného na 

rezerváciu tele-prezenčných systémov (a teda aj miestností) ako aj konferenčných 

prostriedkov/zdrojov. Nástroje správy, plánovania a rezervovania za týmto účelom musia 

obsahovať API (Application Programming Interface) alebo podobnú funkcionalitu, umožňujúcu 

takúto integráciu s na mieru vytvoreným web-portálom. Na mieru vyvíjaná aplikácia webportálu 

a integračné služby musia tvoriť súčasť predloženého riešenia.  

Okrem vyššie uvedeného musí predložené riešenie podporovať nasledovné štandardy a spĺňať 

nasledovnú charakteristiku:  

• nadčasový návrh zohľadňujúci virtualizovanú prevádzku v prostredí VMware vSphere  

(ESXi) alebo Microsoft Hyper-V alebo obdobnom - platí pre všetky komponenty podvrstvy  

• Okrem softvérovej redundancie musí predložené riešenie ponúkať aj hardvérovú 

redundanciu fyzických serverov, pričom každý musí mať redundantné napájacie zdroje 

a konfiguráciu pevných diskov v RAID zostave  

• Video-konferenčný most bude kompatibilný s dodanými video-konferenčnými 

koncovými zariadeniami  

• Konferenčný most má za úlohu byť schopný mixovať audio/video streamy a zdieľaný 

obsah  z dodaných koncových zariadení a vytvárať tak konferenčné hovory o viac 

participantov  

• Podporované video štandardy: Microsoft RTV, H.261, H.263+,  H.263++,  H.264 AVC,  

• Podporované audio štandardy: Opus, G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729, MPEG-4  

AAC-LD, Podporované rozlíšenie videa (porovnateľné alebo lepšie ): Od QCIF až po 1080p 

(1920 x 1080) pri 30 snímkach za sekundu  

• Podporované protokoly: BFCP, NTP, SIP, RTP, HTTP, HTTPS, TLS, AES, SRTP  

• Video-konferenčný most má byť schopný prepojiť do jedného hovoru používateľov 

rôznych zariadení s rozdielnymi požiadavkami (schopnosťami)  na audio/video kvalitu 

(rôzne kompresné algoritmy, rozlíšenia a podobne).  

   



 

1.3.1      Správa prebiehajúcich živých multi-bodových video-konferenčných stretnutí  

Okrem časového plánovania zdrojov pre potreby budúcich meetingov, bude pre úspešnú a 

udržateľnú prevádzku potrebné mať k dispozícii nástroje umožňujúce veľmi jednoduchým 

spôsobom operatívne meniť niektoré aspekty aktuálne prebiehajúcich multi-bodových stretnutí, 

aby prevádzkujúci personál bol schopný pružne reagovať skoro v reálnom čase na ad-hoc 

požiadavky užívateľov jednotlivých PO. Je preto potrebné, aby súčasťou dodaného riešenia bol 

jednoduchý nástroj správy s grafický webovým GUI rozhraním umožňujúci minimálne 

nasledovné:  

• Vidieť zoznam aktuálne prebiehajúcich stretnutí  

• Od kedy sú aktívne a aký je počet účastníkov  

• Či je dané stretnutie nahrávané a/alebo vysielané  

• Ktoré VC miestnosti sú účastné daného stretnutia  

• možnosť umlčať a úplne odpojiť zvoleného účastníka  

• meniť rozloženie video-obrazu zvolenému účastníkovi  

• meniť rozloženie obrazu pre všetkým účastníkom zvoleného meetingu  

• možnosť pridať na požiadanie nových účastníkov do prebiehajúceho stretnutia, aby im 

bolo automaticky zavolané (dial-out funkcionalita)  

• pre zvoleného účastníka vidieť parametre jeho spojenia ako je: dojednané kodeky 

audio/video časť spojenia a ich prenosové rýchlosti a kvalitatívne parametre ako 

rozlíšenie, stratovosť paketov a oneskorenie. Rovnako kvalitatívne parametre pre 

nazdieľaný obsah.  

   

1.3.2      Rezervácia multi-bodových video-konferenčných stretnutí  

Vzhľadom na fakt, že jednotlivé PO sú z pohľadu Groupware nástrojov kalendárového 

plánovania izolované ostrovy, je nutné vytvorenie centrálneho plánovacieho nástroja schopného 

rezervovať zdieľané zdroje. Rezervovaním sa myslí nasledovné - Legitímny užívateľ po 

autentifikácii vo webovom portáli bude schopný vidieť kalendár obsadenosti resp. rezervácií 

zvolených video-konferenčných systémov (nie fyzických miestností), z ktorých si niekoľko 

vyberie (predpokladáme multi-bodové stretnutie), pridá externých participantov (v prípade, že je 

to potrebné) a rezervačný portál zabezpečí, aby predmetné video-konferenčné systémy na 



 

svojom dotykovom ovládacom paneli zobrazovali tlačidlo volania do predmetného 

multibodového spojenia. V pozadí tak rovnako dôjde k rezervácií výkonovej kapacity, keďže 

výpočtové zdroje na centrálnom zmiešavacom video-konferenčnom serveri sú obmedzené. 

Cieľom je teda jednoduchosť používania. Okrem uvedenej rezervácie musí dôjsť k rezervácii 

fyzických miestností (kde budú reálne umiestnené video-konferenčné zariadenia), a to spôsobmi 

obvyklými a zaužívanými v danej PO – napríklad použitím kalendárovej aplikácie zaužívaných 

Groupware nástrojov danej PO. Principiálny Work-Flow registrácie legitímneho užívateľa, 

rezervovania VC zariadení, výpočtového výkonu a podobne je zobrazený a popísaný v 

nasledovnom.  

   

Ďalšie informácie:  

Špecifikácia vybavenia miestností jednotlivých participujúcich organizácií  

Zvolené pracoviská participujúcich organizácií (PO) budú vybavené video-konferenčnými 

zariadeniami adekvátnymi potrebám, pričom dôraz musí byť kladený najmä na: a)       

všestrannosť použitia  

b) neintruzívnosť  

c) jednoduché ovládanie  

d) jednoduchá vzdialená správa a podpora  

Všestrannosťou použitia sa myslí najmä schopnosť využiť zobrazovacie jednotky – displeje VC 

systémov počas lokálnych stretnutí na prezentovanie obsahu. Tento obsah musí byť možné 

vidieť na oboch obrazovkách (ak je VC systém dvoj-obrazovkový), v prípade potreby tiež 

použiť zabudované reproduktory na prehranie multimediálneho obsahu v miestnosti. 

Neintruzívnosťou sa myslí najmä jednotný a vizuálne lahodiaci dizajn, ktorý nevyžaduje 

pripájať externé periférie (najmä reproduktory a podobne). Musí ísť teda o integrované All-

inOne systémy, kombinujúce v sebe všetky potrebné prvky (kamery, displeje, kodek, ozvučenie 

miestnosti). V prípade jedno-obrazovkového VC systému potom integrovaný stojan s 

kolieskami umožňujúci polohovanie a presun podľa potreby. Jednoduchosť ovládania je pre 

nasadenie, dlhodobý úspech a udržateľnosť absolútne kľúčová. Všetky VC systémy preto 

musia disponovať ovládacím prvkom v podobe dotykového panela, umiestneným na stole, 

ktorým sa celý VC systém ovláda. Je neprípustné aby bolo potrebné, aby používateľ vyberal 

vstupy, prepínal monitory alebo podobne. Menu musí byť jednoduché a prehľadné, pričom 

daný ovládací panel musí byť možné používať ako pre lokálne stretnutia kedy sa len prezentuje 

obsah lokálne, tak aj pre vzdialené a/alebo konferenčné volania kedy sa prezentuje obsah 

vzdialene aj lokálne. Zjednotenie tohto Work-Flow pre všetky typy stretnutí zásadne prispieva 



 

k adopcii a využívaniu technológie, keďže odstraňuje bariéry technologickej nevedomosti 

používateľov. Je neprípustné, aby ovládací panel bol nefunkčný z dôvodu vybitia alebo 

zlyhania batérií a podobne. Preto sa požaduje ovládací prvok funkčne prepojený s materským 

VC systémom, napájaný po Ethernete (PoE) – buď z existujúcej infraštruktúry alebo pomocou 

PoE injektora. Rovnako tak sa požaduje prítomnosť minimálne základných ovládacích prvkov 

ovládanie hlasitosti a stíšenia zvuku mikrofónu vo forme fyzických tlačidiel na tomto paneli 

spolu so svetelnou signalizáciou umlčania.  

Personalizovaný set na pracovný stôl   

Systém musí spĺňať minimálne nasledovné:   

• Dedikovaný „always on“ HD video systém  

• min. 23’’ 16:9 obrazovka, rozlíšenie 1920 x 1080 (16:9), čas odozvy 5ms  

• Multitouch touchscreen  

• Riešenie musí obsahovať všetky potrebné kodeky, kameru, display, mikorfón a 

reproduktory  

• Podporované vstupné (PC) rozlíšenie  

• Zabudovaný stojan  

• 4 mikrofóny      

• Zariadenie má umožňovať SIP URI vytáčanie  

  

  



 

  

   

Malá konferenčná miestnosť  

Systém musí spĺňať minimálne nasledovné:  

• video-konferenčný systém umožňujúci komunikáciu pre zasadacie miestnosti pre 6 osôb  

• nasadenie systému bez nutnosti nákladnej úpravy miestností (svetelné, akustické, 

klimatizačné podmienky a pod.)  

• All-in-One integrovaný systém so zabudovanou kamerou, kodekom, obrazovkou, 

zosilňovačom, reproduktormi a min. 1 mikrofónom  



 

montovaný na pohyblivom stojane na kolieskach, aby bola možná jednoduchá 

manipulácia  

• Kamera schopná zabrať široký záber  

• Podpora automatického orezávania snímaného obrazu s výberom a priblížením aktuálne 

hovoriaceho participanta na základe analýzy zvuku a detekcie tváre v obraze  

• Automatické orámovanie a digitálny výrez z obrazu založený na detekcii tváre a 

analýze zvuku zabezpečujúci, že odosielané video obsahuje optimalizovaný záber 

obsahujúci len participantov, t.j. minimalizuje neužitočnú obrazovú informáciu – 

prázdny priestor  

• Veľkosť monitora min. 55 palcov, LCD technológia, LED podsvietenie, rozlíšenie 4K  

• Zabudovaný ozvučovací systém  

• ovládanie pomocou dotykového panelu funkčne prepojeného, napájanie panelu 

pomocou PoE  

• podpora pripojenia externého sekundárneho monitoru – min 1 výstup HDMI, podpora 

4K  

• podpora pripojenia externých mikrofónov – minimálne 2, ktoré musia byť aj súčasťou 

dodávky  

• možnosť vzdialenej administrácie video konferenčného zariadenia pomocou web  

rozhrania,  terminálu, alebo manažment servera  

• Zariadenie má umožňovať SIP URI vytáčanie  

   

  

Pri stanovení parametrov sme vychádzali z doteraz používaných riešení, takéto 

štandardy/parametre sú bežne používané v štátnej správe. Cieľom bolo zabezpečenie 

kompatibility s doteraz používanými systémami na MV SR, MZ SR, MPSVR SR a NASES.  

V rámci aktivity 1 - Analýza a dizajn bude vykonaná detailná funkčná špecifikácia 

jednotlivých zariadení, ktorá bude následne premietnutá do dokumentácie verejného 

obstarávania a výsledná cena zariadení bude upresnená až po verejnom obstarávaní.  

  

  



•  

HARDVÉROVÉ PRVKY RIEŠENIA Videokonferencie  

Systém centrálnej logiky VC musí zabezpečiť všetky komponenty potrebné k správnemu a 

bezchybnému chodu VC. Požadované komponenty VC musia byť nainštalované a nasadené 

ako virtuálne servery na fyzických serveroch v redundantnom zapojení, to znamená, že 

všetky komponenty VC musia byť redundantné a vo vysokej dostupnosti. Takouto 

inštaláciou sa zabezpečí vysoká dostupnosť riešenia a ani pri výpadku jedného zo serverov, 

fyzického alebo virtuálneho, nenastane nedostupnosť žiadnej zo služby VC. Navrhované 

fyzické servery budú už hardvérovo predkonfigurované a pripravené na inštaláciu 

podporovaných operačných systémov.  

Vysoká dostupnosť systémov a služieb musí byť zabezpečená:  

• redundanciou HW komponentov (stabilné napájanie, konektivita LAN)  

• redundanciou serverov s rovnakou aplikačnou logikou, pred ktoré musí byť  predradený 

load-balancer  

• redundanciou softvérových komponentov (failover systémov, synchronizovanie 

databáz)  

   

 Hardvérová položka  Merná jednotka Počet kusov  

Server pre riadenie spojenia  kus  2  

Server na prechod cez FW  kus  2  

Server pre konferenčné služby  kus  4  

Sieťový load-balancer  kus  2  

Video-konferenčný systém  kus  36  

Tab.6  

Z technologického hľadiska musí navrhované riešenie pozostávať minimálne z týchto častí a 

musí byť schopné behu na fyzických serveroch v redundantnom zapojení a vysokej 

dostupnosti:  

• riadenie spojenia – zabezpečujúce registráciu, riadenie, výstavbu, udržiavanie a rozpad 

spojení  

• prechod cez firewall – zabezpečujúce primárne centralizovaný bezpečný prechod 

videospojení cez firewall  

• konferenčné služby – zabezpečujúce multi-bodové stretnutia a ich riadenie a plánovanie  

• video-konferenčné systémy  

Hardvérové prvky pozostávajú zo serverovej a sieťovej infraštruktúry:  



 

1) SERVEROVÁ INFRAŠTRUKTÚRA  

1.1- Hardvérový server I.  

2-soketový server triedy x86 disponujúci minimálne 8 procesorovými jadrami s nasledovnou 

požadovanou konfiguráciou:    

• prevedenie – Rack 19”  

výška servera – max. 1U  

• rozmery 4,32 x 43 x 76 cm  

• počet procesorov (socket) / max. počet procesorov (socket) – 2/2  

• pamäť 64GB RAM, rozšíriteľná na 384GB  

• HDD 8x300GB 10k RPM 12Gbps SAS 2.5“ hot-swap  

• pozície pre min 8x HDD 2.5“  

• 1x 1Gb/s MGMT port  

• 2x 1Gb/s LOM porty  

• 4x 1Gb/s Ethernet porty  

• 2x PCIe slot  

• napájanie redundantné, vymeniteľné za chodu, max. 770W na zdroj  

• ventilátory a chladenie redundantné    

• podpora vzdialenej správy HW nezávislé na OS (zapínanie/vypínanie/reštart servera), 

posielanie  notifikácií v prípade poruchy HW, alebo predikcie poruchového stavu HW  

• podporované operačné systémy – Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise 

Linux, SUSE  Enterprise Linux alebo ekvivalentný  

• podporované virtualizačné platformy – Microsoft Hyper-V, VMware vSphere alebo 

ekvivalentný  

Riešenie musí spĺňať, že dodané riešenie musí mať výmenu hardvéru (RMA) aspoň na úrovni 

Next Bussiness Day  

1.2- Hardvérový server II.  

2-soketový server triedy x86 disponujúci minimálne 8 procesorovými jadrami s nasledovnou 

požadovanou konfiguráciou:    

• prevedenie – Rack 19”  

• výška servera – max. 1U  

• rozmery 4,32 x 43 x 76 cm  

• počet procesorov (socket) / max. počet procesorov (socket) – 2/2  

• pamäť 32GB RAM, rozšíriteľná na 384GB  

• HDD 6x300GB 10k RPM 12Gbps SAS 2.5“ hot-swap  



•  

• pozície pre min 8x HDD 2.5“  

• 1x 1Gb/s MGMT port  

• 2x 1Gb/s LOM porty  

• 2x PCIe slot  

• napájanie redundantné, vymeniteľné za chodu, max. 770W na zdroj  

• ventilátory a chladenie redundantné    

• podpora vzdialenej správy HW nezávislé na OS (zapínanie/vypínanie/reštart servera), 

posielanie  notifikácií v prípade poruchy HW, alebo predikcie poruchového stavu HW  

• podporované operačné systémy – Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise 

Linux, SUSE  Enterprise Linux alebo ekvivalentný  

• podporované virtualizačné platformy – Microsoft Hyper-V, VMware vSphere alebo 

ekvivalentný  

Riešenie musí spĺňať, že dodané riešenie musí mať výmenu hardvéru (RMA) aspoň na úrovni 

Next Bussiness Day  

2) SIEŤOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA  

Sieťový load-balancer musí spĺňať nasledovné softvérové parametre:  

• Podpora monitorovania špecifických služieb  

• Podpora vlastných monitorovacích skriptov pre monitorovanie služieb  

• Podpora monitorovania služieb na základe ich výkonnosti  

• Podpora synchronizácie SSL sedení a spojení  

• Podpora HTTP/2.0  

• TCP optimalizácia sieťovej premávky  

• TCP Auto Nagle mód  

• TCP Auto Buffer Tuning  

• Podpora pre dynamickú veľkosť TLS záznamov  

• Podpora rozkladania záťaže na základe nasledovných algoritmov - Round Robin, Least 

Connections  

• Podpora perzistencie na základe Cache Array Routing Protocol  

• Možnosť integrácie cez API  

Riešenie musí spĺňať, že dodané riešenie musí byť redundantné a schopné behu na virtuálnych 

hypervízoroch a dodané riešenie musí mať výmenu hardvéru (RMA) aspoň na úrovni Next 

Bussiness Day  

3) OPERAČNÝ SYSTÉM A SOFTVÉR PRE VC  

Riešenie z pohľadu úrovne softvérových produktov poskytujúcich služby aplikácii. V rámci 

riešenia VC softvérová platforma musí poskytovať tieto služby:  



 

• služby operačných systémov  

• služby webových serverov  

• služby aplikačných serverov  

• služby databázových serverov  

Systém musí podporovať nasledujúce výrobcom aktuálne podporované virtualizačné operačné 

systémy:  

• Microsoft Hyper-V  

• VMware vSphere ESXi (odporúčané)  

Systém musí podporovať nasledujúce výrobcom aktuálne podporované serverové operačné 

systémy:  

• Windows Server 2012  

• Windows Server 2012 R2  

Windows Server 2016 (odporúčané)  

• Red Hat Enterprise Linux – Voice Operating System (odporúčané)  

Systém musí podporovať nasledujúce výrobcom aktuálne podporované databázové systémy:  

• SQL Server 2014  

• SQL Server 2016 (odporúčané)  

 Vyššie uvedený návrh videokonferencií predstavuje minimalistickú verziu systému, pričom do 

systému bude možné v budúcnosti pridávať nové funkcie ako napríklad:  

• Verejné alebo čiastočne-verejné Videokonferencie  

• Priamy prenos videokonferencií •  Archív nahraných videokonferencií  

• Možnosť prístupu externých používateľov  

• Anonymný prístup na portál  

• Privátne kalendáre a udalosti  

Verejné alebo čiastočne-verejné Videokonferencie  

Základný návrh predpokladá, že každá videokonferencia bude viditeľná iba pre pozvaných 

účastníkov. V kalendári bude kvôli možnosti riešenia konfliktov pre ostatných pozvaných 

účastníkov viditeľný iba stav „Obsadené“ alebo „Voľné“.  

Rozšírením aplikácie môže byť povolenie viditeľnosti detailov o videokonferencii pre všetkých 

registrovaných používateľov, prípadne aj s možnosťou odkazu na pripojenie (PIN pre 

pripojenie bude stále možné poskytnúť kvôli bezpečnosti iným kanálom).  



•  

Alternatívne bude možné označiť videokonferenciu za verejnú, takže jej viditeľnosť bude 

dostupná aj pre neregistrovaných používateľov portálu. Priamy prenos 

videokonferencií  

Predpokladáme, že základné pripojenie do videokonferencií bude realizované podvrstvou 

videokonferenčných služieb (PVCS).  

Voliteľným rozšírením by bola možnosť sledovať priamy prenos z Videokonferencie priamo v 

okne prehliadača. Táto možnosť predpokladá podporu funkcionality live streaming nasadenej 

infraštruktúre PVCS, interaktívny vstup (snímanie zvuku a obrazu) sa nepredpokladá.  

Archív nahraných videokonferencií  

Analogicky ako v predchádzajúcom rozšírení bude môcť systém poskytovať možnosti pre 

prezeranie záznamov z videokonferencií. V tomto prípade sa ale nebude jednať o priamy 

prenos ale o prehrávanie záznamov z archívu.  

Predpokladom je existencia takéhoto video archívu v podvrstve video-konferenčných služieb 

(PVCS). V závislosti na uložených atribútoch bude systém podporovať vyhľadávanie 

záznamov na základe kľúčových slov, dátumu a času alebo kategórií.  

Možnosť prístupu externých používateľov  

V základnom návrhu sa nepredpokladá priamy prístup externých používateľov do aplikácie.  

Externí používatelia budú v systéme evidovaní iba za účelom môcť ich priradiť k rezervácii 

Videokonferencie ako účastníkov. Právo vytvárať rezervácie tak budú mať štandardne iba 

interní (rezortní) zamestnanci.  

Ako alternatívu k tomuto prístupu uvádzame možnosť povoliť externým používateľom 

prihlásiť sa do aplikácie Rezervačného portálu a následne mať možnosť zvolať 

videokonferenciu. Pre striktnejšie riadenie prístupu navrhujeme, aby externí používatelia mali 

právo pozvať iba zamestnancov rezortov, ku ktorým budú priradení (externými používateľmi 

môžu byť dodávatelia a partneri, ktorí majú s daným rezortom nejaký zmluvný vzťah).  

Anonymný prístup na portál  

Pokiaľ v budúcnosti nastane potreba zverejňovať určité druhy videokonferencií (napr. školenia, 

semináre, prezentácie...) širšej verejnosti, bude možné rozšíriť systém o verejnú sekciu, do 

ktorej budú mať prístup používatelia aj bez prihlásenia. Táto sekcia bude obsahovať kalendár 

verejných podujatí s možnosťou ich sledovania, voliteľne aj s možnosťou vyhľadávania v 

archíve verejných podujatí.  



 

Privátne kalendáre a udalosti  

Ďalším možným rozšírením do budúcnosti je pridanie možnosti evidencie vlastných udalostí 

do kalendára jednotlivých prihlásených používateľov. Tieto udalosti budú niesť iba 

informatívny charakter a nebudú realizované ako Videokonferencie ani stretnutia. Cieľom je 

dať používateľom možnosť naplánovať svoju nedostupnosť v systéme – napríklad v prípade 

dovolenky alebo iného stretnutia realizovaného mimo dodávaného systému. Systém bude 

následne pri plánovaní videokonferencií zohľadňovať tieto udalosti a zabráni naplánovaniu 

Videokonferencie, pokiaľ bude obsahovať účastníka, ktorý bude nedostupný.  

Prílohy  Diagramy, modely, obrázky v plnom  

rozlíšení  

Tabuľka 2 Riziká projektu, Tabuľka 21 Komunikačná  

infraštruktúra,  

Tabuľka 23 Dátové centrum - sála  

   

Implementácia a migrácia 

Odkazy na relevantné súbory. 

Prílohy obsahujú informácie vo 

forme modelov.  



 

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia  

Súhrnný popis  

Úvodné informácie  

Harmonogram sa aktualizuje nasledovne v zmysle Zmluvy o NFP:  

Aktivita 1:  

Analýza a dizajn  

Január 2020 – September 2023 Aktivita 

2:  

Nákup HW a krabicového softvéru pre koncové body v sieti 

GOVNET december 2019 – September 2023 Aktivita 3:  

Implementácia  

Júl 2022 – September 2023 Aktivita 

4:  

Testovanie  

August 2022 – September 2023 

Aktivita 5:  

Nasadenie  

September 2022 – September 2023  

Podporné aktivity: sa plánujú počas celej doby realizácie projektu.  

V kapitole sa vypúšťa:  

 (t.j. 36 mesiacov) v celkovej sume 479 002 €.  

   

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Implementation and Migration 

Viewpoint"  

   

Ďalšie informácie  

V kapitole sa vypúšťa:  

Cieľom aktivít 1,2,3 a 4 je mať vytvorené videokonferenčné prostredie na rôznych vybraných 

lokalitách siete Govnet. V prípade neúspechu výstupu aktivity 4 bude potrebne riešiť s 



 

dodávateľom možnosť zabezpečil jeho funkčnosť, ak nebude možné prepoužiť už obstarané 

zariadenia pri existujúcich videokonferenciách s govnet klientami odstúpime od zmluvy.“  

V kapitole sa nahrádza:   



 

Odhadované pôvodné celkové výdavky projektu sú – 7 321 890,45 EUR s Dph  

Revidované celkové výdavky v zmysle vyzvania projektu sú: 9 952 210,67 € s DPH   

  

Čistá súčasná ekonomická hodnota projektu:  

BCR  
pomer prínosov a 

nákladov  1,18  1,00  

FIRR  
finančná vnútorná 

výnosová miera (%)  74,4%  -  

       

FNPV  
finančná čistá súčasná 

hodnota (eur s DPH)     8 322 205,19 €  -  

ENPV  
ekonomická čistá 

súčasná hodnota (eur 

bez DPH)  
-  1 201 762,48 €  0  

Rok návratu investície (PBP) = 2 rok po skončení projektu  

Prínosy  

V kapitole sa vypúšťa:  

„a od používania nového bezpečnostného informačného prvku - Videokonferencie, ktorého prínosy sú popísané v 

rámci ŠU. Videokonferencie sa podieľajú na cene ušetreného času úradníka v hodnote 2 504 775 € za 10 rokov. 

Pri stanovení počtu účastníkov konferencií sme vychádzali z doteraz používaných videokonferenčných systémoch 

na NASES a rezortoch. Počet účastníkov zahraničných pracovných ciest a nákladov s nimi spojenými bol určený 

na základe doteraz zrealizovaných zahraničných pracovných ciest NASES.“  

V kapitole sa nahrádza:  

„Prínosy v projekte sú realizované masívnym znížením prevádzkových nákladov za externé služby na dodané 

zariadenia a support. Zároveň zvýšením kapacity jednotlivých zariadení sa zvyšuje efektívnosť prevádzky voči 

trafficu v rámci siete GOVNET. Celkové prínosy sú počítané ako transporovaná delta súčasných nákladov NASES 

a predpokladaných nákladov na budúcu prevádzku. Rozdiel je dostatočne robustný a fixovaný (nakoľko index cien 

súčasného supportu je vyšší ako predpokladaný index interných nákladov NASES do budúcnosti). Dodatočné 

náklady z navýšenia projektu sú vyvážené zväčšením priepustnosti primárneho bodu prestupu do siete GOVNET 

a masívnym zvýšením zapojenia interných kapacít NASES do projektu, ktoré prinesie získanie potrebného know-

how aj pre budúcu efektívnejšiu  

prevádzku.“  



 

  

Náklady  

V kapitole sa vypúšťa:  

Videokonferencia  

Názov  

Licencie na simutl. nahrávanie alebo 

streaming (SW)  

Lokalizácia do SK – vizual.+ audio (SW)  

Licencie Meetingov - konferencií, volaní cez  

Expressway (CMS) (SW)  

Obrazovka na kolieskach  

Personalizovaný set na pracovný stôl  

Licencie call manager (SW)  

Servery (SW)  

Rezervačný portál multi-bodových 

videokonferenčných stretnutí (SW)  

Optické moduly a porty  

Spolu  

a v rámci časti videokonferencie bude tvoriť 45% z 

obstarávanej ceny. Podpora obsahuje napríklad nasledovné a týka sa zakúpeného HW/SW. Podpora 

predstavuje napríklad:  

- V rámci podpory budú k dispozícii všetky nove update a upgrade firmware  

- V rámci podpory budú k dispozícii bezpečnostne záplaty a aktualizácie  

- V rámci podpory bude k dispozícii  aktualizácia IPS databázy  

- V rámci podpory bude zaplatené zakladanie troubleticketov a L3 podporu priamo od výrobcu.  

Jednotková cena/€  Počet 
Merná 

jednotka  

Suma/€ bez 

Dph  

                       7 568,00  

€  
2  ks  

        15 136,00 

€  

                     69 511,20  

€  
1  ks  

        69 511,20 

€  

                     16 733,85  

€  
26  ks  

      435 080,00 

€  

                     29 912,43  

€  
21  ks  628 161,05 €  

                    6 250,00 €  15  ks  
        93 750,00 

€  

                          717,23  

€  
26  ks  

        18 648,00 

€  

                     20 659,60  

€  
6  ks  

       123 957,60 

€  

                   130 161,60  

€  
1  ks  

       130 161,60 

€  

                   239 547,20  

€  
1  sada  

       239 547,20 

€  

          1 753 952,64 €  



 

Detailný rozpis podpory vie poskytnúť až konkrétny dodávateľ riešenia a ten vybraný ešte nie je.  

CBA - Agendové IS  

   Cashflow projektu  Čistá súčasná hodnota z projektu  

   Finančný cashflow  Ekonomický  koeficient Finančná  Ekonomická Kumulovanádiskont. 

návratnosť    

 cashflow  obdobia  (FNPV)  (ENPV)  

ENPV  

 TO  TO  

Obdobie AS IS  rozdiel AS IS  rozdiel             

 BE  BE  

 -3 240 -3 346 -106  -3 240 -3 328 -88  

t1 0  -106 560,03 -88 983,31 - 88 983,31 <  

000,00 560,03 

560,03   

 -3 240 -5 595 -2 355 -3 240 -5 490 -2 250  -2 265  -2 143  -2 232  

t2 1 <  

   237,51  225,44   

 -3 240 -1 620 1 620 -3 240 -1 338 1 901 1 497  1 724  - 

t3 2 <  

 000,00 000,00 000,00   781,07  469,36   

t4  

-3 240 -1 620 1 620 -3 240 -1 268 1 971  

3  

000,00 000,00 000,00 000,00 465,66 534,34  

1 440  

174,10  

1 703  

085,49  

1 195  

346,10  

Rok 

návratu 

investície  

t5  

-3 240 -1 620 1 620 -3 240 -1 268 1 971  

4  

000,00 000,00 000,00 000,00 465,66 534,34  

1 384  

782,79  

1 621  

986,18  

2 817  

332,28  >  

 -3 240 -6 049 -2 809 -3 240 -5 697 -2 457  -2 308  -1 925  

t6  5 >  

 000,00 183,53 183,53 000,00 649,18 649,18  944,09  632,44   

 -3 240 -1 620 1 620 -3 240 -1 268 1 971 1 

471  2 362  

t7 6 >  

    189,28   

 -3 240 -1 620 1 620 -3 240 -1 268 1 971  1 231  1 401  3 764  

t8 7 >  

   066,86  132,65   

000,00   983,31   983,31 

000,00   847,01   847,01   000,00   386,71   386,71 208,75 

50 7   

739,39 000,00   772,53   227,47 

891   

699,84 

1 2   80   

309,53 000,00   000,00   000,00   000,00   46 5 66 ,   534,34 889,12 

000,00   000,00   000,00   000,00   465,66   534,34 021,77 



 

 -3 240 -1 620 1 620 -3 240 -1 268 1 971 1 

334  5 098  

t9 8 >  

    412,04   

 -3 240 -1 620 1 620 -3 240 -1 268 1 971  1 138  1 270  6 369  

t10 9 >  

   190,51  868,61   

-- 

 4 475  6 369  

SPOLU SPOLU       

 409,44  414,31   302,43  

výnosová 

miera (%)  

ekonomická  

                     EIRR  vnútorná  63,0%  5,0%     

výnosová 

miera (%)  

                                    

finančná čistá  

                     FNPV  súčasná  4 475 281  -     

hodnota (eur)  

ekonomická 

čistá  

                     ENPV  súčasná  6 369 302  0     

hodnota 

(eur)  

 000,00 590,56  000,00 585,69    

                                    

                     Výsledok CBA  

Výsled

ná 

hodnot

a  

Minimá

lna  

  

hodnota  

pomer  

                     BCR  prínosov a  

nákladov  

-0,53  1,00     

                    

 FIRR  
finančná 

vnútorná  
Aho  -     

1   183   

718,13 000 , 00   000,00   000,00   000,00   465,66   534,34 433,81 

000,00   000,00   000,00   000,00   465,6 6   534,34 302,43 

32   

4 00   

- 26   

331   
6  068  

32   

400   

- 23   

466   
8   933   

281,36 



 

  

     

V kapitole sa nahrádza:  

        

Cast Excelu Položka  Suma  

ZoPFP SPOLU                     9 952 210,67 €  

MZDY - Hlavné                         881 273,03 €  

MZDY - Podporné                         260 409,24 €  

HW + Licencie                     8 748 272,40 €  

Sluzby - Hlavné                                           -  €  

Sluzby - Podporné                           59 856,00 €  

Ostatna podpora                              6 456,00 €  

Hlavne celkom                     9 629 545,43 €  

  

 

 V kapitole sa vypúšťa:  

   

Ďalšie informácie   

Pri stanovení hodnoty "počet účastníkov národných videokonferencií - volajúci" sme postupovali 

nasledovným spôsobom: 41 videokonferencií x 3 ľudia = 124 x 250 dní = 30 750 (100 %).   

Pri stanovení hodnoty "počet účastníkov zahraničných videokonferencií - volajúci" sme postupovali 

nasledovným spôsobom: 18 videokonferencií x 3 ľudia = 54 x 200 dní = 10 800 (100 %).  

  

V 1. roku plánujeme 5%, v 2. roku 30 %, v 3. roku 80% dosiahnutie z uvedenej hodnoty a v 4. roku 100%.  

Priemerná mzda zamestnancov sekcie infraštruktúry je 2 436 €. Rate FTE interné 2 436/21 = 116  

Vstupné parametre použité pre výpočet prínosov v CBA boli určené zo zdrojov oddelení miezd a 

personalistiky, Sekcie prevádzky infraštruktúry,  Sekcia ekonomiky a hospodárskej správy NASES. Pri 

videokonferenciách je uvedená priemerná hodnota denného používania súčasných videokonferenčných 

miestností na NASES.   

   

Prílohy  

   

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.  
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