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1.     POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1         História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

01 06.7.2022 Prvotný dokument Roman Gelien 

 

2.     ÚČEL DOKUMENTU

Dokument popisuje projekt Cloud MIRRI ako centrálny privátny cloud región v dátovom centre na území Slovenskej republiky.  

Účelom Cloud MIRRI je postaviť centralizovanú modernú privátnu cloudovú infraštruktúru s dôrazom na špecifické požiadavky pristupujúcich OVM. Dnes 
najviac žiadané služby sú identické s verejnými cloudovým službami a postavené na platforme, ktorá sa vie dynamicky prispôsobovať potrebám. 
Dynamickosť celej platformy spočíva v škálovateľnosti základnej výpočtovej vrstvy a jej komponentov pre podporu OVM, jednoducho expandovať 
a naďalej  prijímať nové projekty a organizácie, ktoré prejavia záujem.  



Cloud MIRRI umožňuje vytvorenie centrálneho hybridného cloud modelu,  ktorý predstavuje kompozitné využitie cloudových služieb dvoch alebo viacerých 
typov cloud computingu, pričom využívané cloudové služby sú naďalej podporované jednotlivými infraštruktúrnymi prostriedkami daných typov cloud 
computing. Poskytuje všetky výhody kombinácie dvoch alebo viacerých cloudových modelov alebo providerov, ktoré navonok  tvoria jednu architektúru. 

Ďalším základným a veľmi dôležitým prvkom, ktorý tu dnes neexistuje, je správa informačných technológií, manažment a riadenie rizík., tzv. Governance. 
Disciplína riadenia informačných technológií, t. j. spoločné štandardy budú definované pre všetky poskytované riešenia. 

Cloud MIRRI bude predstavovať virtuálny komunitný cloud s možnosťami dostupnými vo verejnom cloude, ktoré tvorí viacero prostredí  či už virtuálnych ,
alebo bare-metal technológií a širokou škálou základných cloudových služieb IaaS, PaaS, SaaS a manažovaných cloudových služieb nad tým DBaaS, 
KaaS, CaaS, atď., ktoré pridaním služby “ ” môžu vytvoriť základnú množinu “ ”. Podpora ako služba Manažovaných cloudových služieb Služba "podpora ako 
služba" je zavedená vo vyhláške o štandardoch. Spojením cloud služby a služby "Podpora ako služba" vzniká "Manažovaná cloud služba". 

 

 

3.     POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
 

Cieľom je vytvoriť nove centrálne cloud riešenie podľa súčasných trendov a architektonických princípov pre IaaS a PaaS s podporou pre distribuované 
cloud native riešenia a tak zabezpečiť stabilnú prevádzku nie len pre existujúce služby, ale aj pre novo vytvárane informačné systémy, novo vznikajúce 
SaaS riešenia a manažovane cloudové služby. To všetko s potrebou zabezpečiť bezpečnosť v rámci IS a kybernetického zákona, a optimalizovať 
prevádzkové náklady ako i náklady pre beh infraštruktúry.

 

Súčasný stav 

Vládny cloud dlhodobo patrí medzi základné priority NKIVS. Dôvod je hlavne zjednodušenie prevádzky systémov, finančná efektivita a vysoká pridaná 
hodnota pre orgány verejnej správy. Vládny cloud sa skladá zo služieb, ktoré sú zapísane v katalógu služieb Vládneho cloudu. Tieto služby sa nachádzajú: 

V privátnej časti – momentálne len Ministerstvo vnútra SR (Kopčianska a Tajov) 
Vo verejnej – poskytovatelia z komerčného sektora (Oracle, AWS, Azure, VNET, atď.) 

Privátna časť vládneho cloudu sa začala budovať v roku 2015.V súčasnosti sú služby privátnej časti Vládneho cloudu zastarané, nedajú sa porovnávať s 
funkcionalitou, ktoré ponúkajú komerční poskytovatelia. Sú evidované viaceré problémy, či už výkonnostné,  nedostupnosť PaaS, alebo nedostatky 
šifrovania dát, nedostupnosť automatizovaných činností, backup, resize, ktoré zamedzujú používaniu existujúcej privátnej časti. 

Privátna časť vládneho cloudu dnes poskytuje iba služby IaaS, t. j. virtuálne servery a diskový priestor. Predpoklad pre využitie PaaS služieb je len pre 
testovacie a developerské prostredia, nie je zmienka o použití pre produkčne prostredia, týmto sa nestáva služba duplicitnou.  Verejný cloud ponúka široké 
možnosti a pridanú hodnotu pre použitie IaaS, PaaS a SaaS. Používateľ PaaS a SaaS verejného cloudu sa nemusí starať o inštaláciu, aktualizáciu 
(patching) čo veľmi urýchľuje Time to Market a znižuje náklady.  

V našom prostredí je najväčší záujem o PaaS služby pre: databázy, prevádzku kontajnerových aplikácií, DevOps, Messaging, API management, IAM. 
Verejný cloud poskytuje aj PaaS/Serverless služby pri ktorých sa platí len za spotrebovaný výkon/pamäť v závislostí od počtu volaní. Tieto služby sa 
oplatia práve pri situáciách, kde je potrebný nárazový výkon a škálovanie. Toto je vo verejnej správe veľmi časté, pretože väčšina štátnych zamestnancov 
pracuje od 08:00 do 16:00, informačné systémy sú najviac zahltené v určitom období, napríklad pred termínom odovzdania daňových priznaní, pri 
prihlasovaní do dotačných schém, registrácií na očkovanie a podobne. 



OVM prevádzkujú aj vlastné dátové centrá, ktoré boli vybudované najmä z  OPIS projektov a sú na konci svojho životného cyklu. Rovnako aj súčasná 
privátna časť Vládneho cloudu je v stave konca životnosti. OVM si neosvojili koncept privátnej časti, ktorú poskytuje len 1 prevádzkovateľ. Záložné lokality 
(Disaster Recovery, DR) a pravidelná tvorba záloh na viacero miest je dlhodobo nerealizovaná. Systémy sa nevytvárajú v  režime najvyššej 
dostupnosti  (High Availability, HA) a pri tvorbe systémov sa nemyslí na  záložnú lokalitu. Zálohovanie na viacero miest v súčasnom vývoji udalostí v 
Európe je ešte dôležitejšie ako v minulosti. V krajinách EÚ vznikajú pravidlá, ktoré definujú potreby ukladať aspoň jednu kópiu dát vo verejnom cloude. 

Informačné systémy verejnej správy umiestnené v privátnych štátnych dátových centrách komunikujú cez sieť GOVNET. Táto sieť musí byť dostatočne 
robustná, aby umožnila komunikáciu systémov v požadovanej kapacite. GOVNET sa veľmi ľahko môže stať úzkym hrdlom nasadenia a 
využívania  cloudu, či už privátnej alebo verejnej časti. Kapacita GOVNET a rýchlosť pripojenia jednotlivých OVM je častý argument, prečo OVM odmietajú 
používať cloudové služby a preferujú vlastné dátové centrá. ň

Motivácia projektu

 

Motiváciou projektu Cloud MIRRI je navrhnúť centrálne riešenie pre všetky OVM na území Slovenskej republiky. Vychádzame hlavne zo súčasného stavu, 
kedy vieme, že HW sú v mnohých prípadoch na konci životnosti a potrebujú obnovu. Vo väčšine prípadov obnova súčasného cloudového riešenia nenesie 
charakteristiku cloudového riešenia tak, ako by malo štandardne vyzerať, ale len obmenu hardvéru. Ďalšou z motivácii bol fakt, že komunitné cloudy, ako 
také neniesli špecializáciu, vo väčšine prípadov sa jednalo o tu samu službu naprieč všetkých predkladateľov, naviac žiadny z predkladateľov nepočíta s 
poskytovaním Cloud služieb ostatným rezortom (10 ÚoŠS a ich podriadeným organizáciám, viď. Dokument pre UHP "Komunitné Cloudy").

 

Hlavnou motiváciou je docieliť riešenie, ktoré bude spĺňať štandard ISO/IEC 17788:2014 pre cloud computing a bude vedieť hosťovať a slúžiť pre viacero 
virtuálnych komunitných cloudov pre OVM na jednom mieste. Centrálne riešenie nesie aj spoločné riadenie,  ktoré tu dnes chýba a chýba aj kontrola, čo 
sa následne odzrkadľuje v nedostatočne efektívnom využití výpočtových zdrojov. Dnes dátové centra štátu vo väčšej miere nespĺňajú túto normu, a to z 
hľadiska voľnej plochy pri eventuálnych väčších riešeniach do budúcna a kapacít režijného charakteru, t. j. príkon elektrickej energie, chladenie a musí 
prejsť auditom KB podľa zákona č. 69/2018 Z. z. minimálne s  90 % súladom. V neposlednom rade riešenie, ktoré predkladáme, nám do značnej miery 
ovplyvňuje aj personálne náklady a časové úspory zo strany OVM na podporu a kontrolu spodnej vrstvy hardvérovej infraštruktúry, ktorá bude zastrešená 
dodávateľom v plnom rozsahu.

4.     ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU
 

 

Architektúra Cloud MIRRI je založená na poskytovaní cloudových služieb vládneho cloudu, ktoré umožňujú neobmedzené škálovanie do budúcnosti.

Cloud MIRRI umožňuje využitie cloudových služieb vládneho cloudu s dôrazom na využitie viacerými OVM, čiže virtuálne komunitné cloudy, ktoré 
poskytnú bezpečnostne oddelené prostredia pre každého subtenanta pre zachovanie integrity a šifrovania dát. Virtuálne komunitné cloudy budú klásť 
dôraz na bezpečnosť sietí za pomoci pokročilých Next-gen Firewallov a kryptovania prostredí vlastnými kľúčmi tenantov, ktoré sú tiež dostupné ako 
manažované cloudové služby. 

Ďalšou výhodou privátneho Cloud MIRRI je reziliencia dát. Dáta pri spracúvaní ostávajú na území Slovenskej republiky a len malá časť  a to je záloha ( ,
backup  ktorý je deduplikovaný a šifrovaný) môže opustiť krajinu v rámci EÚ, za predpokladu dodržania určitých kritérií, ktoré musia byt zohľadnené ,
a prediskutované vopred s dotknutým OVM. Tak ako sa odvíja situácia v dnešnom svete, ochrana zálohovaných a archívnych dát dostala nový rozmer, 
a tým sa otvárajú možnosti  ako s týmto scenárom pracovať a vybrať bezpečné miesto na ich uloženie mimo zdroj.  ,

Cloud MIRRI je Cloud Native – Dnes natívne cloudové služby umožňujú vývoj moderných aplikácií pomocou kontajnerových technológií a funkcie bez 
serverov (serverless), rozhrania API a ďalších. Možnosť poskytnúť cloudové nástroje a automatizáciu pre tieto služby je zásadným faktorom, aby 
vývojovým tímom umožnil znížiť rozsah prevádzkových úloh a rýchlejší proces vytvárania aplikácii. Nové informačné systémy musia byť vyvíjané ako cloud 
native, napríklad vďaka dodržaniu princípu Twelve-Factor App - metodika vytvárania cloud native aplikácií, napríklad aplikácií SaaS. Tieto osvedčené 
postupy sú navrhnuté tak, aby umožňovali vytváranie aplikácií s prenositeľnosťou  a odolnosťou pri ich nasadení na web. V neposlednom rade  aby bola ,
možnosť prenášať aplikácie do iných cloudových prostredí. 



Cloud MIRRI bude poskytovať samoobslužný Self-Service portál prístupný z webového rozhrania, ktorý ponúka informácie a zdroje, kde OVM môžu nájsť 
odpovede a vyriešiť incidenty. Ďalej bude obsahovať nasledujúce služby podľa pracovnej záťaže: 

Obrázok: náhľad na obsah cloud služieb v Cloud MIRRI 

Cloud MIRRI je orientovaný na väčšiu kontrolu nad svojimi zdrojmi z pohľadu využitia a vyúčtovania objemu spotrebovaných cloud služieb. Princíp 
rozdelenia tenantov je delenie na hlavného tenant  ktorým bude v zodpovednosti MIRRI a orgány verejnej správy ako podnájomníci (subtenants).  ,

Pri tomto modeli subtenant si tak môže vytvoriť v Cloud MIRRI svoje vlastný virtuálny komunitný cloud. Nemôžeme preto zabúdať na bezpečnosť 
subtenant prostredí ktoré sú chránene a neprístupne z root tenanta. Subtenant ma úplnú kontrolu nad svojim virtuálnym komunitným cloud prostredím, za 
dodŕžania Governance, vstup root tenanta bude riadený MIRRI len v prípade vyúčtovania ( princíp ktorý sa používa ako vo verejnej časti cloud 
poskytovateľov), analýz výkonu cloud compute a vytvorenia nových virtuálnych komunitných cloud prostredí pre nove OVM čo bude vyžadovať vytvorenie 
subtenant prostredia a nasadenia Governance. 

Obrázok: náhľad na architektúru virtuálnych komunitných cloudov. 



Cloud MIRRI z pohľadu bezpečnosti spĺňa vysoké požiadavky so súladom SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA a PCI DSS certifikácii. Dátové centrum bude 
v režime obmedzený prístup s viacerými úrovňami autorizácie. Bezpečnosť infraštruktúry plynie z izolácie sieti subtenantov. Zabezpečenie šifrovania dát v 
pokoji a v pohybe (data at rest and in motion) AES 256-bit & AES 128 TDE; TLS 1.2, FIPS 140-2 Hardvér s certifikáciou úrovne 3 pre kľúčové úložisko. 
Bezpečnosť aplikácií je dodatočne chránená WAF ( Web Application Firewall) ďalej službami trezoru ( security vault) a zásadami správneho nasadenia 
IAM a Governance. Nad celým dáta centrom a všetkých komponentov súvisiacich bude bezpečnostný monitorovací systém SIEM 7x24x365, ktorý bude 
vyhodnocovať a podávať reporty a audity. 

Cloud MIRRI bude disponovať s pokročilou technológiou pre zabezpečenie sieti a prístupov do privátneho cloudu z externého prostredia. Pri tomto modeli 
vychádzame z predpokladu napojiť Cloud MIRRI do všetkých sieti, ako je GovNet, FINET, Internet a dedikované linky od poskytovateľov verejných 
cloudových služieb, touto cestou zabezpečíme primárne nové linky, ktoré dokážu poskytovať rýchlosti žiadané na bezproblémové migrácie, zálohovanie a 
synchronizačne operácie naprieč celým spektrom hybridného riešenia. V modeli Hub and Spoke, je hub virtuálnou sieťou, ktorá funguje ako centrálne 
miesto na správu externého pripojenia hostingových služieb využívaných viacerými pracovnými záťažami. Spoke reprezentuje OVM prostredia, sú to 
virtuálne siete, ktoré hosťujú pracovné zaťaženie a pripájajú sa k centrálnemu hubu prostredníctvom virtuálnej siete na komunikáciu s externým 
prostredím. Hub prostredie disponuje s Next-gen Firewallmi a bezpečnostnými mechanizmami pre ochranu prostredí v cloud MIRRI.

Cloud MIRRI – API Manažment poskytuje komplexnú sadu služieb na správu životného cyklu API (aplikačných programovacích rozhraní). Vstavané 
nástroje uľahčujú vývojárskym tímom spoluprácu na prototypovaní, testovaní a overovaní API. Infrastructure API Gateway poskytuje integráciu, 
akceleráciu, riadenie a zabezpečenie pre systémy založené na rozhraní API a SOA, čo OVM umožňuje bezpečne spravovať a dodávať webové rozhrania 
API. Okrem toho plány používania a predplatné umožňujú operátorom API monitorovať a monetizovat/speňažiť API. Implementácia tejto služby vychádza 
z veľmi rozšírenej potreby jednotlivých OVM zdieľať a vymieňať si navzájom online dáta prostredníctvom rôznych rozhraní. Pred tieto rozhrania je možné 
postaviť službu API brány ( API Gateway), ktorá zabezpečí napríklad autentifikáciu, autorizáciu či preklad protokolov (napr. z REST na SOAP). API brána 
vie zabezpečiť postupný upgrade rozhraní tak, že vybraným OVM poskytne službu v pôvodnom a iným OVM v novom rozhraní. 

Cloud MIRRI bude poskytovať DevOps tools. Vývojárske služby a nástroje automatizujúce životný cyklus vývoja softvéru (SDLC), procesy DevOps, 
operácie infraštruktúry, pozorovateľnosť a Messaging. Vývojárske tímy môžu využívať populárne nástroje s otvoreným zdrojovým kódom, na integráciu 
s  OVM prostredí pri nižších nákladoch v porovnaní s produktami na trhu. OVM si bude môcť vybrať z konfigurácii už preddefinovaných šablón. Visual 
Builder Studio, nízko nákladová integrovaná platforma pre vývojové tímy s nástrojmi pre agilný vývoj, správu kódu, automatizáciu CI/CD a vizuálny vývoj 
webových a mobilných aplikácií. 

Cloud MIRRI bude poskytovať manažovanú cloud službu IaC ktorá umožňuje budovať, meniť a spravovať infraštruktúru bezpečným, konzistentným a 
opakovateľným spôsobom definovaním v konfigurácií prostriedkov, ktoré umožňujú aktualizovať (versioning), opätovne používať a zdieľať konzistentný kód 
pre všetky OVM. 

Cloud MIRRI bude poskytovať kontajnerové riešenia. Ktoré sú plne spravovane, škálovateľne a vysoko dostupne cloud služby, ktorú môžete použiť na 
nasadenie svojich kontajnerových aplikácií do cloudu. Ak chce vývojový tím spoľahlivo vytvárať, nasadzovať a spravovať cloudové natívne aplikácie. 
Jednoduchá požiadavka na výpočtové zdroje, ktoré vaše aplikácie vyžadujú, poskytne ich Container Engine v rámci daného OVM. Manažment 
kontajnerovej platformy je plne prístupný pomocou konzoly a rozhrania REST API. Taktiež Container Registry vývojárovi uľahčuje ukladanie, zdieľanie a 
správu image kontajnerov. A vysoko dostupná a škálovateľná architektúra Cloud MIRRI zaisťuje spoľahlivé nasadenie aplikácií bez obavy z 
prevádzkových problémov alebo škálovania základnej infraštruktúry. 

Nové prostredie, ktoré ma charakteristiku cloudového riešenia samozrejme vníma aj koncept migrácie workloadov. Na základe assessmentu sa 
vyhodnocuje migrovateľnosť, ktoré systémy sú a ktoré nie. V tomto prípade musí mať pristupujúca OVM vypracovaný migračný plán, podľa ktorého sa určí 
rozsah migrácie, Cloud MIRRI bude disponovať s možnosťou konzultácií a usmernenia, podľa ktorých sa budú analyzovať všetky výstupy z ASIS stavu a 
na základe týchto dať sa stanoví množstvo parametrov a vypracuje sa prístupová cloud architektúra so všetkými atribútmi a adaptáciami na nové cloud 
prostredie. Cloud MIRRI a VMware Solutions, umožňuje zákazníkom presunúť pracovné zaťaženie VMware do privátneho cloudu bez úprav. Software 
definujúci dáta centrum ( SDDC) dôkaze simulovať VMware prostredie a týmto OVM získavajú rozsah a agilnosť pri zachovaní kontinuity s existujúcimi 
nástrojmi, procesmi a politikami založenými na VMware. Taktiež je samozrejmosťou za splnenia určitých pre rekvizít z migrovať VM ( virtuálny server) 
z  OVM dátového centra do Cloud MIRRI za chodu bez výpadku danej VM. 

Cloud MIRRI ďalšou s priorít je Lifecycle Controls. Ako plynie čas všetky technológie, vrátane hardvéru a softvéru, majú obdobie, počas ktorého fungujú čo 
najlepšie, kým sa nestanú zastaranými EOL, tak ako to vidíme v súčasnom stave. Životný cyklus technológie konkrétneho zariadenia, týmto sa mysli, že 
po určitom roku používania IT systémov príde obmena ktorá bude nepozorovateľná a vykonaná tak aby sa zamedzil výpadok a bezproblémový prechod 
služby na nove systémy. V tomto procese je veľa faktorov ktoré budú zohľadnene ako sú reporty vyťaženosti zdrojov cloud compute, diskových úložísk 
a pridávania nových manažovaných cloudových služieb vládneho cloudu. Taktiež dbá na dynamické rozširovanie základnej infraštruktúry navýšenie 
kapacity do 20% je automatické v trvaní – do 8 týždňov od požiadavky. Ak je to nad 20%, dodávka HW bude dodaná do garantovaného času 3 mesiacov. 



Cloud MIRRI princíp kde sa bude platiť za využitie cloud služieb prechádzame z modelu na sklad do Pay-as-You-Go. Jedna z najzásadnejších zmien 
oproti existujúcemu konceptu je nenakupovať na sklad. V takomto prípade je sizing podmienený reálnym potrebám projektov na ktoré musí 
prevádzkovateľ vedieť rýchlo reagovať a požadované kapacity poskytnúť. Toto dokážeme v prípade ak bude fungovať v modely Pay-as-You-Go bude 
obstaraný ako krabicové riešenie, ktoré je možné nakupovať cez Dynamický nákupný systém (DNS), ktorý umožňuje rýchlu možnosť nákupu (v priebehu 
týždňov).   

Cloud MIRRI bude tvoriť základnú platformu pre poskytovanie  “Manažovaných Cloudových služieb” a to spojením kvalitných a vysoko dostupných 
cloudových služieb so službou “Podpora ako služba”, v zmysle vyhlášky 78/2020 Z. z., § 41, body i) a j). 

Týmto dane riešenie vytvorí základný predpoklad pre vznik manažovaných cloudových služieb, ktoré budú môcť OVM vytvárať pre svoje rezorty. Riešenie 
disponuje aj s možnosťou OVM z pohľadu zákazníka ktorý nemá prevádzkový tím pre manažovanie cloudových služieb. 

Obrázok: náhľad na model poskytovania služieb OVM zákazník a OVM partner. 

4.1         Biznis vrstva
 

Návrh procesu prideľovania kreditov. Jedná sa o high-level pohľad, pričom finálny návrh procesu bude výstupom DNR.
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                   Obrázok: Proces prideľovania cloud zdrojov

Základnou požiadavkou pre spustenie procesu prideľovania kreditov je podanie žiadosti o poskytnutie cloudovej služby adresovanej gestorovi 
licenčnej politiky štátu  MIRRI SR. Žiadosť musí byť písomná, podpísaná Žiadateľom. Žiadosť je možné podať elektronicky prostredníctvom 
webovej stránky/listinne na adresu MIRRI SR. Žiadosť je definovaná cloudovými službami, ktoré sa poskytujú vo forme cloudových kreditov.
Súčasťou žiadosti musí byť / podklad/dokument/žiadosť, ktorého predmetom je bližšie definovanie požiadavky na cloudové služby. Súčasťou 
projektového zámeru musia byť nasledovné údaje:

identifikácia žiadateľa,

charakteristika , pre ktorý sa cloudové služby obstarávajú, identifikátor z Meta IS,    



2.  

b.  

c.  

d.  

e.  
3.  

4.  

5.  

6.  

technické požiadavky/parametre v minimálnom rozsahu: vCPU, RAM, kapacita úložiska, kategorizácia DR,

bezpečnostné požiadavky na poskytované cloudové služby,

návrh governance modelu požadovaných cloudových služieb (ak relevantné). 
Na základe predloženej žiadosti cloudová kancelária posúdi, či žiadateľ spĺňa všetky formálne a materiálne požiadavky v zmysle bodu 2). T.j. 
bezpečnostné a governance požiadavky budú posúdené v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ, následne bude posúdená vhodnosť 
technického riešenia v projektovom zámere. Cloudová kancelária vykoná predbežné posúdenie žiadosti a ak sú nato splnené podmienky 
rozhodne o schválení/zamietnutí žiadosti.  Cloudová kancelária je oprávnená  v rámci predbežného posúdenia žiadosti vyzvať na doplnenie 
údajov, v prípade ak nedokáže dôkladne posúdiť žiadosť na základe predložených skutočností /v prípade ak je nevyhnutné overiť/konzultovať 
relevantnosť predloženej žiadosti/ v prípade, ak nie je možné dostatočne relevantne posúdiť technické, vecné legislatívne aspekty žiadosti (tzn. či 
informácie z pohľadu sizingu, governance security a ďalšie nie sú rozporné). Ak v rámci doplnenia informácií, dôjde k doplneniu skutočností, k 
vysvetleniu nejasností alebo k odstráneniu pochybností, cloudová kancelária žiadosť schváli/zamietne.
Ak cloudová kancelária schváli žiadosť po  jej predbežnom  posúdení, žiadosť bude zaradená do fázy kalkulácie výpočtových zdrojov. Kalkulácia 
výpočtových zdrojov je limitovaná hranicami  stanovenými v jednotlivých čiastkových výzvach v rámci DNS.
Fáza kalkulácie výpočtových zdrojov je ukončená výslednou kalkuláciou a alokovaním zdrojov pre účely žiadosti. Ak výsledná kalkulácia a 
alokácia nespĺňa predstavy žiadateľa, žiadateľ je oprávnený odmietnuť alokované výpočtové zdroje. V takomto prípade cloudová kancelária 
žiadosť prehodnotí a uzavrie ju ako zamietnutú vo fáze alokovania výpočtových zdrojov , tzn. žiadateľ nebude zaradený do čiastkovej výzvy v 
rámci DNS.
V prípade, ak žiadateľ súhlasí s alokovanými výpočtovými zdrojmi, dochádza k realizácii krokov vedúcich k odovzdaniu cloudových služieb v 
podobe cloudových kreditov žiadateľovi. Zároveň žiadateľ za súčinnosti cloudovej kancelárie začína budovať cloudové prostredie.

Obchodná vrstva popisuje prístup k žiadosti o pridanie užívateľa OVM zákazníka alebo partnera do skupiny pre oprávnenú osobu na správu cloudových 
služieb. Podľa procesu musia všetky požiadavky, ktoré sa vytvárajú, prejsť cez cloudovú kanceláriu, aby sa overilo či užívateľ, ktorý má byť pridaný, je 
oprávnený pre vstup na vopred špecifikovane OVM prostredie s náležitým stupňom prístupu aby sa zamedzilo vzniku bezpečnostnej hrozby.

4.2      Aplikačná vrstva

Cloud MIRRI bude disponovať so Self-servis portálom ks_351428, ktorý bude predstavovať koncovú službu tzv. samoobslužný portál ako webová stránka, 
ktorá ponúka informácie a zdroje, ktoré používateľom, čiže OVM pomôžu vyžiadať cloudové služby poprípade vyriešiť problém na jednom mieste.



Obrázok: náhľad predstavuje aplikačnú vrstvu koncovej služby

4.2.1       Rozsah informačných systémov

 

Súčasne riešenie nepredpokladá úpravu existujúcich ISVS.

 

Kód ISVS (z 
MetaIS)

Názov ISVS Modul ISVS

(zaškrtnite ak ISVS je 
modulom)

Stav IS VS Typ IS VS Kód nadradeného ISVS

(v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul 
ISVS)

isvs_11415 Cloud 
MIRRI 

 Plánujem budovať Agendový



  Vyberte jednu z 
možností

  Vyberte jednu z 
možností

  Vyberte jednu z 
možností

  Vyberte jednu z 
možností

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

 

 

Kód AS

(z MetaIS)

 

 

Názov  AS

Poskytovaná na externú integráciu (zaškrtnite ak 
áno)

 

Typ cloudovej 
služby

 

ISVS/modul 
ISVS

(kód z MetaIS)

 

Aplikačná služba realizuje 
KS

(kód KS z MetaIS)

as_62955 Mananžment cloudových 
služieb

SaaS isvs_11415  

as_62956 Monitoring cloudových služieb žiadny isvs_11415 ks_351428

as_63020 SaaS Cloud MIRRI SaaS isvs_11415  

infra_sluzba_5
15

IaaS Cloud MIRRI žiadny isvs_11415  

infra_sluzba_5
16

PaaS Cloud MIRRI žiadny isvs_11415  

Tabuľka č.4 Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav

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

 

Nerelevantné, Cloud MIRRI nebude využívať nadrezortne centrálne bloky.

4.2.3       Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

Nerelevantné, Cloud MIRRI nebude využívať.

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

Nerelevantné, Cloud MIRRI nebude využívať.

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

Nerelevantné, Cloud MIRRI nebude využívať.

4.2.6       Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

Nerelevantné, Cloud MIRRI nebude poskytovať.

4.2.7       Konzumovanie údajov z IS CSRU

Nerelevantné, Cloud MIRRI nebude konzumovať.



4.3      Dátová vrstva

Predmetom projektu nie je manažment dát ani referenčných údajov

4.3.1       Údaje v správe organizácie

Nerelevantné.

4.3.2       Dátový rozsah projektu

 

Nerelevantné.

4.3.3       Kvalita a čistenie údajov

Nerelevantné.

4.3.3.1       Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

 

Nerelevantné.

4.3.3.2       Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality

Nerelevantné.

4.4      Referenčné údaje
 

Nerelevantné.

4.4.1       Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

Nerelevantné.

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

 

Nerelevantné.

4.5      Otvorené údaje
 

Cloud MIRRI bude poskytovať otvorene údaje.

4.6      Analytické údaje
 

Cloud MIRRI bude poskytovať analytické údaje.



4.7      Moje údaje
 

Nie.

4.8      Prehľad jednotlivých kategórií údajov
 

Nerelevantné.

4.9      Technologická vrstva

4.9.1       Prehľad technologického stavu

Nerelevantne, projekt Cloud MIRRI nevychádza zo AS IS stavu.

4.9.2       Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

Úvodná konfigurácia pre vybudovanie cloud riešenia bude definovaná úvodným assessmentom požiadaviek ISVS plánovaných na migráciu. Realizáciou 
projektu predpokladáme zefektívnenie využívania dostupných zdrojov ich priraďovanie v čase podľa aktuálnej potreby ako i súvisiace zníženie kapacitných 
požiadaviek.

4.9.3       Návrh riešenia technologickej architektúry

Cloud MIRRI umožňuje vytvorenie centrálneho hybridného cloud modelu, ktorý predstavuje kompozitné využitie cloudových služieb dvoch alebo viacerých 
typov cloud computingu, pričom využívané cloudové služby sú naďalej podporované jednotlivými infraštruktúrnymi prostriedkami daných typov cloud 
computing. Poskytuje všetky výhody kombinácie dvoch alebo viacerých cloudových modelov alebo providerov, ktoré navonok tvoria jednu architektúru. 
Architektúra Cloud MIRRI je založená na poskytovaní cloudových služieb vládneho cloudu, ktoré umožňujú neobmedzené škálovanie do budúcnosti. 
Stavebné bloky sú základnou častou infraštruktúry, ktoré budú ďalej delené pre každé OVM tak, aby vznikli bezpečné prostredia, t. j. virtuálne komunitné 
cloudy naprieč fault doménami.

Nasledovný obrázok znázorňuje logickú schému riešenia.



Nasledovný obrázok znázorňuje princíp rozdelenia tenant prostredí

Nasledovná schéma znázorňuje rozloženie virtuálnych komunitných cloud prostredí v Cloud MIRRI.

 

Nasledovná schéma znázorňuje high availability data centier s disaster recovery zónou



1.  

2.  

3.  
4.  
5.  
6.  

1.  

2.  

Nasledovne princípy popisujú ideovú architektúru Cloud MIRRI v prítomnom čase, ako keby bola už realitou.

Výpočtové centrá

A.    Dostupná zóna Bratislava je tvorená jedným výpočtovým centrom s fault doménami. Sú nimi výpočtové centrum <musí prebehnúť VO na dáta 
centrum>.
B.    Výpočtové centrum dostupnej zóny ma nezávislú WAN prístupovú infraštruktúru do sietí FINET 1-5, GovNet a Internetu.
C.    Výpočtové centrum dostupnej zóny sú prepojené L2 prepojmi LAN, ako aj okruhov dátových sietí SAN.
D.    Výpočtové centrum sa navonok javí ako jedno logické výpočtové centrum. 
E.    Výpočtové centrum Disaster Recovery slúži primárne ako záloha prostredia informačných systémov a zároveň slúži ako centrum pre spustenie 
prevádzky počas katastrofy alebo inej udalosti ktorá naruší chod primárnych výpočtových centier.

Dedikovaný privátny cloud, IaaS a PaaS služby

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

 

Aplikačné služby

 

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

 

Oracle databázové služby

 

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

 

Open source databázové služby

 

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

4.9.4       Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu

Nie, nejde o využitie služieb z katalógu vládneho cloud.

4.9.5       Jazyková lokalizácia

 

Jazykové lokalizácie sa nepredpokladajú.

4.10   Bezpečnostná architektúra
 



Bezpečnostná architektúra Cloud MIRRI, bude realizovaná v súlade s dotknutými právnymi normami a zároveň s technickými  normami, ktoré stanovujú 
úroveň potrebnej bezpečnosti IS, pre manipuláciu so samotnými dátami alebo technické/technologické/personálne  zabezpečenie samotnej výpočtovej 
techniky (HW vybavenia). Ide najmä o:

 

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné 
technológie verejnej správy
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob 
kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných 
údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

5.     ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY
 

Nerelevantné – z dôvodu, že neevidujeme žiadnu súvislosť na iné ISVS / projekty

6.     ZDROJOVÉ KÓDY
 

Nerelevantné – z dôvodu, že budú obstarané konkrétne produkty (štandardizovaný SW dostupný na trhu) bez možnosti zverejňovania zdrojových kódov.

7.     PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
 

Cloud MIRRI je centrálne riešenie typu Pay as You Go, všetka zodpovednosť za podporu prevádzky a úrovne SLA na infraštruktúru nesie sám 
poskytovateľ riešenia a bude sledovať nepretržite výkonnosť a dostupnosť služieb 24x7x365.

Pri tomto modeli sa sledujú 3 základne aspekty SLA.  

Dostupnosť - Cloudové služby vládneho cloudu sú v nepretržitej prevádzke so záväzkami týkajúce sa dostupnosti a konektivity. 
Výkonnosť - Elasticita a konfigurovateľnosť infraštruktúry je súčasťou toho, prečo ľudia presúvajú aplikácie do cloudu. Ak chceme poskytnúť túto 
výhodu, vaše služby musia byť vždy upravovateľné čiže zabezpečiť OVM schopnosti spravovať, monitorovať a upravovať zdroje v rámci 
pravidiel.   
Spravovateľnosť - Nestačí, aby boli zdroje IaaS iba prístupné. Mali by dôsledne fungovať tak, ako od nich očakávame. Garantovaný výkon je 
prioritou a spoľahlivosť infraštruktúry.  

Ďalej OVM v prípade ak bude poskytovateľom manažovaných cloud služieb tiež nesie zodpovednosť a určitý rámec o poskytovaní služieb.



7.1      Prevádzkové požiadavky
 

7.1.1       Úrovne podpory používateľov:

 

Legislatíva súvisiaca s prevádzkou informačných systémov ukladá OVM povinnosť zabezpečiť si Help Desk a súvisiace procesy. Medzi tie patrí 
predovšetkým správa problémov, incidentov, nastavení, zmien a servisných požiadaviek. To umožňujú rôzne softvérové nástroje ako sú ServiceNow, Jira, 
HP OpenView, CA Service Desk ktoré by boli OVM dostupné vo forme SaaS, s možnosťou obsahovať rôzne predkonfigurované bežné scenáre. 

Správa služieb zabezbečuje dodávku služieb cloudu, správu cloudu, implementáciu a správu vybraných zdieľaných služieb a slúži ako rozhranie medzi 
OVM a externým poskytovateľom cloud služieb. Zabezpečuje L1 – L3 podporu pre štandardné služby definované v štandardom katalógu služieb. OVM 
používajúce cloud budú automaticky využívať časť služieb a budú mať možnosť voľby pre ostatné služby. Napríklad OVM môže využiť službu 
spravovaného Operačného systému (OS), čím jej odpadne starostlivosť o OS a tá bude delegovaná na Správu služieb. Všetky služby dodávané Správou 
služieb budú vysoko štandardizované a dodávané preddefinovaných spôsobom z dôvodu zabezpečenia škálovateľnosti a vysokej kvality služieb. 
Štandardný katalóg služieb bude aktualizovaný podľa aktuálnych požiadaviek od OVM, aby sa zabezpečilo čo najväčšie pokrytie potrieb OVM pomocou 
štandardizovanej Správy služieb a minimalizovala sa potreba dodávky služieb interne OVM alebo sub-dodávateľmi. V cieľovom stave bude Správa služieb 

  schopná pokryť väčšinu služieb od HW až po aplikácie.  

 

Help Desk  bude realizovaný cez 3 úrovne podpory, s nasledujúcim označením:



L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného obstarávateľa – IS Solutions manager, ktorý je v správe 
verejného obstarávateľa a v prípade jeho nedostupnosti Centrum podpory používateľov (zabezpečuje prevádzkovateľ IS a  Dáta Centrum).

L2 podpory IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov, so znalosťou IS (zabezpečuje prevádzkovateľ IS – verejný 
obstarávateľ).

L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore IS (zabezpečuje úspešný uchádzač).

 

 

Riešenie incidentov – SLA parametre

Za incident je považovaná chyba IS, t. j. správanie sa v rozpore s prevádzkovou a používateľskou  dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná 
chyba, ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby Vládneho cloudu alebo komunikačnej infraštruktúry.

 

Označenie naliehavosti incidentu:

Označenie 
naliehavosti incidentu

Závažnosť  in
cidentu

Popis naliehavosti incidentu

A Kritická Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť, 
nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS.

B Vysoká Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie systému a neumožňuje používať časť systému.

C Stredná Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému.

D Nízka Kozmetické a drobné chyby.

 

možný dopad:

Označenie závažnosti incidentu  

Dopad

Popis dopadu

1 katastrofický katastrofický dopad, priamy finančný dopad alebo strata dát,

2 značný značný dopad alebo strata dát

3 malý malý dopad alebo strata dát

 

Výpočet priority incidentu je kombináciou dopadu a naliehavosti v súlade s best practices ITIL V3 uvedený v nasledovnej matici:

Matica priority incidentov Dopad

Katastrofický - 1 Značný - 2 Malý - 3

Naliehavosť Kritická - A 1 2 3

Vysoká - B 2 3 3

Stredná - C 2 3 4



1.  
2.  
3.  

Nízka - D 3 4 4

 

Vyžadované reakčné doby:

 

Označenie priority 
incidentu

Reakčná doba  od nahlásenia incidentu po začiatok (1)

riešenia incidentu
Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia 
incidentu (DKVI) (2)

Spoľahlivosť (3)

(počet incidentov za 
mesiac)

1 0,5 hod. 4  hodín 1

2 1 hod. 12 hodín 2

3 1 hod. 24 hodín 10

4 1 hod. Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov

 

(1) Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu 
s verejným obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie.

(2) DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky - čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením incidentu 
úspešným uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Doba konečného vyriešenia incidentu od 
nahlásenia incidentu verejným obstarávateľom (DKVI) sa počíta počas celého dňa. Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú 
súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie V prípade potreby je úspešný uchádzač oprávnený požadovať od verejného  
obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.

(3) Maximálny počet incidentov za kalendárny mesiac. Každá ďalšia chyba nad stanovený limit spoľahlivosti sa počíta ako začatý deň omeškania 
bez odstránenia vady alebo incidentu. Duplicitné alebo technicky súvisiace incidenty (zadané v rámci jedného pracovného dňa, počas 
pracovného času 8 hodín) sú považované ako jeden incident.

(4) Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi v rámci testovacieho prostredia

Majú prioritu 3 a nižšiu
Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia
Za incident na testovacom prostredí sa nepovažuje incident vztiahnutý k práve testovanej funkcionalite.

Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:

Služby systémovej podpory na požiadanie (nad paušál)
Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál)

Pre tieto služby budú dohodnuté osobitné parametre dodávky.

 

7.2      Požadovaná dostupnosť IS:
 

Popis P
ar
a
m
et
er

Poznámka



Prevádzkové
hodiny

24
ho
dín

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

Servisné 
okno

24
ho
dín

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

Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času.

Dostupnosť 
produkčného
prostredia IS

99
,
95%

·        99,95% z 24/7/365  t. j. max ročný výpadok je 4h 22m 58s.

·        Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov

·        Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom 
v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t. j. nahlásenie incidentu na L3 v čase od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných 
dní).  Do dostupnosti IS nie sú započítavané servisné okná a plánované odstávky IS.

·        V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez 
odstránenia vady alebo incidentu.

 

7.2.1       Dostupnosť (Availability)

 

V posledných rokoch sa kybernetické útoky stali hlavným problémom kvôli širokej škále prístupov a podvratnej povahe. Počet útokov malvéru a 
ransomvéru sa podľa popredných priemyselných analytikov medziročne zdvojnásobuje s miliónmi infekcií malvéru a tisíckami ransomvérových útokov za 
deň. Zatiaľ čo validácia je kľúčový faktor k odhaľovaniu poškodených záložných údajov počas celého životného cyklu zálohovania, je rovnako dôležitá aj 
na zisťovanie údajov o kybernetických útokov. Overovanie správnosti a obnoviteľnosti všetkých dát na disku, replikovaných záloh alebo prichádzajúcich 
dát bude monitorovane, zaznamenane a v prípade útoku upozornene. 

Cloud MIRRI bude poskytovať manažovanú cloud službu Backup as a Service ( BaaS) pre prípad potreby obnovenia uložených dát ak došlo k ich 
poškodeniu alebo zničeniu. Služba bude vykonávaná automaticky periodicky a tak tiež ad-hoc manuálne ak si OVM vyžiada. Rozsah záloh sa bude 
definovať na základe požiadaviek pristupujúcich OVM a ich predpokladanému nasadeniu v riešení so súladom definovaných retenčných politik. Medzi 
základne typy zálohovania sú Full, Incremental a Differencial a ďalej od nasadenia a kategórie daného systému. Do kategórie môžeme rozdeliť podľa 
systému; FS ( File System), Bare Metal, VM Snapshot a Databáze SQL, RMAN, BR*Tools.  

Z hľadiska zaistenia Business Continuity Planning ( BCP) sú doležíte faktory ktoré dane riešene bude spĺňať: 

Vysoká dostupnosť ( High Availability / HA ) - vzniknutý výpadok systému bude mať na OVM minimálny dopad, IT infraštruktúre sa HA dosahuje 
elimináciou kritických bodov zlyhania (SPOF-single point of failure). Architektúra je navrhnutá s redundanciou komponentu čim sa systém bežiaci 
na danom riešení zotaví automaticky bez výpadku služby. 
Nepretržitá operácia ( Continuous Operations ) - Zabezpečená schopnosť udržať veci v chode počas výpadku, ako aj počas plánovaných 
odstávok, ako sú plánované zálohy alebo plánovaná údržba / upgrade.   
Zotavenie sa po havárii ( Disaster Recovery / DR) na už predurčenom mieste ktoré splna DR predpoklady a ma definovane postupy procesu 
obnovy. Je to spôsob obnovy dátového centra na inom mieste, ak katastrofa alebo ina nepredvídateľná udalosť, zničí primárnu lokalitu alebo ju 
inak znefunkční. 

Naprieč celým riešením, ktoré bude plniť funkciu fault domén, ktoré majú slúžiť ako vysoká dostupnosť primárneho dáta centra. Taktiež nemôžeme 
zabúdať na dôležitý účel plánovania obnovy po havárii a to je pripraviť DR, aby odolalo katastrofe a bolo schopne rýchlej obnovy s, čo najmenšími 
škodami z toho dôvodu je využitie verejného cloudu tou správnou cestou ako dosiahnuť efektívnosť ukladania dát mimo zdroj. Na základe výstupov 
pristupujúcich OVM sa bude prehodnocovať plán DR pre systémy ktoré spadajú do kategórie kritických aby sa vyhodnotila miera nedostupnosti systému a 
dopad na beh organizácie. Plánovanie neočakávaných udalostí či už ide o technickú poruchu, počasie, kyberterorizmus alebo ľudskú chybu, pomáha 
zaistiť, že IT systémy ostanú v prevádzke. Dokonca aj pri tých najextrémnejších výzvach. 



7.2.2       RTO (Recovery Time Objective)

RTO (Recovery Time Objective) je jeden z ukazovateľov dostupnosti dát. RTO vyjadruje množstvo času potrebné pre obnovenie dát a celého prevádzky 
nedostupného systému (softvér).

Recovery Time Objective (zvyčajne sa požíva skratka RTO) je jeden z ukazovateľov  dát. RTO vyjadruje množstvo času potrebné pre dostupnosti
obnovenie  a celej prevádzky nedostupného systému ( ). Môže byť, v závislosti na použitej technológii, vyjadrené v sekundách, hodinách či dňoch.dát softvér

 

Využitie RTO v praxi: Ukazovateľ RTO sa z pohľadu zákazníka využíva pre vyjadrenie doby pre obnovu dát. (napr. formou ). Na druhú stranu SLA
poskytovatelia dnes môžu voliť rôzne technológie zálohovanie, respektíve replikovanie dát a dobu obnovy dát znížiť až k nulovému výpadku. Existujúce 
technológie sa delia zhruba nasledovne:

Tradičné zálohovanie - výpadok a obnova trvá cca hodiny až dni
Asynchrónne replikácie dát - výpadok a obnova v poriadku sekúnd až minút
Synchrónny replikácie dát - nulový výpadok

7.2.3       RPO (Recovery Point Objective)

RPO (Recovery Point Objective) je jeden z ukazovateľov dostupnosti dát. RPO vyjadruje, do akého stavu (bodu) v minulosti možno obnoviť dáta.

Recovery Point Objective (zvyčajne sa požíva skratka RPO) je jeden z ukazovateľov  dát. RPO vyjadruje, do akého stavu (bodu) v minulosti dostupnosti
možno obnoviť . Inými slovami množstvo dát, o ktoré môže organizácia prísť.dáta

 

Využitie RPO v praxi: Ukazovateľ RPO sa z pohľadu zákazníka využíva pre vyjadrenie množstva obnoviteľných dát. (napr. formou ). Na druhú stranu SLA
poskytovatelia dnes môžu voliť rôzne technológie , respektíve replikovanie dát a bod obnovy dát znížiť až k nulovej strate. Existujúce zálohovanie
technológie sa delia zhruba nasledovne:

https://managementmania.com/sk/dostupnost-availability
https://managementmania.com/sk/data
https://managementmania.com/sk/software
https://managementmania.com/sk/sla-service-level-agreement
https://managementmania.com/sk/dostupnost-availability
https://managementmania.com/sk/data
https://managementmania.com/sk/sla-service-level-agreement
https://managementmania.com/sk/zalohovanie-backup


Tradičné zálohovanie - výpadok a obnova trvá cca hodiny až dni
Asynchrónne replikácie dát - výpadok a obnova v poriadku sekúnd až minút, strata sa blíži k nule
Synchrónny replikácie dát - nulová strata

 

 

8.     POŽIADAVKY NA PERSONÁL
 

 

ID Rola Oddel
enie

Rola v projekte

1. VMware inžinier MIRRI Návrh a konfigurácia VMware landing zón a plánovanie migrácii systémov bežiacich na VMware v zmysle best 
practice.

2 Cloud architekt MIRRI Návrh a konfigurácia cloud landing zón - rozbor, tvorba a adaptácia AS IS architektúry na cloud prostredia v 
zmysle best practice.

3 Cloud architekt MIRRI Návrh a konfigurácia cloud landing zón - rozbor, tvorba a adaptácia AS IS architektúry na cloud prostredia v 
zmysle best practice.

4 Bezpečnostný analytik MIRRI Návrh a konfigurácia cloud prostredí v zmysle kybernetickej bezpečnosti, penetračne testy a vyhodnocovanie 
bezpečnostných rizík. Konzultácie a poradenstvo pri príprave a realizácii projektov v oblasti cyber security a 
ochrany dát a informácií.

5 DevOps - IT programátor/vývojár MIRRI Rozvoj manažovaných cloud služieb, spoluvytváranie a riadenie procesov nasadzovania aplikácií, vytváranie 
kontajnerových riešení a postupov pomocou konfiguračných skriptov.

6 DevOps - IT programátor/vývojár MIRRI Rozvoj manažovaných cloud služieb, spoluvytváranie a riadenie procesov nasadzovania aplikácií, vytváranie 
kontajnerových riešení a postupov pomocou konfiguračných skriptov.

7 Spock / Projektový Manažér MIRRI Zabezpečovať súčinnosť v zbere dát, koordinácia a  usmernenie projektov od žiadateľov a prideľovanie úloh pre 
MIRRI cloud kanceláriu.

8 DevOps - IT programátor/vývojár OVM Rozvoj manažovaných cloud služieb, spoluvytváranie a riadenie procesov nasadzovania aplikácií, vytváranie 
kontajnerových riešení a postupov pomocou konfiguračných skriptov.

9 Cloud architekt OVM Predstaviť návrh pre budúce projekty a vylepšenia na základe podnetov od používateľov - rozbor a zber dát TO 
BE riešenia v cloud prostredí.

10 L1 podpora OVM Poskytovať prvostupňovú podporu pre OVM zameraním sa na kvalitu a spokojnosť v rámci parametrov 
poskytovaných služieb. Eskalácia incidentov ktoré vyžadujú ďalšie riešenie.

11 Technical Account Management 
Services for Red Hat Platforms

Vendo
r 
podpo
ra

Špecialista na OpenShift platformu. Návrh a implementácia riešenia.

12 Technical Account Management 
Services for Red Hat OpenShift 
Container Platforms

Vendo
r 
podpo
ra

Špecialista na OpenShift kontajnerovú platformu. Návrh a implementácia riešenia.

 

9.     IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK 

(odhad termínu) 

KONIEC 

(odhad termínu) 

POZNÁMKA 

1. Prípravná fáza 07/2022 08/2022 



2. Iniciačná fáza 09/2022 10/2022 

3. Realizačná fáza 04/2023 06/2026 

3a Analýza a Dizajn 11/2022 01/2023   

3b Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 11/2022 06/2026 

3c Implementácia a testovanie  02/2023 04/2023 

3d Nasadenie a dodanie novej verzie 05/2023 06/2023 3 mesiace po nasadení 

4. Dokončovacia fáza 07/2026 09/2026 

5. Podpora prevádzky (SLA) 05/2023 06/2026 

 

10.  PRÍLOHY

N/A

 

Koniec dokumentu
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