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1.             POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1          História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

1.0 26.05.2022 Prvá verzia dokumentu Peter Uhrík

 

2.             ÚČEL DOKUMENTU

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument  pre iniciačnú fázu určený na rozpracovanie detailných informácií Prístup k projektu
prípravy projektu Obnova HW vybavenia obcí zapojených do IS DCOM (ako súčasť projektu DCOM+), z pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia.

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

V posledných dvoch rokoch je samospráva vystavená obrovskému náporu na využívanie elektronických služieb súvisiacemu s pandémiou COVID 19 a 
momentálne aj naviac s kompletne novou agendou riešiacu priamo v teréne podporu utečencom z Ukrajiny súvislosti s napadnutím Ukrajiny vojskami 
Ruskej Federácie. Samosprávy sa v prvej línii musia vysporiadať s množstvom utečencov, čo má dopad na potrebu kvalitného (moderného a rýchleho) 
IKT vybavenia. Tiež, že je nevyhnutné, na základe vydaného varovania NBÚ pred hrozbou závažného kybernetického bezpečnostného incidentu (zo dňa 
23.2.2022) výrazne zvýšiť ochranu samosprávy proti kybernetickým útokom, nakoľko samospráva poskytuje základnú službu. Zvládnutie tohto náporu a 
ochrana pred kybernetickými útokmi si vyžadujú investície do HW a SW vybavenia.

Predmetom projektu je obnova HW vybavenia obcí zapojených do IS DCOM. Z pohľadu architektúry IS DCOM nedochádza k zmene biznis, aplikačnej ani 
technologickej architektúry.

4.             ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU
 

4.1          Biznis vrstva
 

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

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

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



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

Schéma biznis architektúry je nasledovná

Schéma č. 1 - Biznis architektúra - Pod službami UPVS sa rozumejú služby UPVS dostupné cez verejnú časť  a služby integračné. Pod slovensko.sk
službami mesta sa rozumejú služby mesta, ktoré IS mesta poskytuje svojim úradníkom.

Z pohľadu biznis architektúry nedôjde implementáciou projektu k zmenám v porovnaní AS IS a TO BE stavu. Projektom sa nezavádzajú ani nemenia 
koncové služby v rámci IS DCOM.

 

Kód KS

(z MetaIS)

 

Názov KS

 

Používateľ KS (G2C/G2B/G2G/G2A)

Životná 
situácia

(kód z MetaIS)

 

Úroveň elektronizácie KS

Koncovú službu realizuje AS (kód AS z MetaIS)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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

4.2          Aplikačná vrstva

http://slovensko.sk


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

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

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

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

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

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



Schéma č. 2 – Aplikačná architektúra – AS IS stav po realizácii projektu Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá. Ako „Nový komponent“ sú označené 
komponenty, ktoré sú súčasťou komplementárnych projektov Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá.

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

4.2.1     Rozsah informačných systémov

Kód 
ISVS

(z 
MetaIS)

Názov ISVS Modul ISVS

(zaškrtnite ak ISVS je 
modulom)

Stav ISVS Typ 
ISVS

Kód nadradeného ISVS

(v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul 
ISVS)

isvs_6391 Dátové centrum obcí a miest 
(DCOM)

  prevádzkovaný a plánujem 
rozvíjať

agendo
vý

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

 

 



Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

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)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tabuľka č.4 Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav

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

 

Kód ISVS

 (z MetaIS)

Názov ISVS

 

Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente

isvs_8847 eDesk Modul elektronických schránok

isvs_8846 Autentifikačný modul Autentifikačný modul

isvs_8850 Modul elektronických platieb (MEP) Modul elektronických platieb

isvs_9368 Modul centrálnej elektronickej podateľne (CEP) Modul centrálnej elektronickej podateľne

isvs_8848 Modulu elektronických formulárov (MEF) Modul elektronických formulárov

isvs_9369 Modul elektronického doručovania (MED) Modul elektronického doručovania

isvs_9370 Notifikačný modul Notifikačný modul

isvs_8851 Modul dlhodobého uchovávania (MDU) Modul dlhodobého uchovávania

isvs_5836 CSRÚ Modul procesnej integrácie a integrácie údajov

isvs_63 MetaIS -

Tabuľka č.5 Prehľad integrácii ISVS na nadrezortné centrálne bloky – súčasný stav

 

Realizáciou projektu nedochádza k zmene AS IS stavu a teda k zmene vo využívaní nadrezortných centrálnych blokov.

4.2.3     Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

IS DCOM je podporným spoločným blokom (§ 9a zákona 305/2013)

Kód ISVS

(z MetaIS)

Názov ISVS

 

Kód a názov podporného spoločného bloku (z MetaIS)

N/A N/A N/A



Tabuľka č.6 Prehľad integrácii ISVS na podporné spoločné bloky (SaaS) – budúci stav

Realizáciou projektu nedochádza k zmene AS IS stavu a teda k zmene vo využívaní podporných spoločných blokov.

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

V rámci predkladaného projektu sa neplánujú zmeny vo vzťahu k integrácii IS DCOM na nadrezortné centrálne bloky.

Kód ISVS

(z MetaIS)

Názov ISVS

 

Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente

N/A N/A N/A

Tabuľka č.7 Prehľad integrácii ISVS na spoločné moduly – budúci stav

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

V rámci predkladaného projektu sa neplánujú zmeny vo vzťahu k integrácii IS DCOM na nadrezortné centrálne bloky.

Kód ISVS (z MetaIS) Názov (integrovaného) ISVS na IS CSRÚ

N/A N/A

Tabuľka č.8  Prehľad integračných väzieb medzi ISVS a IS CSRÚ – budúci stav

4.2.6     Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

 

V rámci predkladaného projektu sa neplánujú zmeny vo vzťahu k poskytovaniu údajov z IS DCOM do IS CSRÚ.

ID OE Názov (poskytovaného) objektu evidencie Kód ISVS poskytujúceho OE Názov ISVS poskytujúceho OE

N/A N/A N/A N/A

Tabuľka č.9 Prehľad ISVS a objektov evidencie poskytovaných do IS CSRÚ – budúci stav

4.2.7     Konzumovanie údajov z IS CSRU

 

V rámci predkladaného projektu sa neplánujú zmeny vo vzťahu ku konzumovaniu údajov z IS CSRÚ.

ID  OE  

Názov (konzumovaného) objektu evidencie

 

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

N/A N/A N/A N/A

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



 

4.3       Dátova vrstva

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

4.3.1     Údaje v správe organizácie

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

4.3.2     Dátový rozsah projektu

 

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

ID OE Objekt evidencie - názov Objekt evidencie - popis Referencovateľný identifikátor URI dátového prvku (áno- uviesť URI/nie nemá)

 

N/A N/A N/A N/A

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

4.3.3     Kvalita a čistenie údajov

4.3.3.1        Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

 

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

ID OE Objekt evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Významnosť kvality

1 (malá) až 5 (veľmi významná)

Citlivosť kvality

1 (malá) až 5 (veľmi významná)

Priorita – poradie dôležitosti

(začnite číslovať od najdôležitejšieho)

N/A N/A N/A N/A N/A

Tabuľka č.12 Kategorizácia objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality – budúci stav

4.3.3.2        Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality

 

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

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

Dátový kurátor N/A N/A

Data steward N/A N/A

Databázový špecialista N/A N/A

Dátový špecialista pre dátovú kvalitu N/A N/A

*Iná rola (doplniť) N/A N/A

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

4.4       Referenčné údaje



 

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

4.4.1     Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

Nie je relevantné pre projekt. Predmetom projektu nebude vyhlásenie OE za referenčné.

ID 
OE

Názov referenčného registra /objektu 
evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Názov referenčného 
údaja

Identifikácia subjektu, ku ktorému sa viaže 
referenčný údaj

Zdrojový register a registrátor zdrojového 
registra

N/A N/A N/A N/A N/A

Tabuľka č.14 Prehľad identifikovaných referenčných údajov – budúci stav

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

 

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

     ID

 

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

N/A N/A N/A N/A

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

4.5       Otvorené údaje
Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

Názov objektu evidencie / datasetu

(uvádzať OE z tabuľky 11)

 

 

Požadovaná interoperabilita 3 - 5

Periodicita publikovania

(týždenne, mesačne, polročne, ročne)

N/A N/A N/A

Tabuľka č.16 Prehľad otvorených údajov – budúci stav

4.6       Analytické údaje
Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

ID Názov objektu evidencie pre analytické účely Zoznam atribútov objektu evidencie Popis a špecifiká objektu evidencie

N/A N/A N/A N/A

Tabuľka č.17 Prehľad sprístupnených dátových zdrojov určených na analytické účely – budúci stav

4.7       Moje údaje
 

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.



ID Názov registra / objektu evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Atribút objektu evidencie Popis a špecifiká objektu evidencie

N/A N/A N/A N/A

Tabuľka č.18 Prehľad údajov identifikovaných pre službu „moje údaje“ – budúci stav

4.8       Prehľad jednotlivých kategórií údajov

Nie je relevantné pre projekt. Z hľadiska dátovej vrstvy nedochádza k zmenám.

 

ID Register / Objekt evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Referenčné údaje Moje údaje Otvorené údaje Analytické údaje

1 N/A

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

4.9          Technologická vrstva

4.9.1     Prehľad technologického stavu

Z pohľadu technologickej architektúry IS DCOM, základom riešenia je cloud infraštruktúra založená na princípoch ako sú redundancia lokality, 
redundancia funkčnosti, oddelenie sietí, obnoviteľnosť funkčnosti, modulárna infraštruktúra a štandardov pre dátové centrá a cloud infraštruktúru. Riešenie 
zohľadňuje aj požiadavky a štandardy DataCentra pre umiestnenie a prevádzkovanie technológie DCOM v ich dátových centrách. Infraštruktúra pre 
prevádzku cloudu a aplikácií je vybudovaná ako vysoko dostupná, prevádzkovaná v dvoch nezávislých lokalitách a v prípade výpadku primárnej lokality je 
poskytujúca aplikácie z druhej, záložnej lokality, bez závislosti na dostupnosti komponentov a funkcií primárnej lokality. Cloud platforma umožňuje 
poskytovať služby IaaS (infraštruktúra ako služba) pre prevádzku ISO balíkov pre interné agendy obcí. Prístup používateľov (pracovníkov obcí a správcov 
ISO) k službám je štandardný, je definovaný spôsob, akým sú služby DCOM publikované pre obce. Pracovníci obcí pristupujú predovšetkým z koncových 
zariadení (PC alebo notebooky) dodaných v rámci projektu DCOM alternatívne cez privátnu komunikačnú sieť budovanú DataCentrom v rámci projektu 
FINNET, alebo cez internet.

Koncové zariadenia obsahujú operačný systém s potrebným softvérovým vybavením konfigurovaný, aktualizovaný a spravovaný centrálnym systémom. Z 
týchto pracovných staníc DCOM je možný aj alternatívny prístup cez sieť internet prostredníctvom zabezpečeného komunikačného kanálu.

Z hľadiska technologickej architektúry realizáciou projektu nedochádza k zmene technologickej architektúry oproti AS IS stavu

4.9.2     Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

 

Parameter Jednotky Predpokladaná hodnota Poznámka

Počet interných používateľov Počet N/A N/A

Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom 
zaťažení

Počet N/A N/A

Počet externých používateľov (internet) Počet 11230 Počet používateľov DCOM – zamestnancov 
samosprávy

Počet externých používateľov používajúcich systém 
v špičkovom zaťažení

Počet 3761

N/A

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za obdobie Počet/obdobie 515 993/rok 2020 (využitie KS IS 
DCOM)

N/A



Objem údajov na transakciu Objem
/transakcia

N/A N/A

Objem existujúcich kmeňových dát Objem N/A N/A

Ďalšie kapacitné a výkonové požiadavky ... N/A N/A

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

4.9.3     Návrh riešenia technologickej architektúry

Z hľadiska technologickej architektúry realizáciou projektu nedochádza k zmene technologickej architektúry oproti AS IS stavu. IS DCOM v súčasnosti 
využíva 5 prostredí – INT (vývojové), TEST (testovacie), EDU (školenia), PREPROD (predprodukčné) a produkčné prostredie (PROD) geograficky 
rozdelené do primárnej a záložnej lokality. Záložnú lokalitu predstavuje platforma vládneho cloudu.

AS IS stav zobrazuje nasledovná schéma.

Schéma č. 3 – Technologická architektúra IS DCOM (produkčné prostredie)

 

4.9.4     Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu

Z hľadiska využívania služieb vládneho cloudu realizácia projektu nevytvára nové požiadavky na využívanie služieb vládneho cloudu oproti súčasnému 
stavu (viď schéma v kapitole 4.9.3).



Prostred
ie

Služba z katalógu cloudových služieb pre zriadenie 
výpočtového uzla 

 

Požadované kapacitné parametre cloudovej služby (napr. objem a typ diskového priestoru, 
pamäť, procesorový výkon)

Dátový priestor (GB) Tier diskového priestoru Počet vCPU RAM (GB)

Vývojové N/A N/A N/A N/A N/A

Testova
cie

N/A N/A N/A N/A N/A

Produkč
né

N/A N/A N/A N/A N/A

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

ID Ďalšie služby potrebné na prevádzku projektu z katalógu služieb vládneho cloudu

(stručný popis / názov)

Hodnoty

1. N/A N/A

2. N/A N/A

3. N/A N/A

4.9.5     Jazyková lokalizácia

 

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

 

4.10    Bezpečnostná architektúra
 

Prevádzka bude realizovaná v rámci vládneho cloudu, ktorý je kontinuálne aktualizovaný proti najnovším bezpečnostným hrozbám. Súčasťou riešenia 
vládneho cloud je aj viacero bezpečnostných nástrojov zabezpečujúcich zvýšenú ochranu prevádzkovaných systémov. Cloudové prostredie využíva 
niekoľkoúrovňovú bezpečnostnú ochranu a analýzu zloženú z produktov (napr. Firewall, IPS, IDS, DDoS, SIEM, NBAD a ďalšie.).

Všetky rozhrania si budú vyžadovať pripojenie pomocou SSL. Zabezpečený bude monitoring sieťových prístupov, bezpečnosti údajov na diskových 
poliach, logovanie prístupov a zmien, ako aj služba poskytovania bezpečnej prístupovej siete. V rámci samotného IS budú využívané analytické nástroje 
pre monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti. V rámci IKT vybavenia bude zabezpečené nástroje pre ochranu proti škodlivému softvéru. IKT 
vybavenie v rámci miest podpory bude využívať VPN prepojenie. Pred spustením IS do prevádzky budú v spolupráci s CSIRT.SK realizované penetračné 
testy.

Povinnosťou bude preukázať súlad so zákonom č. 95/2019 zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Pre úspešnú realizáciu projektu je potrebné zabezpečiť dodržanie pravidiel stanovených Vyhláškou č. 78/2020 (resp. jej novelizácii) Z. z. o 
štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Z hľadiska ochrany osobných údajov bude dátový manažment realizovaný v súlade so zákonom 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Implementácia a prevádzka systému musí v oblasti bezpečnosti 
brať do úvahy aj Zákon 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov. Bude vypracovaný bezpečnostný projekt rešpektujúci 
tieto pravidlá.

 



5.      ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY

Projekt nie je závislý na iných projektoch.

 

Stakeholder Kód 
projektu

(z MetaIS)

Názov projektu Termín ukončenia projektu Popis závislosti

N/A N/A N/A N/A N/A

Tabuľka č. 23 Prehľad projektov, ktoré sú v štádiu vývoja a v korelácii s pripravovaným projektom

6.      ZDROJOVÉ KÓDY
 

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

7.      PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
 

Súčasný stav

Riadenie incidentov a servisných požiadaviek

Voči samospráve:

DCOM poskytuje podporu prevádzky pre zdieľané aplikačné moduly voči pomenovaným zástupcom používateľov (cca 2-3 pomenovaný 
používatelia za mesto).
Zástupcovia používateľov samosprávy majú možnosť zadávať požiadavky priamo cez DCOM Service Desk.

Voči dodávateľom ISO/ISM

DCOM poskytuje podporu prevádzky výhradne pre rozhrania na IS verejnej správy pre pomenovaných používateľom.
Dodávateľ ISO/ISM je povinný zrealizovať diagnostiku na vlastnej strane a na strane IS DCOM prostredníctvom modulu pre podporu 
prevádzky.
Dodávateľ ISO/ISM môže následne kontaktovať DCOM ServiceDesk: hlásenie musí obsahovať kompletnú diagnostiku, technický request
/response – ktorý zlyhal a vedie k nasimulovaniu chyby, presný čas vedúci k dohľadaniu chyby.
Chyby tretích strán (IS VS integrované na IS DCOM):

IS DCOM sprostredkuje komunikáciu medzi dodávateľom ISO/ISM a prevádzkovateľom IS VS.

Riadenie zmien a vydaní

Integračné rozhrania medzi IS DCOM a dodávateľom ISO/ISM sú súčasťou integračných kontraktov. Zmena rozhrania môže byť realizovaná po 
dohode medzi DEUS a dodávateľom ISO/ISM, alebo pri zmene vynútenej poskytovateľom zdrojových údajov.
Z dôvodu eliminovania výpadkov poskytovaných služieb voči samospráve pri iných zmenách v rámci IS DCOM, je testovanie týchto rozhraní 
súčasťou regresných testov IS DCOM.

Podpora prevádzky

Pre správcov IT samosprávy a určených pracovníkov dodávateľa ISO/ISM je sprístupnený incident manažment systém DCOM. Modul podpory prevádzky, 
bude obsahovať potrebné pohľady pre:

Náhľad do logov



Monitoring biznis procesov
Systém pre riadenie incidentov
Monitoring prevádzky

Prostredníctvom „Modulu podpory prevádzky“, správcovia, prípadne poverení pracovníci, môžu dohľad nad zvereným systémom. V module podpory 
prevádzky je možnosť zadať požiadavku na L3 podporu cez tiketovací nástroj IS DCOM, podľa definovaných pravidiel pre zadávanie tiketov. V rámci 
modulu prevádzky bude pre pracovníkov ISO dodávateľa dostupná aj báza znalostí IS DCOM a oznamy o nasadených aktualizáciách, informácie 
o nedostupnosti integrácií na tretie strany, a podobne.

Realizáciou projektu nedochádza k zmene prevádzky samostného IS DCOM. Prevádzku HW infraštruktúry v rámci privátneho cloudu bude zabezpečovať 
MF SR.

7.1       Prevádzkové požiadavky
 

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

L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) – zabezpečuje súčasný dodávateľ, cieľom projektu je vyššie zapojenie interných kapacít DEUS
L2 podpory IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov, so znalosťou IS (zabezpečuje zabezpečuje súčasný 
dodávateľ, cieľom projektu je vyššie zapojenie interných kapacít DEUS).
L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - zabezpečuje súčasný dodávateľ, cieľom projektu je vyššie zapojenie interných kapacít 
DEUS.

Definícia:

 

Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie základných problémov a požiadaviek koncových 
užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, 
previesť základnú analýzu a určiť príčinu problému a jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené priamočiare a jednoduché problémy a 
základné diagnostiky, overenie dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné 
užívateľské problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastavení SW a HW atď.

Podpora L2 (podpora 2. stupňa) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na úrovni Podpory L2 nekomunikujú 
priamo s koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za poskytovanie súčinnosti riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného hlásenia, čo 
mimo iného obsahuje aj spätnú kontrolu a podrobnejšiu analýzu zistených dát predaných riešiteľom 1. úrovne podpory. Výstupom takejto kontroly 
môže byť potvrdenie, upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Primárnym cieľom riešiteľov na úrovni 
Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne ho vyriešiť - s možnosťou eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3.

Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobťažnejších Hlásení, vrátane 
prevádzania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov.

Pre služby sú definované takéto SLA:

Služby call centra pre koncových používateľov (obce) Po – Pia 7:00 - 17:00

IaaS pre IS DCOM/Maintenance SW datacentra Po – Pia 8:00 - 16:30

Riešenie poruchy Po – Pia 7:00 - 19:00

Manažment a správa PROD prostredia/ Podpora a prevádzka modulov IS DCOM - Verejnosť Po – Ned 6:00 - 24:00, Referenti Po – Pia, 7:00 - 19:00

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

Závažn
osť  inci
dentu

Popis naliehavosti incidentu

A Kritická Je to  vada spôsobená vážnou chybou a/alebo nedostatkom dodávanej softvérovej aplikácie, pričom táto chyba a/alebo 
nedostatok zabraňuje používaniu dodávanej softvérovej aplikácie nasledovne: 

            (i) Aplikačné funkcie (moduly, komponenty, objekty, programy) dodávanej softvérovej aplikácie nie sú funkčné ako 
celok

            alebo

            (ii) nie je možné vykonať akýkoľvek výber a výstup z databázy údajov dodávanej softvérovej aplikácie a nie je možné 
vykonať prístup k databáze údajov dodávanej softvérovej aplikácii.

B Vysoká Je vada, spôsobená chybou a/alebo nedostatkom dodávanej softvérovej aplikácie, pričom táto chyba a/alebo nedostatok 
obmedzuje používanie dodávanej softvérovej aplikácie nasledovne:      

            (i) Niektoré aplikačné funkcie (moduly, komponenty, objekty, programy) dodávanej softvérovej aplikácie nie sú 
funkčné alebo nie je umožnený prístup k niektorej aplikačnej funkcii (modulu, komponentu, objektu, programu) dodávanej 
softvérovej aplikácie

            alebo

            (ii) Nie je možné vykonať výber niektorých údajov alebo nie je možné vyhotoviť niektorý výstup z databázy údajov 
dodávanej softvérovej aplikácie alebo nie je možné vykonať prístup k niektorým údajom v databáze údajov dodávanej 
softvérovej aplikácie.

napr. tlač pomocných výstupov, zostavy, funkčnosť nesúvisiaca s vyrubením a pod.       

C Stredná Do tejto kategórie spadajú všetky chyby a/alebo nedostatky spojené s používaním dodávanej softvérovej aplikácie, ktoré nie 
sú klasifikované ako závažné alebo kritické vady, pričom však čiastočne obmedzujú používanie dodávanej softvérovej 
aplikácie a vyžadujú si:   

            (i) Nastavenie parametrov systému Poskytovateľom

            alebo

            (ii) Vzniknutá vada a/alebo nedostatok má za príčinu miernu nepohodlnosť pri práci so softvérovou aplikáciou, ktorá 
je však funkčná.

 

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



1.  
2.  
3.  

Katastrofický - 1 Značný - 2 Malý - 3

Naliehavosť Kritická - A 1 2 3

Vysoká - B 2 3 3

Stredná - C 2 3 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 incidentu. 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 Pa
ra
me
ter

Poznámka



Prevádzkové 
hodiny

24 
ho
dín

Služby call centra pre koncových používateľov (obce) Po – Pia 7:00 - 17:00

IaaS pre IS DCOM/Maintenance SW datacentra Po – Pia 8:00 - 16:30

Riešenie poruchy Po – Pia 7:00 - 19:00

Manažment a správa PROD prostredia/ Podpora a prevádzka modulov IS DCOM - Verejnosť Po – Ned 6:00 - 24:00, Referenti 
Po – Pia, 7:00 - 19:00

Servisné okno 10 
ho
dín

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

24 
ho
dín

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

Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času.

Dostupnosť 
produkčného 
prostredia IS

98,
5%

·       97% z 24/7/365  t.j. max ročný výpadok je 10,95 dňa.

·       Maximálny mesačný výpadok je 21,9 hodiny.

·       Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni.

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

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

 

7.2.1     Dostupnosť (Availability)

Dostupnosť (Availability) znamená, že dáta alebo iné zariadenie sú prístupné v okamihu ich potreby. Vyjadruje sa v percentách dostupného času. 
Dostupnosť znamená, že dáta sú prístupné v okamihu jej potreby. Narušenie dostupnosti sa označuje ako nežiaduce zničenie (destruction) alebo 
nedostupnosť. Dostupnosť je zvyčajne vyjadrená ako percento času v danom období, obvykle za rok. Pre riešenie sa vyžaduje dostupnosť .97%

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). V rámci projektu sa očakáva tradičné zálohovanie - výpadok a obnova trvá cca hodiny až dni

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. V rámci 
projektu sa očakáva tradičné zálohovanie - výpadok a obnova trvá cca hodiny až dni

 

8.      POŽIADAVKY NA PERSONÁL
 

Podrobne uvedené v Projektovom zámere



9.      IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

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

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

 

 

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK

(odhad termínu)

KONIEC

(odhad termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 03/2022 04/2022  

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

3. Realizačná fáza 11/2022 10/2023  

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

3b Nasadenie a PIP 10/2023 11/2023

4. Dokončovacia fáza 11/2023 12/2023  

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

 

 

 

10.   PRÍLOHY

Katalóg požiadaviek (excel)

 

Koniec dokumentu
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