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POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1. História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

1 15.09.2022 Prvá verzia dokumentu MŠVVaŠ SR

2. ÚČEL DOKUMENTU

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov je dokument Prístup k projektu pre iniciačnú fázu určený na rozpracovanie detailných informácií  
prípravy projektu Digitálna infraštruktúra škôl, z pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia.

3. POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Cieľom Komponentu 7 v rámci Plánu obnovy a odolnosti je zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej 
ekonomike a spoločnosti (kritické myslenie, digitálne a mäkké zručnosti). Predpokladom na rozvoj gramotnosti a zručností žiakov je dostupná školská 
infraštruktúra. Potrebné je preto okrem iného jej dobudovanie.

4. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

V rámci Komponentu 7 bude okrem tohto projektu realizovaný samostatný projekt, vďaka ktorému cieľové skupiny získajú plnú digitálnu vybavenosť na 
vstupnej úrovni podľa definovaných IKT štandardov postavených na základe modelu “vysoko vybavenej a prepojenej učebne” (HECC). Zvýšená miera 
využívania viacerých digitálnych technológií/zariadení vytvorí väčšiu záťaž na internetové pripojenie. Bez zabezpečenia školy dostatočne robustným a 
rýchlym internetovým pripojením a zároveň vybudovaním adekvátnej sieťovej infraštruktúry priamo v škole bude využívanie digitálnych technológií výrazne 
obmedzené. Postupný nárast počtu fyzických elektrických zariadení zvyšuje nároky aj na ich zapojenie do elektrickej siete.



Predmetom projektu je vďaka zabezpečeniu 100 % pokrytia školy pomocou drôtovej a bezdrôtovej siete podporiť aktívne využívanie digitálnych 
technológií. Cieľové skupiny vďaka projektu získajú prístup k vysokorýchlostnej internetovej sieti ako nevyhnutnému predpokladu pre plnú digitálnu 
vybavenosť na vstupnej úrovni.

5. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

5.1. Biznis vrstva

Projekt je technologického charakteru. Z pohľadu biznis procesov nedochádza realizáciou projektu k zmene alebo úprave biznis procesov definovaných 
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

Tabuľka 1: Prehľad koncových služieb, ktoré budú výstupom projektu

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

5.2. Aplikačná vrstva

Projekt je technologického charakteru. Z pohľadu aplikačnej architektúry realizáciou projektu nedochádza k zmene alebo úprave aplikačnej architektúry 
MŠVVaŠ SR. 

5.2.1. Rozsah informačných systémov

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

Tabuľka 2: Prehľad dotknutých informačných systémov v projekte – súčasný stav

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)

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

 

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

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 4: Prehľad budovaných aplikačných služieb – 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

5.2.2. Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)

Realizáciou projektu nedochádza k zmene vo využívaní nadrezortných centrálnych blokov.

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

Kód ISVS

(z MetaIS)

Názov ISVS

 

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

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A



N/A N/A N/A

5.2.3. Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

Realizáciou projektu nedochádza k zmene vo využívaní podporných spoločných blokov.

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

Kód ISVS

(z MetaIS)

Názov ISVS

 

Kód a názov podporného spoločného bloku (z MetaIS)

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

5.2.4. Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly

V rámci predkladaného projektu sa neplánujú integrácie na nadrezortné centrálne bloky.

Tabuľka 7: Prehľad integrácii ISVS na spoločné moduly – budúci stav

Kód ISVS

(z MetaIS)

Názov ISVS

 

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

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

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

V rámci predkladaného projektu sa neplánujú integrácie na nadrezortné centrálne bloky.

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

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

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

5.2.6. Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

V rámci predkladaného projektu sa neplánuje poskytovanie údajov do IS CSRÚ.

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

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

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

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

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

5.2.7. Konzumovanie údajov z IS CSRU

V rámci predkladaného projektu sa neplánuje konzumovanie údajov do IS CSRÚ.

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

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

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

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

5.3. Dátová vrstva

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

5.3.1. Údaje v správe organizácie

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

5.3.2. Dátový rozsah projektu

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

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

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

5.3.3. Kvalita a čistenie údajov

Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

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

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

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

Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality

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

Tabuľka 13: Prehľad rolí a personálneho zabezpečenia pre riadenie dátovej kvality

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

5.4. Referenčné údaje

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

5.4.1. Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

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

Tabuľka 14: Prehľad identifikovaných referenčných údajov – budúci stav

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



5.4.2. CSRU

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

Tabuľka 15: Prehľad konzumovaných/poskytovaných referenčných údajov – budúci stav

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

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

5.5. Otvorené údaje

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

Tabuľka 16: Prehľad otvorených údajov – budúci stav

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

5.6. Analytické údaje

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

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

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

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

5.7. Moje údaje

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

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

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

5.8. Prehľad jednotlivých kategórií údajov

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

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

ID Register / Objekt evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Referenčné údaje Moje údaje Otvorené údaje Analytické údaje

1 N/A

5.9. Technologická vrstva

5.9.1. Prehľad technologického stavu

Z pohľadu technologického stavu preukazuje súčasný stav prieskum vybavenosti digitálnymi technológiami v základných a stredných školách v školskom 
roku 2020/2021, ktorý bol realizovaný Inštitútom vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 86 % základných a stredných škôl:



Údaje z prieskumu vybavenosti digitálnymi technológiami (ďalej len „prieskumu“) popisujú stav technického vybavenia využívaného v školách na 
výučbu. Základným predpokladom dovybavenia škôl digitálnymi technológiami je kvalitná elektroinštalácia. Podľa údajov z hlavných zistení 
prieskumu digitálnych technológií viac ako tretina škôl potrebuje jej úplnú rekonštrukciu, 45 % škôl aspoň čiastočnú. Najviac škôl potrebujúcich 
úplnú rekonštrukciu sa nachádza v Bratislavskom (45,1 %) a Prešovskom kraji (41,4 %).
Internet na školách je v dnešných podmienkach neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania žiakov. Bez stabilného internetového pripojenia (bez LAN a 
bez Wi-Fi) je necelé 1 % škôl. Viac ako 91 % škôl má k dispozícií LAN káblové internetové pripojenie aj bezdrôtový internet (Wi-Fi).
Väčšina škôl preferuje možnosť centrálneho zabezpečenia internetového pripojenia. V priemere takmer 65 % je presvedčených o tom, že 
MŠVVaŠ SR by malo zabezpečovať internetové pripojenie na školách. Najväčší počet škôl, ktoré by si zabezpečovali internetové pripojenie 
radšej samostatne sa nachádza v Bratislavskom a Žilinskom kraji.
Napriek tomu, že viac ako 97 % škôl na Slovensku má prístup k bezdrôtovému internetovému pripojeniu (Wi-Fi), pokrytie na školách je 
nedostatočné. Najväčší podiel škôl s bezdrôtovým pripojením je v Košickom (98,6 %), Banskobystrickom a Trenčianskom kraji (oba kraje 98,4 %). 
Prekvapivo, najhoršia situácia ohľadom bezdrôtového pripojenie je v Trnavskom (95,4 %) a Bratislavskom kraji (96,4 %), ktoré sú pod priemerom 
SR.
100 percentné pokrytie priestorov bezdrôtovým internetom má v priemere len necelých 15 % škôl. Najviac z nich je v Trnavskom (16,8 %) a 
Nitrianskom kraji (16,6 %), najmenej v Žilinskom kraji (11,3 %). Najhoršia situácia je v Trenčianskom kraji, kde viac ako 30 % škôl má pokrytie 
priestorov Wi-Fi sieťou nižšie ako 50 %.
V priemere viac ako 14 % škôl má 100 percentné pokrytie priestorov káblovou internetovou sieťou LAN. Najviac škôl so 100 percentným pokrytím 
je v Trnavskom (19,5 %) a Bratislavskom kraji (17,4 %). V Nitrianskom kraji dosahuje 100 percentné pokrytie len približne 11 % škôl. Bez pokrytia 
káblovou sieťou LAN je v SR približne 6,6 % škôl. Negatívna situácia je v Banskobystrickom (9,9 %) a Košickom kraji, kde 9 % škôl nemá 
internetovú káblovú sieť LAN.

5.9.2. Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS, rovnako nie je predmetom projektu využívanie cloudových služieb.

Tabuľka 20: Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav

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 N/A N/A

Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom zaťažení Počet N/A N/A

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za obdobie Počet/obdobie N/A 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

5.9.3. Návrh riešenia technologickej architektúry

V rámci projektu bude školám dodané digitálne vybavenie vychádzajúce z vybraného vstupného štandardu.

Typ Parametre

LAN 
prepín
ač

Požadovaný parameter

8x 1-GbE-RJ45 portov

2x 1-GbE-SFP portov

8x IEEE 802.3at PoE+ (130W) portov

20.0 Gbps Switching Capacity

8,000 MAC-Addresses

4,000 VLANs 
Podpora Broadcast storm control
Podpora IGMP snooping
Podporované štandardy a protokoly
802.1p, 802.1Q 
802.1D
802.1w



802.1ab
802.1ad
802.3 af (PoE)
802.3at (PoE+)
Podpora PoE na všetkých portoch súčasne
Podpora 802.1x
Podpora DHCP snooping
Integrovaná two-factor autentifikácia
Role-based administrácia
Detailné historické štatistiky per-port
Detailné historické štatistiky per-klient
DHCP a hostname fingerprinting
SNMP v2c
Vzdialená analýza rámcov na portoch
Logovanie eventov, vyhľadávanie v logoch
Zariadenie musí byť vybavené sadou na montáž do štandardných stojanov

WiFi 
AP

Zariadenie musí mať povolenie na prevádzku v Slovenskej republike a musí vyhovovať norme ETSI.
Zariadenie musí byť plne manažovateľné centrálnym riadiacim systémom, ktorého opis je uvedený vyššie.
Zariadenie musí byť vybavené sadou na montáž. Elektronické časti zariadenia musia byť umiestnené vo vzduchotesnom obale.
Zariadenie musí byť certifikované Wi-Fi Alliance ( ) a musí umožniť súčasné použitie 2.4GHz aj 5GHz pásma. V 5GHz pásme www.wi-fi.org
musí vedieť detekovať radar a podporovať DFS.
Zariadenie musí podporovať min. tieto štandardy:
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11k
IEEE 802.11r
IEEE 802.11i
IEEE 802.1x
AES min. 128 bitový šifrovací kľúč
Požadované parametre IEEE 802.11n pre 2.4GHz aj 5GHz pásmo:
MIMO min. 2x2:2
agregácia paketov,
20 aj 40MHz kanály
beamforming
Minimálne 1 port IEEE 1000Base-T
Interné alebo externé všesmerové antény, zisk min. 2dBi pre 2.4GHz a 4dBi pre 5GHz pásmo
Podpora napájania pomocou IEEE 802.3af alebo AC adaptéra
Podpora IPv4 aj IPv6
Podpora WMM/IEEE 802.11e
Podpora IEEE 802.1q
Podpora L2 aj L3 roaming. Pripájanie zariadení podporujúcich 5GHz aj 2.4GHz pásmo do 5GHz pásma, tzv. band steering.
Podpora wifi mesh a wifi IPS funkcionality. Riadiaci systém musí rozpoznať a mitigovať nielen rogue, ale aj tzv. honeypot rogue wifi prístupové 
body. Podpora prepnutia wifi prístupového bodu do módu merania wifi signálu v reálnom čase pre potreby obhliadky priestorov nepokrytých 
wifi signálom.
Podpora aplikačného firewallu. V pravidlách pre firewall musí byť možné definovať cieľové IP adresy, porty, doménové mená, rozpoznané 
aplikácie aj skupiny aplikácií.
Limitovanie šírky pásma na úrovni SSID aj na úrovni používateľa. V pravidlách pre limity musí byť možné definovať cieľové IP adresy, porty, 
doménové mená, rozpoznané aplikácie aj skupiny aplikácií.
Filtrovanie nevhodného obsahu, vrátane webových stránok s pornografickým obsahom, hier cez internet, atď. Blokovanie aplikácií ako sú 
napríklad bitTorenty, sociálne médiá, atď.

Inštala
čné 
práce

Elektroinštalačné práce a kabeláž
vypracovanie implementačného plánu pre WiFi zariadenia,
návrh umiestnenia bezdrôtových prístupových bodov na lokalitách,
doprava koncových zariadení do jednotlivých lokalít,
fyzická realizácia káblového pripojenia wifi prístupových bodov s LAN podľa typu lokality,
inštalácia a nastavenie bezdrôtových prístupových bodov na lokalite,
overenie funkčnosti wifi siete na lokalite,
zaškolenie zodpovedného pracovníka lokality, predstavenie riešenia, oboznámenie so spôsobom pripájania a
overovania užívateľov do wifi siete,
prekládka IKT zariadení na lokalite v prípade požiadavky

5.9.4. 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.

http://www.wi-fi.org


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

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 22: Prehľad ďalších požiadaviek na výpočtové kapacity prevádzkových prostredí vo vládnom cloude

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

5.9.5. Jazyková lokalizácia

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

5.10. Bezpečnostná architektúra

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 

Z hľadiska ochrany osobných údajov bude dátový manažment realizovaný v súlade so zákonom štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY

Projekt nie je závislý na iných projektoch.

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

Stakeholder Kód projektu

(z MetaIS)

Názov projektu Termín ukončenia projektu Popis závislosti

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

7. ZDROJOVÉ KÓDY

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

8. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS. Požadovaná bude minimálne 3 ročná záručná doba.

8.1. Prevádzkové požiadavky

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

8.1.1. Úrovne podpory používateľov

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

8.2. Požadovaná dostupnosť IS

8.2.1. Dostupnosť (Availability)



Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

8.2.2. RTO (Recovery Time Objective)

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

8.2.3. RPO (Recovery Point Objective)

Predmetom projektu nie je vybudovanie nových ani rozvoj existujúcich IS.

9. POŽIADAVKY NA PERSONÁL

Podrobne uvedené v Projektovom zámere

10. IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

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

Tabuľka 24: Fázy projektu

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK

(odhad termínu)

KONIEC

(odhad termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 06/2022 07/2022  

2. Iniciačná fáza 08/2022 06/2023 Vrátane VO

3. Realizačná fáza 06/2023 12/2024  

3a Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 01/2023 11/2024  

3b Nasadenie a Postimplementačná podpora (PIP) 03/2023 11/2024

4. Dokončovacia fáza 11/2024 12/2024  

5. Podpora prevádzky (SLA) 01/2025 12/2029

11. PRÍLOHY

N/A
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