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2. 2.1                 Prehľad
V tejto časti je stručný prehľad informácií o zamýšľanom projekte, jeho cieľoch, finančnom rozsahu, ako aj o žiadateľovi.

Zdôvodnenie využitia dopytového projektu pre oblasť manažmentu údajov v organizácií



Účelom dopytovej výzvy je podporiť realizáciu aktivít v oblasti Lepšieho využívania údajov na úrovni jednotlivých inštitúcií verejnej správy.

Téma projektu: Migrácie do vládneho cloudu. Na základe NKIVS (Národná koncepcia informatizácie verejnej správy), bola definovaná stratégia „Cloud-first“, to znamená, že všetky nové informačné systémy budú prioritne 
nasadené v prostredí vládneho cloudu.  V súčasnosti je v produkčnej prevádzke privátny cloud prevádzkovaný MV SR a od 06/2019 je zavedený proces certifikácie verejných cloudových služieb na základe ktorého je umožnené 
využívať služby z prostredia verejného cloudu.

Napriek aktívnej snahe ÚPVII o centralizáciu prevádzky IS VS (Informačné Systémy Verejnej Správy) je naďalej prevádzkovaných decentralizovane v správe OVM viac ako 680 ISVS určených pre migráciu do prostredia vládneho 
cloudu. Z uvedeného počtu bolo v čase vypracovania štúdie prevádzkovaných cca 100 IS VS v prostredí vládneho cloudu.    je poskytnúť OVM kvalitnejšie údaje na Cieľom projektu „Analýza a návrh migrácie do Vládneho Cloudu“ 
základe ktorých sa môžu rozhodnúť ktoré systémy migrovať do prostredia vládneho cloudu, tak aby to bolo najefektívnejšie z pohľadu čerpania zdrojov finačných, ľudských a technologických. Analýza tiež umožní UPVII lepšie 
kontrolovať prideľovanie zdrojov.

Problémy: Projekt adresuje nasledovné problémy:

·         OVM nemajú kapacity/nástroje na získanie relevantných údajov:

·         OVM nemajú kvalifikované kapacity (technické a analytické) na vypracovanie odporúčaní (migračné stratégie)

Rozsah projektu: Meta informačný systém verejnej správy eviduje 1645 informačných systémov verejnej správy. Z toho na základe požiadavky a odpočtu uznesenia vlády 247/2014 je požiadavka OVM na migráciu 689 systémov. 
Do dnešného dňa bolo premiestnených cca 100 systémov, pretože neexistuje relevantná analýza požiadaviek zdrojov na beh vybraných systémov v cloude (CPU, RAM, pamäte), ako aj analýza či daný IS VS bude efektívne 
bežať v cloude, aké bariéry je nutné odstrániť, resp. či nebude výhodnejšie to ponechať, respektíve prestať používať. Na základe hore uvedených problémov bolo navrhnuté riešenie ktoré adresuje jednotlivé problémy realizáciou a
nalýzy a návrhu migrácie do prostredia vládneho cloudu pre 200 ISVS. 200 ISVs bolo vybraných ako dostatočne reprezentatívna zložka z dôvodu finančných zdrojov. Cieľ projektu je dosiahnutý realizáciou nasledovných aktivít:

posúdiť existujúci AS-IS stav prostredníctvom analýzy IKT infraštruktúry, úrovne utilizácie a alokácácie IKT zdrojov, identifikáciou integračných závislostí, zhodnotením biznis požiadaviek, analýzou aplikačnej architektúry a 
ďalších aktivít za účelom získania lepších dát, ktoré ďalej slúžia ako podklady pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie.
navrhnúť TO-BE stav na úrovni návrhu migračnej stratégie a návrhu cieľového prostredia (privátny cloud vs. verejný cloud).

po overení To-BE zaviesť overený proces ako SaaS službu a požadovať používanie SaaS služby pri migrácii do privátnej časti vládneho cloudu pre určenie potrebných zdrojov

Výstupom projektu je hodnotiaca správa vo forme reportu obsahujúce relevantné informácie na základe ktorých môžu OVM zrealizovať prípravu na migráciu do prostredia vládneho cloudu a vytvorenie SaaS služby, ktorej 
výstupom má byť: zistenie a navrhnutie zdrojov, ako vstupu do CSP pre lepšie využívanie zdrojov privátnej časti vládneho cloudu (podľa §10a, zákona 305/2013 Z.z.) a určenie stratégie pre každú aplikáciu podľa 6R.

Realizáciou projektu prispeje ÚPVII k naplneniu nasledovných cieľov súvisiacich s údajmi v organizácií:„Analýza a návrh migrácie do Vládneho Cloudu“ 

Cieľ realizácie projektu Áno / Nie

Zlepšenie rozhodovania na základe údajov X

Sprístupnenie nových dostupných údajov na analytické spracovanie X

Vytvorenie nových analytických modelov prepoužiteľných na podporu rozhodovania X

Sprístupniť výsledky projektu (dáta, riešenie) vo forme otvorených údajov X

Zlepšenie transparentnosti rozhodovania a zefektívnenie procesov štátu

Zvýšenie dôveryhodnosti v štát

Zvyšovanie spoločenskej a spotrebiteľskej hodnoty a/alebo vytvorenie potenciálu pre rast dátovej ekonomiky X

Aplikácia analytického spracovania údajov pre zefektívnenie a/alebo optimalizáciu vynaložených finančných prostriedkov verejnej správy X

Projekt je detailizovaný v nasledovných častiach štúdie.

Zdôvodnenie Prijímateľa/partnera dopytového projektu a dôvod jeho určenia



Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je ústredným orgánom štátnej správy pre:  

·         Oblasť informatizácie spoločnosti,

·         Oblasť investícií,

·         Oblasť regionálneho rozvoja.

·         Riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie

·         V oblasti  ÚPVII zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informatizácie spoločnosti
informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

·         V oblasti ÚPVII zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou investícií 
SR.

·         V oblasti  ÚPVII koordinuje dodržiavanie Partnerskej dohody na roky 2014 až 2020, rozhoduje o záväzných plánoch a krízovom riadení riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z eurofondov
operačných programov a zabezpečuje presadzovanie strategických cieľov Slovenska v oblasti poskytovania financií z eurofondov.

·         V oblasti  ÚPVII podporuje činnosť okresných rozvojových centier, schvaľuje a poskytuje vládou schválené dotácie a regionálne príspevky na projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch a regionálneho rozvoja
vyhodnocuje plnenie akčných plánov v spolupráci s miestnymi úradmi.

·         ÚPVII plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

·         Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spustil pre poskytovateľov a prevádzkovateľov cloudových služieb možnosť certifikácie cloudových služieb typu IaaS, PaaS, SaaS a ich zápis do katalógu služieb 
vládneho cloudu. V prípade, že poskytovateľ cloudovej služby požiada ÚPVII o zaradenie cloudovej služby do katalógu vládnych cloudových služieb podľa § 10a zákona  č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente, ÚPVII spustí 
certifikačný proces. Tento významný krok pomáha k rozšíreniu počtu cloudových služieb pre verejnú správu. Rozšírené portfólio vládnych cloudových služieb prináša orgánom verejnej moci väčší priestor a vyššiu flexibilitu pri 
výbere cloudových služieb. Spustenie certifikácie je ďalším krokom k úspešnému napĺňaniu strategickej priority „Vládny cloud“, ktorý vychádza z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky. Vytvorenie 
Marketplace služieb hybridného cloud, umožní získať a následne poskytovať transparentné, aktuálne a komplexné dáta o hybridných cloudových službách, so zabezpečením ich obstarania a monitorovania z jedného miesta. 
Marketplace služieb hybridného cloudu bude zahŕňať návrh, vybudovanie, nasadenie, testovanie a vytvorenie Marketplace cloudových služieb ako aj prevádzku, podporu a následný rozvoj

·         UPVII pracuje s prípadmi použitia na nasledovných

o    :Úsekoch a agendách

Úsek Príslušná agenda

Informatizácia spoločnosti Konzultovanie návrhov dokumentov, ktoré majú dosah na informačné systémy verejnej správy

Informatizácia spoločnosti Koordinovanie budovania informačných systémov verejnej správy

Informatizácia spoločnosti Schvaľovanie koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy

 Informatizácia spoločnosti Sledovanie stavu a hodnotenie rozvoja informačných systémov verejnej správy

Štúdia nemá vplyv na životné situácie

Zoznam úsekov a agend verejnej správy nájdete tu:

ÚPVII reflektuje na vyhlásenú dopytovú výzvu, pretože identifikoval prípady použitia a situácie, ktoré je možné zefektívniť a stransparentniť práve na základe aplikácie systematického riadenia použitím moderných analytických 
metód a údajov, pričom výsledok bude aktívne prespievať k naplneniu cieľov výzvy. Predmetné témy a prípady použitia budú jednoznačne definované zo všetkých pohľadov tak, ako to definuje výzva.

Príslušnosť dopytového projektu k relevantnej časti PO7 OPII Predkladaná štúdia je štúdiou uskutočniteľnosti pre programové obdobie 2014 až 2020 pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os číslo 07 
Informatizácia spoločnosti, typ SaaS služby.

Projekt je príslušný k špecifickému cieľu:

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

s nasledovnými merateľnými ukazovateľmi:

# Ukazovateľ Výber Počet Cieľový rok

P0051 Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) X 30 2021

a nasledovnými typmi aktivít:

Aktivita Výber

Typ aktivít: L. Podpora využívania znalostí vo VS X

Typ aktivít: J. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT X

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu Indikatívna výška je 1 997 568 €

Tabuľka 1: Základné informácie - zhrnutie

3. 2.2                 Dôvod

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/cko/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj/index.html


Vláda SR prijala v roku 2014 strategický materiál „Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe" na základe ktorého bol implementovaný 
privátny cloud poskytujúci v čase vypracovania štúdie služby na úrovni IaaS. Následne na základe prijatých legislatívnych úprav a strategických priorít bol prijatý 
koncept hybridného cloudu ktorý zahŕňa služby privátneho, komunitného a verejného cloudu (viď schéma dolu). Na základe zákona NKIVS (Národná koncepcia 
informatizácie verejnej správy), bola určená stratégia Cloud-first, t.j. všetky nové rozvojové projekty musia byť implementované prioritne v prostredí vládneho 
cloudu, len v odôvodnených prípadoch môžu byť IS nasadené a prevádzkované mimo prostredia vládneho cloudu.

Zdroj: https://www.itapa.sk/data/att/7002.pdf

 

V 07/2019 bola zo strany ÚPVII zverejnená výzva „Migrácia informačného systému verejnej správy do cloudovej Infraštruktúry ako služby“ s cieľom uľahčiť 
potenciálnym žiadateľom migrovať svoje informačné systémy do vládneho cloudu. Projekty úspešných žiadateľov sú podporené sumou od 200-tisíc až 1,5 
milióna eur. Spolu je vyčlenená alokácia 7,5 milióna eur.

Dlhodobým cieľom ÚPVII je podporiť migráciu existujúcich systémov do prostredia vládneho cloudu a nasadzovať nové systémy v prostredí vládneho cloudu. 
Napriek uvedenému cieľu je prevádzkovaných v správe OVM viac ako 680 ISVS určených pre migráciu do prostredia vládneho cloudu. Z uvedeného počtu bolo 
v čase vypracovania študie prevádzkovaných cca 100 ISVS v prostredí vládneho cloudu.  Žiadateľ považuje za jeden z hlavných dôvodov nízkej úrovne 
migrácie, nedostatočné alebo chýbajúce analytické a technické kapacity na strane OVM potrebné na posúdenie existujúceho stavu a návrhu migrácie do 

  prostredia vládneho cloudu.

Predmetom tejto štúdie je adresovať uvedený problém  Cieľom projektu je:implementáciou projektu analýzy a návrhu migrácie do vládneho cloudu.

posúdiť existujúci AS-IS stav prostredníctvom analýzy IKT infraštruktúry, úrovne utilizácie a alokácácie IKT zdrojov, identifikáciou integračných 
závislostí, zhodnotením biznis požiadaviek, analýzou aplikačnej architektúry a ďalších aktivít za účelom získania lepších dát, ktoré ďalej slúžia ako 
podklady pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie.

 navrhnúť TO-BE stav na úrovni návrhu migračnej stratégie (určenia priorít, určenia blokov pre využívanie cloudu v aplikácii a databáze) a návrhu 
cieľového prostredia (privátny cloud vs. verejný cloud). Nie je požadovaná migrácia v prípade, že aplikácia nie je vhodná pre cloudové prostredie. 
Po overení na vzorke 200 IS VS vytvoriť SaaS službu zavedenú v katalógu vládnych cloudových služieb a MetaIS.

Výstupom projektu je hodnotiaca správa vo forme reportu obsahujúce relevantné informácie na základe ktorých môžu OVM zrealizovať prípravu na migráciu do 
prostredia vládneho cloudu.

 

V nasledujúcej časti sú uvedené konkrétne dôvody realizácie projektu v kontexte:

Hlavných východísk pre realizáciu projektu
Občanov a podnikateľov
Zamestnancov verejnej správy

3.1. 2.2.1        Hlavné východiská pre realizáciu projektu

Hlavné východiská pre realizáciu projektu Áno 
/ Nie

Snaha, aby organizácia dokázala využívať svoje údaje pre potreby prípravy analýz (analytické spracovanie údajov), ktoré budú slúžiť ako podklad pre 
lepšie rozhodovanie

X

Lepšie dáta znamenajú možnosť získavať kvalitné informácie, z nich vyplývajúce „insights“ (pohľady dovnútra problematiky), ktoré zas ďalej slúžia ako 
podklady pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie.

X

Aplikovať lepšie predikcie a modely a zefektívniť súčasne činnosti vykonávané v organizácií X

Aplikovať hodné riešenie a postup pre maximálne využitie dát v definovanej problémovej oblasti a overiť definované spôsoby založené na dátovej 
vede a analytických prístupoch priamo vo rozhodovaní v predmetnej oblasti.

Vytvoriť údaje, ktoré budú publikované ako otvorené údaje vo vhodnom na opätovné použitie – okrem osobných údajov, citlivých údajov a utajovaných 
údajov

X

Aplikovať najlepších znalostí do procesov organizácie, ktorá na základe nich bude prijímať rozhodnutia

Podporiť transformáciu fungovania organizácie a jej procesov tak, aby boli tieto definované analýzy efektívne používané a zároveň zverejňované vo 
vhodnej vizuálnej podobe pre aj pre verejnosť.

X

https://www.itapa.sk/data/att/7002.pdf


Zavádzať modely, dáta a nástroje, ktoré umožnia vytvárať analýzy pre jednotlivé oblasti organizácie, v ktorých je možné zlepšiť rozhodovanie X

Tabuľka 2: Východiská realizácie projektu

3.2. 2.2.2        Dôvody realizácie projektu z pohľadu občana / podnikateľa

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dôvody realizácie projektu z pohľadu občana / podnikateľa

Dôvod realizácie z pohľadu občana / podnikateľa Áno / Nie

Transparentný prístup k informáciám, údajom a rozhodnutiam

Zefektívnenie procesov, ktoré ovplyvňujú občana / podnikateľa

Znížiť časov náročnosť na strane podnikateľa / občana elimináciou krokov procesu

Projekt prispeje k implementácii „1 x a dosť“

Tabuľka 3: Dôvody realizácie z pohľadu občana / podnikateľa

3.3. 2.2.3        Dôvody realizácie projektu z pohľadu zamestnancov verejnej správy

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dôvody realizácie projektu z pohľadu zamestnancov

Dôvod realizácie z pohľadu zamestnanca Áno / 
Nie

Posilniť kompetencie VS v oblasti práce s dátami pri procesoch rozhodovania alebo práce zamestnancov VS

Nadefinovať správne požiadavky a potreby pre jednotlivé oblasti analýz, ktoré môžu zefektívniť procesy a prípadne eliminovať chyby X

Nájsť vhodnú kombináciu nástrojov pre definované problémy X

Zabezpečiť a posilniť možnosť experimentovať a postupne zlepšovať rozsah a šírku analýz a šíriť najlepšie skúsenosti (recept na úspech tiež nie je 
možné určiť hneď na začiatku)

X

Získať potrebné informácie pre rozhodnutie o migrácii IS do prostredia vládneho cloudu. X

Tabuľka 4: Dôvody realizácie z pohľadu zamestnancov VS

4. 2.3       Rozsah
Rozsah štúdie identifikuje, čoho sa štúdia týka a v akom vecnom, subjektovom, prípadne finančnom limite sa pohybuje. Maximálny vecný rozsah je definovaný 
priamo vo výzve, pričom stanovuje minimálne obsahové a vecné požiadavky, ktoré ma projekt spĺňať.

4.1. 2.3.1        Výber rozsahu projektu

Výber témy a definovanie problému predstavuje základný konceptuálny prvok, ktorý je potrebné popísať za účelom predstavenia celého projektového zámeru.

Pri definovaná príkladov resp. oblasti použitia sme vychádzali z nasledovnej tabuľky, kde je definovaná väzba existujúcich problémov a oblastí, ktorých sa projekt 
týka:

Oblasť Popis V
ý
b
er



Lepší návrh 
politík a 
regulácií

Vďaka online posudzovaniu vplyvov a využitie údajov na simulácie dopadov a testovanie účinnosti politík sa zlepší kvalita rozhodovania

Vznikne platforma na posudzovanie vplyvov a lepší návrh regulácii s využitím „big data“ a umelej inteligencie (okrem analýz vplyvov na 
podnikateľské prostredie bude potrebné vytvoriť modely sociálnych vplyvov, vplyvov na životné prostredie, vplyvov na zdravotný stav 
populácie a podobne).

Zároveň projekt vytvára analytické modely a výstupy vhodné na publikovanie vo forme open data

Lepší dozor 
a dohľad 
nad 
regulovaním
prostredím:

Využitie údajov pre online monitoring regulovaného prostredia a zavedenie princípov Regulácie 2.0, čo môže byť využité napríklad v 
procesoch verejného zdravotníctva, pri povoleniach životného prostredia, v podmienkach kontrol inšpektorátov práce, pri sledovaní 
telekomunikačného trhu, pri sledovaní finančných trhov a podobne.

Spojenie 
úradníka a 
stroja: 
inovácie 
procesov

Vďaka zdieľaniu údajov a využitiu automatizovaných analýz prípadov, využitie podporných analytických nástrojov pre lepšie operatívne 
rozhodovanie (napríklad použitie metód „machine learning“ pre analýzu rizík a predikciu budúcich udalostí alebo analýzy sociálnych sietí 
pre pochopenie súvislostí). V princípe ide o rozšírenie znalostnej bázy úradníkov a

Prediktívne 
kontroly

Napríklad využitie AI v kontrolnej činnosti NKÚ, v kontrolnej činnosti verejného obstarávania, daňové kontroly, colné kontroly;

Automatizác
ia 
spracovania

Analýza nahradí manuálne vstupy OVM do  pre určenie HW požiadaviek pre migráciu do cloudu. MV prostredníctvom CSP na základe CSP
vstupov z analýzy bude môcť rýchlejšie a presnejšie prideľovať požadované zdroje.

Analýza zároveň poskytne informácie pre odstránenie blokov v aplikácií, čo bude viesť k lepšiemu využitiu alokovaných zdrojov

X

Určovanie 
opatrení na 
základe 
rizík:

Vyhodnotenie analýzy umožní eliminovať riziko, že IS VS po migrácii nebude pracovať efektívne. Analýza napríklad nedoporučí migrovať 
ISVS, ktorý by vykazoval veľký počet blokov, ktoré je potrebné odstrániť, čo by znamenalo značné finančné zaťaženie na úpravu aplikácie, 
resp. v opačnom prípade neadekvátnu spotrebu HW zdrojov

X

Lepšie 
riadenie 
zdrojov a 
plánovanie 
činností

Jedná sa o aplikáciu modelov na využitie predikcií budúcich udalostí. Výstupy z analýzy sú priamo použité ako:

-          Vstup do CPS na alokovanie potrebných HW zdrojov

-          pre určenie priorít pri migrácií ISVS - jednoduchšie najskôr

-          zabezpečenie dostatočných zdrojov (finančných, ľudských a technických) pri odstraňovaní bariér

-          určenie činnosti: Rehosting, Replatforming, Repurchasing, Refactoring (Re-architecting), Retire, Retain

X

Plánovanie 
budúcich 
kapacít,

Plánovanie budúcich kapacít, najmä rozšírovanie privátnej časti vládneho cloudu – HW a ľudksé kapacity.

Zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov pri výbere jednej zo stratégií Rehosting, Replatforming, Repurchasing, Refactoring (Re-
architecting), Retire, Retain

X

Prediktívna 
polícia a 
prediktívne 
hasičstvo

Využitie umelej inteligencie pre plánovanie policajných hliadok spôsobom, aby sa minimalizovala možná trestná činnosť;

Územné 
plánovanie

Využitie modelov pre efektívne plánovanie územného rozloženia v závislostí od požiadaviek

Zvýšenie 
kvality 
služieb

Na základe vstupov z analýzy sa skráti proces alokovania CSP zdrojov z 3 dní na hodiny X

Zvýšenie 
výkonnosti 
vnútorných 
procesov

Využitie umelej inteligencie pre manažment ľudských zdrojov a/alebo celkové riadenie organizácie/podriadených organizácií a ich 
výkonnosti, napríklad pre náber vhodných pracovníkov, pre plánovanie zmien, pre odmeňovanie, pre počítanie výkonnostných 
ukazovateľov, pre riešenie verejného obstarávania a podobne.



Optimalizáci
a 
prevádzky 
organizácií 
verejnej 
správy

Identifikácia neefektívnosti v prevádzke jednotlivých inštitúcii, benchmarking nákladov na jednotlivé aktivity, optimalizácia využitia 
hmotného a nehmotného majetku, optimalizácia podporných a administratívnych činností.

Využitie 
decentralizo
vaných 
technológií

Decentralizované riešenia, ktoré môžu vzniknúť vďaka technológii decentralizovanej hlavnej knihy alebo aj blockchain majú potenciál 
disruptovať inštitúcie, ako ich poznáme, vďaka vytvárania vrstvy dôvery medzi účastníkmi transakcií. Na zabezpečenie dôveryhodnosti 
transakcií už nie je potrebná dôveryhodná tretia strana. Okrem inštitucionálnej inovácie môže decentralizovaná architektúra prispieť k 
vytvoreniu spravodlivejšieho internetu, ktorý je viac v súlade s Európskymi hodnotami, ako súčasný model.

Tabuľka 5: Predmet projektu podľa prílohy č. 10 Výzvy (kvalitatívne ukazovatele projektu)

Choose an item.

Detailný popis problému Stanovenie 
zodpovedno
stí za 
riešenie

Vo všeobecnosti je kľúčovým problémom nízka miera využívania služieb vládneho cloudu odberateľmi, t.j. OVM. Napriek tomu že od roku 2015 
je v produkčnej prevádzke privátny cloud prevádzkovaný MV SR a od 06/2019 je spustená certifikácia verejných cloudových služieb, je počet 
zmigrovaných systémov do prostredia vládneho cloudu nízky (cca 100 ISVS z 680 ISVS).

Jedným z primárnych dôvodov prečo došlo k takémuto stavu je aj nedostatok informácii, resp. kvalitných údajov na úrovni OVM. Jednotlivým 
organizáciám chýbajúce analytické a technické kapacity potrebné na posúdenie existujúceho stavu a návrhu migrácie do prostredia vládneho 
cloudu. 

ÚPVII

4.2. 2.3.2        Akých subjektov sa projekt dotýka?

V tejto časti je rámcovo uvedené ako sa dotýka projekt jednotlivých subjektov, ktoré budú projektom dotknuté:

Subjekt Áno
/Nie

Ktoré a ako?

Občan Je potrebné napísať stručnú charakteristiku, ako sa daného subjektu projekt dotkne.

Podnikateľ Je potrebné napísať stručnú charakteristiku, ako sa daného subjektu projekt dotkne.

Inštitúcia 
verejnej správy

X Výstupy projektu poskytnú inštitúciám verejnej správy presné, detailné a relevantné informácie pre uskutočnenie optimálneho 
rozhodnutia ohľadne výberu systémov migrácie do prostredia vládneho cloudu.  

Žiadateľ X Výstupy projektu poskytnú žiadateľovi relevantné informácie pre uskutočnenie efektívneho plánovania typov a kapacít služieb 
vládneho cloudu.

Tabuľka 6: Dotknuté subjekty

4.3. Rozsah realizovaných aktivít projektu

V tejto časti sú zhrnuté základné informácie o realizovaných aktivitách projektu.

Aktivity Analýza a 
návrh

V
ý
b
er

Stručný popis aktivity

Analýza 
prípadov 
použitia

Analýza a 
návrh



Zabezpečeni
e zdrojov dát

Analýza a 
návrh

X Analýza súčasného stavu IKT infraštruktúry, vrátane analýzy zdrojov, kapacít, architektúry, a ďalších relevantných dát. Realizácia 
automatizovaných analýz prostredníctvom IT nástrojov za účelom identifikovania rizikových a problémových aspektov analyzovaných 
systémov.

Implementácia

Nasadenie

Nasadenie 
funkcionalít

Analýza a 
návrh

Nákup HW a 
krabicového 
SW

Implementácia

Testovanie

Nasadenie

Realizácia 
dátového 
modelu

Analýza a 
návrh

Implementácia

Testovanie

Nasadenie

Publikovanie 
výstupov

Analýza a 
návrh

X Na základe získaných údajov vypracovanie reportu.

Implementácia

Testovanie

Nasadenie

Zavedenie 
zmien do 
praxe

Nasadenie

Tabuľka 7: Rozsah realizovaných aktivít projektu

5. 2.4                 Použité skratky a značky
Potrebné aktualizovať podľa použitých skratiek. V zoznamu sú najbežnejšie používané:

Skratka / 
Značka

Vysvetlenie

API                  
                

Application Platform Interface, Rozhranie aplikačnej platformy

AS IS Aktuálny stav bez realizácie projektu

CBA Nákladovo-výnosová analýza

CSP Cloud service provisioning - prideľovanie HW zdrojov v cloude

DFŠ Detailná funkčná špecifikácia

DPH Daň z pridanej hodnoty

DWH Data warehouse, úložisko údajov



eGov eGovernement

eID Elektronické identifikačné číslo

ENPV Čistá súčasná ekonomická hodnota

ETL Extract, Transform, Load, Extrahovať, transformovať, načítať

EÚ Európska únia

EUR, € Mena EURO

G2B Služby pre podnikateľov (Government to Business)

G2C Služby pre občanov (Government to Citizens)

G2G Služby pre verejnú správu, komunikácia systémov verejnej správy bez zásahu človeka (Government to Government)

GDPR General Data Protection Regulation, 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

GUI Grafické používateľské rozhranie  (Graphic User Inreface)

HW Hardvér (Hardware)

IČ DPH Identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby pre daň z pridanej hodnoty

IČO        Identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby

IaaS Infrastructure as a Service (Infraštruktúra ako služba)

ID Identifikačné číslo

IKT Informačné komunikačné technológie

IS Informačný systém

IS CSRÚ Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov

ISIS Implementácia služieb pre externé informačné systémy

ISO International Organization for Standardization

IT Informačné technológie

ITIL Information Technology Infrastructure Library

IS VS IS verejnej správy

JSON JavaScript Object Notation, Označenie objektu JavaScript

KPI Key performance indicators, Kľúčové indikátory výkonnosti

LAN Local area network

MDM Master data management, Správa hlavných údajov

MOU Manažment osobných údajov

MÚK Modul úradnej komunikácie

N/A Not applicable, neaplikovateľné

NOI Návrh odporúčanej Infraštruktúry

NPV Čistá súčasná hodnota (Net Present Value)



OP EVS, 
OPEVS

Operačný program Efektívna verejná správa

OP II, OPII Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OVM Orgány verejnej moci

OWASP Open Web Association Security Protocol

PaaS Platform as a Service (Platforma ako služba)

PBP Rok návratu investície

PIMS Personal Information Management System, Manažment osobných údajov

PMI Project Management Institute

PRINCE Projects in Controlled Environments

RA Register adries

REST Representational State Transfer architectural style for distributed hypermedia systems, Reprezentatívny štatút pre štrukturálny štýl prenosu 
pre distribuované hypermedia systémy

RFO Register fyzických osôb

ROI Návratnosť investícií (Return of Investment)

RPO Register právnických osôb a podnikateľov

RV OPII Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 OPII

RZ Reformný zámer

RUP Rational Unified Process

SAN Storage area network

SaaS Software as a Service (Softvér ako služba)

SLA Service level agreement

SOA Servisne orientovaná architektúra (Service Oriented Architecture)

SR Slovenská republika

ŠU Štúdia uskutočniteľnosti

SW Softvér (Software)

TLD Top Level Domain

TO BE Cieľový stav po realizácii projektu

TOGAF The Open Group Architecture Framework

TCO Celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership)

URI Uniform Resource Identifier, Identifikátor jednotného zdroja

ÚOŠS Ústredný orgán štátnej správy

ÚPPVII, 
ÚPVII, 
ÚPPVIaI

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy



ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie

VO Verejné obstarávanie

VS Verejná správa

ZZ Záväzné zadanie

Z.z. Zbierka zákonov

ŽoNFP, ŽNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Tabuľka 8: Použité značky a skratky

Predkladaná štúdia sa venuje otázke, ako efektívne využiť možnosti, ktoré prinášajú analytické metódy a lepšie využívanie dát v praxi. Pri návrhu vhodného 
projektu, ktorý sa bude sústrediť na výsledky a realizáciu, boli posúdené nasledovné aspekty, ktoré si vyžaduje dopytová výzva a jej aktivity:

Pri príprave navrhovaného riešenia sme postupovali podľa vyššie uvedenej schémy, kedy sme:

Stanovili základné témy a identifikovali dôležité problémy, ktoré vďaka lepšiemu využívaniu dát dokážeme vyriešiť,
Presne špecifikovali prípady použitia a stanovili, kto bude používať výsledky analýz a akým spôsobom,
Identifikovali potrebné dátové zdroje a ďalšie vstupy, ktoré bude potrebné zabezpečiť počas implementácie projektu, ako i prevádzky riešenia,
Stanovili, aké nástroje a technologické funkcie sú potrebné resp. vhodné v rámci danej metódy,
Zamysleli sa nad používaním výsledkov riešenia v praxi,
Pripravili plán zmien a nastaviť kroky pre ich implementáciu,
Odhadli náklady projektu,
Odhadli prínosy projektu.

Všetky vyššie uvedené kroky boli pretransformované do projektového plánu, ktorý vychádza z nasledovných oprávnených realizačných aktivít:

Aktivita Realizácia

A1: Analýza prípadov použitia, X

A2: Zabezpečenie zdrojov dát, X

A3: Nastavenie funkcionalít, X

A4: Realizácia dátového modelu a spracovanie analýzy, X

A5: Publikovanie výstupov, analytických produktov a otvorených údajov X

A6: Zavedenie zmien do praxe. X

Ako dôležitá podmienka realizácie je okrem zabezpečenie efektivity investícií a súladu s architektonickým konceptom, vnímaná najmä podpora otvorenosti dát a 
riešení a celkový priaznivý dopad na analytický ekosystém, ktorý v štáte postupne vzniká.

Navrhovaný projekt je postavený tak, aby vedel využiť Konsolidovanú analytickú vrstvu, ktorú začala budovať Dátová kancelária verejnej správy.

6. 3.1                 Prípady použitia
V nasledujúcej tabuľke je uvedené vecné vymedzenie projektu z pohľadu prípadov použitia, ktoré projekt definuje:

Prípad použitia: Posúdenie pripravenosti na migráciu do prostredia vládneho cloudu

OBLASŤ / OTÁZKA ODPOVEĎ



ÚČEL

Prečo je algoritmus / riešenie 
potrebný a aké výsledky má umožniť

Výstupy projektu poskytnú inštitúciám verejnej správy presné, detailné a relevantné informácie pre uskutočnenie 
optimálneho rozhodnutia ohľadne výberu migračnej stratégie, služieb a prostredia pre systémy určené na 
migrovanie do prostredia vládneho cloudu. 

VYUŽITIE

V akých procesov a okolnostiach je 
vhodné projekt / riešenia využiť

Projekt je aplikovateľný pri všetkých OVM, ktoré plánujú migráciu do prostredia vládneho cloudu.

DOPAD

Aké následky (dobré aj zlé) má 
použitie riešenia na ľudí

Projekt umožní efektívnejšie naplánovať a zrealizovať migrácie existujúcich systémov do prostredia vládneho 
cloudu a použitie dostupných zdrojov

 PREDPOKLAD

Na akých predpokladoch je riešenie 
postavené a aké sú limity a bariéry 
požitia

·         ÚPVII – v úvode projektu je potrebné zo strany úradu identifikovať v súčinnosti s OVM cieľové systémy 
.ktoré budú predmetom tohto projektu

·         OVM pre ktorú je projekt realizovaný musí poskytnúť potrebnú súčinnosť a vstupy k umožneniu realizácie 
analýzy.

DATA

Na akých datsetov bude riešenie 
postavené a aké sú limity a bariéry

Požadované sú dáta obsahujúce existujúcu IKT infraštruktúru (výpočtový výkon, diskové úložisko, sieťová 
infraštruktúra), aplikačné prostredie (operačné systémy, databázy), integračné závislosti a relevantné biznis 
informácie.

 VSTUPY

Aké nové údaje sú potrebné pre 
vytvorenie riešenia pre potreby 
rozhodovania

Nie sú požadované nové vstupy. V rámci implementácie projektu sa vychádza z existujúcich dát a informácii 
získaných v rámci analýzy AS-IS.

 MITIGÁCIA

Aké aktivity musia byť prijaté na 
zníženie negatívnych dopadov, 
ktoré vyplývajú z limitov a bariér 
využitia

K zníženiu negatívnych dopadov je potrebné efektívne naplánovať realizáciu projektu. Za účelom poskytnutia 
požadovanej súčinnosti je potrebné včas odkomunikovať kľúčové míľniky a požiadavky na relevantných 
stakeholderov na strane OVM.

ETIKA RIEŠENIA

Aké hodnotenie etiky využitia 
riešenia bolo zrealizované

 Výsledky projektu nepublikujú osobné informácie, citlivé informácie alebo akékoľvek informácie pri ktorých bo bola 
porušovaná etika riešenia.

 VÝHĽAD

Do akej miery je potrebný ľudský 
úsudok pred algoritmom a kto je 
zodpovedný za jeho správne 
používanie

Analýza je realizovaná z veľkej časti prostredníctvom automatizovaných nástrojov, ktorých cieľom je získať 
údaje  ohľadne utilizácia/alokácie existujúcich IKT zdrojov, integračných závislostí a aplikačnej architektúry. 
Ľudský úsudok je nutný pri analýze biznis požiadaviek (napr. parametrov RTO, RPO, krtičnosti IS a pod.)

 HODNOTENIE

Ako a na základe akých kritérií bude 
riešenie hodnotené a kým

Výstupom projektu je report obsahujúci sumárne údaje a odporúčania. Kvalitu výstupu je možné hodnotiť zo strany 
OVM a UPVII na základe stanovených kritérií. Výber navrhovaných kritérii:

-          dátová úplnosť (obsahuje report dáta za všetky identifikované systémy)

-          obsahová úplnosť (obsahuje report všetky relevantné oblasti, napr. analýza zdrojových dát, IKT a pod.)

-          úroveň detailu (je miera detailu vyhovujúca pre OVM)

-          odporúčania (sú odporúčania zmysluplné a nápomocné pre OVM)   

 

7. 3.2                 Vytvoríme nové služby a riešenia



Cieľom projektu nie je vytvorenie novej služby alebo riešenia.

8. 3.3                 Zvýšenie transparentnosti a otvorenosti vďaka otvoreným údajom
Publikujeme a následne budeme aktualizovať dôležité datasety ako výstup projektu, ako sú:

hodnotiaca správa obsahujúca výstupy AS-IS analýzy a odporúčania.

9. 3.4                 Zvýšime zdieľanie údajov vo verejnej správe
Ostatným inštitúciám sprístupníme údaje ako:

sumárne údaje z hodnotiacej správy

10. 3.5                 Ďalšie oblasti
Nie sú identifikované ďalšie oblasti.

 

Projekt bude realizovaný počas 24 mesiacov.

 

Výrazne lepšie využívanie dát vo verejnej správe predstavuje kľúčový cieľ programového obdobia 2014 až 2020. K dátam sa bude pristupovať ako k vzácnemu 
zdroju. Hlavnou motiváciou realizovať projekt je:

Dosahovať ciele vedúce k skvalitneniu údajov
Zabezpečiť zdieľanie údajov medzi OVM (integrovať dáta medzi jednotlivými systémami verejnej správy)
Zabezpečiť zdieľanie údajov s občanmi a podnikateľmi (poskytovať dáta vo forme osobných a/alebo otvorených údajov)
Uspokojiť jednotlivé subjekty, ktoré vstupujú do procesu práce s dátami (zabezpečiť pravidelnú replikáciu kvalitných a konsolidovaných dát pre 
analytické účely)

11. 4.1                 Subjekty motivácie
Realizácia projektu zabezpečí:

lepšiu informovanosť OVM ohľadne migrácie do prostredia vládneho cloudu;
lepšiu informovanosť ÚPVII ohľadne plánovaných kapacít a služieb vládneho cloudu;

V nasledovnej tabuľke sú definované a detailizované subjekty motivácie a ich motivačné faktory, ktoré podporujú realizáciu projektu. Zároveň je definované, ako 
projekt motiváciu uspokojí.

Su
bje
kt 
mo
tiv
ácie

V
ý
b
er

Definícia motivácie Výsledok realizácie

Ob
čan

Po
dni
kat
eľ



Inš
titú
cia
VS

X Každá OVM je zodpovedná za postupné migrovanie existujúcich systémov do prostredia vládneho cloudu. Jedná sa o komplexnú 
tému, ktorá si vyžadujúce podrobnú analýzu existujúcich systémov a následne vypracovanie odporúčaní. Tieto aktivity sú nevyhnutné 
k realizácii migrácie a súčasne náročné na kapacity a kvalifikáciu IT zdrojov OVM. Projekt odbremení organizácie od týchto aktivít 
a poskytne im kvalitné výstupy pre umožnenie efektívneho naplánovania a realizácie migrácie.

Report obsahujúci sumárny 
prehľad analyzovaných dát 
a odporúčania pre migráciu 
do prostredia vládneho 
cloudu.

Žia
dat
eľ

X ÚPVII je zodpovedné za správu katalógu služieb vládneho cloudu a plánovania kapacitného rozširovania služieb. Výstupy projekty 
poskytnú sumárne údaje ohľadne plánu migrácie, vrátane kapacít a služieb.

Report obsahujúci 
predpokladané kapacity 
migrovaných systémov.

Tabuľka 9: Subjekty motivácie

12. 4.2                 Ciele realizovaného projektu
V tejto časti sú definované základné ciele projektu.

Cieľ Ukazovateľ V
ý
b
er

Spôsob dosiahnutia stanoveného cieľa Hodnota

AS IS

Hodnota

TO BE

Zlepšiť 
rozhodovanie vo 
verejnej správe

Analytické jednotky podporené 
riešením konsolidovanej 
analytickej vrstvy

X Vypracovaním reportu, ktorý obsahuje 
relevantné údaje pre zlepšenie rozhodovania 
vo verejnej správe.

V súčasnosti neexistuje 
centralizovaný a systémový prístup 
k realizácii analýzy.

Realizácia projektu

Zvýšiť dostupnosť 
dát pre analytické 
spracovanie

Počet pripojených dátových 
zdrojov (vo formáte umožňujúcom 
strojové spracovanie)

Zlepšiť 
rozhodovanie vo 
verejnej správe

Počet prípadov použitia 
podporených analytickým 
spracovaním dát

X Cieľom je naplánovať a zmigrovať existujúce IS 
čo najefektívnejšie z on-premise infraštruktúry 
do vládneho cloudu.

V súčasnosti je analytická časť 
migrácie riešená v rámci projektu 
migrácie.

Realizácia projektu

Počet realizovaných RCT

Počet analytických výstupov 
generovaných v analytickej vrstve

X Cieľom je vypracovať analytický výstup vo 
forme reportu.

V súčasnosti je analytická časť 
migrácie riešená v rámci projektu 
migrácie.

Realizácia projektu

Zvýšenie efektivity 
činností na úseku 
verejnej správy

 

Produktivita práce

Čas vybavenia konania/žiadosti X Cieľom je zrýchliť proces alokovania zdrojov 
cez CSP

V súčasnosti vstupy do CSP sa 
zadávajú manuálne na základe 
znalosti prostredia - dni

Vstup do CSP je 
realizovaný na 
základe analýzy 
Hodiny

Prevádzkové náklady

Zvýšenie príjmov do štátneho 
rozpočtu a/alebo HDP

Zníženie rizík vyplývajúcich 
z rozhodnutí na úseku verejnej 
správy

X Cieľom je redukovať riziká vyplývajúce 
z migrácie do prostredia vládneho cloudu.

V súčasnosti je analytická časť 
migrácie riešená v rámci projektu 
migrácie.

Realizácia projektu

Zníženie miery podvodov

Úspešnosť odhalenia podvodu

Tabuľka 10: Ciele projektu

13. 4.3                 Využitie riešenia a dopady

13.1. 4.3.1        Užívatelia riešenia



Úspech riešenia závisí od toho, kto sa k reálnemu analytickému produktu dostane a ako často. Preto je dôležité identifikovať kľúčových a potencionálnych 
používateľov riešenia a stanoviť frekvenciu rozhodovania, na základe účelu použitia predikcií.

Používateľ Počet Frekvencia Účel

Politické vedenie / Riadiaci pracovníci / Komisie X 20 5 ministerstiev

Individuálni pracovníci organizácie

Verejnosť

Akademický sektor

Inštitúcie verejnej správy / regulatóri X 5 ÚPVII

Iné (v prípade potreby doplňte ďalších používateľov)

13.2. 4.3.2        Dotknuté procesy a záväznosť riešenia

V tejto časti je popísaný dopad na rozhodovacie procesy a záväznosť výsledkov navrhovaného riešenia.

Rozhodovací proces Navrhovaná Zmena Objem (EUR / ročne) Potenciál 
optimalizácie

14. 5.1                 Legislatíva

14.1. 5.1.1        Súhrnný popis

V tejto časti sú definované základné zákonné normy, ktoré ovplyvňujú oblasť lepšieho využívania údajov v organizácií. Jedná sa o súbor zákonov, vyhlášok, ale 
aj interných aktov. Zosumarizované sú v nasledovnej tabuľke:

Norma Popis predmetu úpravy normy

Zákon č. 305/2013 Z. 
z.

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente)

Výnos č. 55/2014 Z. z. Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Zákon č. 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NKIVS Národná koncepcia Informatizácie verejnej správy

 

Tabuľka 11: Súčasné legislatívne zabezpečenie

14.2. 5.1.2        Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť

Implementácia projektu nevyžaduje zmenu existujúcej legislatívy, rovnako sme neidentifikovali problémy v legislatíve, ktoré by mali dopad na implementáciu 
alebo výstupy projektu.



Problém Návrh riešenia

Nesúlad z NKIVS - cloud first zavedenie nástrojov, ktoré umožnia odstrániť zložité zisťovanie zdrojov manuálnym spoôsobom

Nebol identifikovaný iný problém

Tabuľka 12: Návrh opatrení v prípade existujúcej legislatívy

15. 5.2                 Architektúra
Na základe zberu dát, ktoré sa zobrazujú v MetaIS a majú rôznu vypovedaciu hodnotu, ako aj na základe vstupov migrovaných systémov cez CSP je zrejmé, že 
OVM nevyužívajú žiadne analýzy a prostriedky na určenie vhodnosti migrácie do cloudu, ani na posúdenie nutnosti zdrojov.

15.1. 5.2.1        GAP analýza súčasného stavu prípadov použitia

Oblasť Prípad použitia GAP analýza Návrh riešenia

Rozhodovacie 
procesy

Zhodnotenie súčasného stavu IS pre efektívne naplánovanie a 
realizáciu migrácie IS do prostredia vládneho cloudu

Ako prebieha v súčasnosti daný prípad?

OVM realizujú posúdenie pripravenosti na migráciu 
informačných systémov do prostredia vládneho cloudu:

·         vo vlastnej réžii

·         analýzu nerealizujú

Realizácia 
navrhovaného 
projektu.

Problémy technického riešenia

Otázka je irelevantná nakoľko predmetom projektu je analýza, 
ktorej výstupom je hodnotiaca správa.

Problémy dátového riešenia

Otázka je irelevantná nakoľko predmetom projektu je analýza, 
ktorej výstupom je hodnotiaca správa.

Problémy legislatívy

Nie sú identifikované problémy v legislatíve

Čo je pre vytvorenie riešenia potrebné

Poskytnutie súčinnosti zo strany OVM

Tabuľka 13: GAP analýza súčasného stavu výkonu prípadov použitia

15.2. 5.2.2        Architektúra informačných systémov

Dnes sa nepoužívajú informačné systémy pre riešenie tohto problému. Je to robené ručne.

Prípad použitia Informačný systém / Nástroj Spôsob využívania

Názov prípadu použitia Názov IS / využívaného nástroja Popíšte spôsob využívania identifikovaného nástroja

Názov IS / využívaného nástroja Popíšte spôsob využívania identifikovaného nástroja

Názov IS / využívaného nástroja[1] Popíšte spôsob využívania identifikovaného nástroja

Názov prípadu použitia Názov IS / využívaného nástroja Popíšte spôsob využívania identifikovaného nástroja

Názov IS / využívaného nástroja Popíšte spôsob využívania identifikovaného nástroja



Názov IS / využívaného nástroja Popíšte spôsob využívania identifikovaného nástroja

Názov prípadu použitia[2] Názov IS / využívaného nástroja Popíšte spôsob využívania identifikovaného nástroja

Názov IS / využívaného nástroja Popíšte spôsob využívania identifikovaného nástroja

Názov IS / využívaného nástroja Popíšte spôsob využívania identifikovaného nástroja

Tabuľka 14: Popis aktuálneho stavu informačných systémov / aplikácií

V prípade potreby vložte obrázok a popíšte ho

Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť

Problém Výber Návrh riešenia

Existujúce nástroje neposkytujú dostatočné funkcionality vzhľadom na 
potreby

X Systém na určenie funkcionality aplikácií a databáz z pohľadu použiteľnosti 
v cloude

Existujúce nástroje sú zastaralé Popíšte návrh riešenia

Existujúce nástroje neumožňujú spracovávať veľké objemy údajov Popíšte návrh riešenia

Existujúce nástroje nie sú prepojené na procesy rozhodovania Popíšte návrh riešenia

Existujúce nástroje nie sú integrované na zdrojové údaje X Systém na určenie dát do CSP

Práca s existujúcimi nástrojmi je komplikovaná a užívateľsky 
neprívetivá

X Zjednotenie prístupu k určeniu potrebných zdrojov

V prípade potreby definujte ďalšie Popíšte návrh riešenia

Tabuľka 15: Definované problémy súčasného nastavenia IS

15.3. 5.2.3        Technologická architektúra

Dnes sa nepoužívajú informačné systémy pre riešenie tohto problému. Je to robené ručne.

Otázka Odpoveď

Využívajú sa služby vládneho cloudu?

Aká je využívaná úložisková kapacita?

Aké je využívaný výpočtový výkon?

Aké sieťové služby sa využívajú?

Tabuľka 16: Súčasná technologická architektúra

V prípade potreby vložte obrázok a popíšte ho

Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť

Problém Výber Návrh riešenia

Technologická architektúra je zastaralá a neumožňuje rozvoj Popíšte návrh riešenia

Výpočtový výkon je nedostatočný Popíšte návrh riešenia

Úložisková kapacita je nedostatočná Popíšte návrh riešenia



Informačné systémy /  nástroje nie sú 
dostatočne  integrované

Popíšte návrh riešenia

V prípade potreby doplňte riadky Popíšte návrh riešenia

Tabuľka 17: Problémy technologickej architektúry

15.4. 5.2.4        Bezpečnostná architektúra

Dnes sa nepoužívajú informačné systémy pre riešenie tohto problému. Je to robené ručne.

Otázka Od
po
veď

Sú údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo 
neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov), pričom sú dostupné v požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti 
údajov

Pracuje používateľ len s údajmi, ktorých hodnovernosť a pôvod sú zabezpečené napríklad ich autorizáciou, a ktoré sú z dôveryhodného zdroja s 
garantovanou identitou

Tabuľka 18: Súčasná bezpečnostná architektúra

Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť

Problém Výber Návrh riešenia

Bezpečnostné riešenie pre prácu s dátami v prípadoch použitia je nedostatočné Popíšte návrh riešenia

V organizácií nie je implementovaný incident manažment Popíšte návrh riešenia

Údaje z iných IS VS / zdrojov nie sú dôveryhodné Popíšte návrh riešenia

Využívané údaje sa nereferencujú na referenčné registre Popíšte návrh riešenia

V prípade potreby doplňte riadky Popíšte návrh riešenia

Tabuľka 19: Problémy súčasnej bezpečnostnej architektúry

16. 5.3                 Prevádzka
Dnes sa nepoužívajú informačné systémy pre riešenie tohto problému. Je to robené ručne.

V rámci prevádzky je súčasný stav nasledovný:

Služba/Požiadavka Aplik
ácia

Spôsob súčasný stav zabezpečenia

Miera dostupnosti Popíšte ako je zabezpečená dostupnosť

Zálohovanie Popíšte ako sú zabezpečené procesy zálohovania

Metodické riadenia prevádzky Popíšte normy, ktorými a riadi prevádzka

Podpora úrovne L1 Stručný popis ako je zabezpečená podpora z úrovne L1

Podpora úrovne L2: aplikačná podpora Stručný popis ako je zabezpečená podpora z úrovne L2

Podpora úrovne L3 Stručný popis ako je zabezpečená podpora z úrovne L3



Počet interných pracovníkov, ktorí sa 
venujú podpore riešenia

Popíšte počet interných pracovníkov, ktorí sa venujú podpore riešenia a definujte ich mieru participácie na 
podpore (% vyjadrenie ich kapacity venovanej podpore)

Monitoring prevádzky Popíšte:

Počet prístupov k výsledkom prípadu použitia,

Počty udelení súhlasov na prístup k údajom,

Počty použití výsledkov prípadu použitia (napr. v iných konaniach, rozhodovania a pod.)

Kontinuálne zlepšovanie Popíšte, ako je zabezpečené kontinuálne zlepšovanie metodiky a postupov riešenia prípadu použitia

Ďalšie existujúce služby ... (doplňte) Popíšte detail požiadavky

Tabuľka 20: Súčasný stav prevádzky

Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť

Problém Výber Návrh riešenia

Nedostatočné kapacitné zabezpečenie pre prípad použitia Popíšte návrh riešenia

Neexistujúci monitoring využívania výsledkov prípadu použitia Popíšte návrh riešenia

Nedostatočná podpora zo strany dodávateľa IS resp. nástroja Popíšte návrh riešenia

Miera dostupnosti výsledkov je nepostačujúca vzhľadom na kvalitnú dátovú dostupnosť v 
čase

Popíšte návrh riešenia

Definujte ďalšie problémy vyplývajúci z nastavenia z existujúcej prevádzky Popíšte návrh riešenia

Tabuľka 21: Problémy súčasnej prevádzky

17. 5.4                 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
Dnes sa nepoužívajú informačné systémy pre riešenie tohto problému. Je to robené ručne.

Pre každý definovaný problém je vypracovaná samostatné posúdenie alternatív:

Problémová oblasť: Zhodnotenie pripravenosti IS na migráciu

Parametre Alternatívy

Migrácia do prostredia vládneho cloudu bez realizácie zhodnotenia pripravenosti IS na 
migráciu.

Migrácia do prostredia vládneho cloudu na základe 
realizácie zhodnotenia pripravenosti IS na migráciu.

Dostupné 
údaje

Výkonnostné a kapacitné parametre IKT infraštruktúry a prevádzkovaných IS. Výkonnostné a kapacitné parametre IKT 
infraštruktúry a prevádzkovaných IS.

Analytické 
nástroje

Analytické nástroje s ktorými disponuje OVM. Centrálne analytické nástroje umožňujúce hĺbkovú 
analýzu a automatizovaný zber dát.

Potrebné 
procesných
zmien pre 
realizáciu 
alternatívy

Nie je vyžadovaná zmena procesov. Nie je vyžadovaná zmena procesov.

Využitie 
cloudových
služieb

Použitie je závislé od technologických možností OVM. Možné využitie cloudových služieb.



Riziká 
alternatívy

-          V prípade realizácie migrácie bez zhodnotenia súčasného stavu vzniká riziko 
výberu nesprávnych migračných stratégii a Informačných systémov (napr. migrovanie 
nekompatibilných IS)

-          Nesprávna voľba migračných stratégii môže vyústiť zvýšených nákladov na 
migráciu IS.

 

-          Neposkytnutie dostatočnej súčinnosti zo 
strany OVM pre realizáciu zhodnotenia súčasného 
stavu.

Zhodnoteni
e riešenia 
problému

Pri tejto alternatíve je úspešnosť migrácie závislá od analytickej a technologickej 
schopnosti OVM posúdiť všetky riziká a vo vlastnej réžii zhodnotiť existujúci stav 
a navrhnúť migračnú stratégiu. Uvedená alternatíva je spojená s časovou a odbornou 
náročnosť zrealizovania týchto aktivít a súčasne vzniká riziko, že OVM zvolí 
neefektívnu migračnú stratégiu.

Centrálne a systematické zrealizovanie zhodnotenia 
pripravenosti IS na migráciu. Použitím 
sofistikovaných analytických nástrojov 
a kvalifikovaných ľudských zdrojov sa zrealizuje 
analýza súčasného stavu pre vybrané OVM.

Výber 
alternatívy 
pre ďalšie 
rozpracova
nie

V prípade potreby je možné vytvoriť ďalšie tabuľky na popis riešenia definovaných problémov

Navrhované riešenie, ktoré vyšlo z analýzy alternatív pre jednotlivé oblasti riešenia resp. prípady použitia je detailne popísané v nasledujúcich častiach štúdie 
a to z pohľadu:

Legislatívy
Architektúry
Spôsobu realizácie projektu
Bezpečnosti riešenia
Situácie po realizácií projektu
Ekonomickej analýzy

Zároveň navrhované riešenie bude spĺňať nasledovné požiadavky:

Požiadavka Vý
ber

Popis realizácia / zdôvodnenie nerealizácie

Evidovanie metadát s Dátovou kanceláriou X Všetky získané údaje v rámci analýzy budú poskytnuté dátovej kancelárii a budú nahraté v MetaIS 
ako súčasť ISVS

Zabezpečenie práva na využívanie údajov pre 
všetkých (pri získavaní údajov)

X Získané údaje budú poskytnuté dátovej kancelárii a bude umožnené ich využívanie aj ďalšími 
subjektami.

Umožnenie využívania údajov druhými 
organizáciami

X Získané údaje budú poskytnuté dátovej kancelárii a bude umožnené ich využívanie aj ďalšími 
subjektami.

Migrácia zdrojových dát do vybudovanej KAV 
a poskytovanie súčinnosti

Požiadavku nie je možné zrealizovať, nakoľko predmetom projektu je analýza, ktorej výstupom je 
hodnotiaca správa. Predmetom projektu nie je migrácia dát.

Poskytovanie anonymizovaných dát vo forme 
Open Data

X Údaje ohľade alokácie/utilizácie IKT je možné anonymizovať a poskytnúť vo forme Open Data.

Garantovanie kvality riešenia pre úložisko dát 
(DATA MART KVALITA)

X Analytické údaje je možné poskytnúť vo formáte vhodnom pre ďalšie spracovanie v rámci DATA 
MART.

18. 7.1                 Legislatíva



Implementácia projektu nevyžaduje zmenu existujúcej legislatívy, rovnako sme neidentifikovali problémy v legislatíve, ktoré by mali dopad na implementáciu 
alebo výstupy projektu.

18.1. 7.1.1        Navrhované legislatívne zmeny

Regulačné opatrenie Konkrétny popis zmeny Dotknutá legislatívna norma

Koncepčné zmeny regulačného rámca Najskôr vyberte regulačné opatrenia a následne ho popíšte Uveďte konkrétny dopad na 
legislatívu

Nové povinnosti pre podnikateľské subjekty v súvislosti so 
zabezpečením zdrojov dát

Najskôr vyberte regulačné opatrenia a následne ho popíšte Uveďte konkrétny dopad na 
legislatívu

Nové povinnosti pre inštitúciu verejnej správy X Pri žiadosti o zdroje cez CSP uvádzať ako vstup do CSP dáta z 
uvedenej analýzy, SaaS služby

Zmluva o pristúpení medzi 
OVM a MV

Nové povinnosti pre ostatné inštitúciu verejnej správy Najskôr vyberte regulačné opatrenia a následne ho popíšte Uveďte konkrétny dopad na 
legislatívu

Zrušenie povinností pre podnikateľské subjekty Najskôr vyberte regulačné opatrenia a následne ho popíšte Uveďte konkrétny dopad na 
legislatívu

Zrušenie povinností pre inštitúcie verejnej správy Najskôr vyberte regulačné opatrenia a následne ho popíšte Uveďte konkrétny dopad na 
legislatívu

Tabuľka 22 Regulačné opatrenia vyplývajúce z realizácie projektu

18.2. 7.1.2        Riziká

Riziko Aplikácia Miera závažnosti Spôsob mitigácie

Navrhované legislatívne zmeny sa nepodarí presadiť X Vysoká Zabezpečiť kooperáciu MV s UPVII na základe zákona 305/2013 Z.z. a NKIVS

Nepodarí sa zabezpečiť úpravu interných postupov Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Prijatá legislatíva sa ukáže ako nefunkčná Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

V prípade potreby doplňte ďalšie Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Tabuľka 23: Legislatívne riziká

19. 7.2                 Architektúra budúceho riešenia

19.1. 7.2.1        Biznis architektúra

19.1.1. 7.2.1.1     Prípady použitia

Navrhovaná zmena v prístupe ku cloudu má nasledovné biznis vplyvy:

pochopením a analýzov aplikácií a databáz, tak aby dokázali fungovať efektívne v cloude vieme zabezpečiť až o 30% lepšie využívanie zdrojov - pri 
investícií 40.000.000 Eur to predstavuje 12.000.000 Eur

Prípad použitia 
1

Zhodnotenie súčasného stavu IS pre efektívne naplánovanie a realizáciu migrácie IS do prostredia vládneho cloudu

Spôsob 
použitia

lepšou predikciou na narábaním s verejnými zdrojmi dokáže ušetriť minimálne 10% zdrojov v privátnej časti vládneho cloudu. 



Dopad a 
využiteľnosť

Pri posledných hodnotách rozširovania vládneho cloudu o 40.000.000 Eur to môže znamenať 4.000.000 Eur. Predpokladané hodnoty môžu byť podstatne 
vyššie na základe odhadov Slovensko Digital (nie sú dostupne na základe historickej analýzy)

Využité 
analytické 
metódy

analytické metódy na základe skriptu

Frekvencia 
analýzy

nepravidelne Výstup/ analytický produkt zoznam zdrojov nutných pre migráciu do cloudu - vstup do CSP

Prípad použitia 2 Lepšou prioritizáciou migrácie aplikácií (najľahšie najskôr) dokáže sa ušetriť až 30% na ľudskej práci

Spôsob použitia prioritizácia aplikácií

Dopad a využiteľnosť lepšie využitie zdrojov - ľudských, vypočtových a finančných

Využité analytické metódy analytické metódy na základe skriptu

Frekvencia analýzy nepravidelne Výstup/ analytický produkt zoznam zdrojov nutných pre migráciu do cloudu - vstup do CSP

Prípad použitia 3 Analýza aplikácií a databáz

Spôsob použitia Rozhodovanie na základe systému 6Rs

Dopad a využiteľnosť úspora zdrojov až 30% (lepšie využitie zdrojov). Pri investičných nákladoch 40.000.000 Eur je to 12.000.000 Eur

Využité analytické metódy analytické metódy na základe skriptu

Frekvencia analýzy nepravidelne Výstup/ analytický produkt zoznam zdrojov nutných pre migráciu do cloudu - vstup do CSP



19.1.2. 7.2.1.2     Riziká vyplývajúce z biznis architektúry

Riziko Aplikácia Miera 
závažnosti

Spôsob mitigácie

Zdieľané údaje a výsledky vytvorí podmienky na ich zneužitie, prípadne únik. X Nízka sú to otvorené údaje

Nepodarí sa nájsť dostatočne kvalifikovaný personál pre aplikáciu riešenia X Veľmi nízka Popíšte spôsob mitigácie 
rizika

Nepodarí sa zmeniť interné procesy tak, aby sa dali využiť výhody zdieľania údajov a využívania výsledkov 
riešenia

Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie 
rizika

Manažment riadenie riešenia vytvorí vysokú administratívnu záťaž Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie 
rizika

Publikované údaje nebudú aktuálne X Nízka komunikácia smerom na OVM

Využitie výstupov nebude dostatočné resp. dopyt po výstupoch nebude dostatočný X Nízka komunikácia smerom na OVM

V prípade potreby doplňte ďalšie Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie 
rizika

Tabuľka 24: Procesné a organizačné riziká

19.2. 7.2.2        Architektúra informačných systémov

V nasledovnej tabuľke sú uvedené funkcionality / potreby pre realizované prípady použitia:

Zdroje údajov Popis systému Integrácia[3] Spracovanie

Centrálny IS VS[4] X MetaIS dávkovo Transformácia dát v rámci prenosu (ETL)

IS VS X Vybrané systémy (200) v jednotlivých rezortoch n.a. n.a.

Externé dátové zdroje Popis informačného systému, ktorý je zdrojom údajov Choose an item.

Prioritizácia a kategorizácia

Služby prioritizácie Popis ako budú služby využívané Služby kategorizácie Popis ako budú služby využívané

Definovanie spôsobu Ukladanie údajov

Centrálny dátový sklad Popis riešenia využitia daného spôsobu ukladania údajov

Data lake Popis riešenia využitia daného spôsobu ukladania údajov

Data mart Popis riešenia využitia daného spôsobu ukladania údajov

Analytický sandbox Popis riešenia využitia daného spôsobu ukladania údajov

MetaIS X získané údajé budú uložené v MetaIS ku každému analyzovanému ISVS

Požiadavky na spracovanie údajov

Čistenie údajov Popis spôsobu realizácie Procesy dátovej kvality Popis spôsobu zabezpečenia

Transformácia údajov Popis spôsobu realizácie Optimalizácia údajov Popis spôsobu realizácie

Anonymizácia údajov Popis spôsobu realizácie Virtualizácia údajov Popis spôsobu realizácie

Obohacovanie údajov Popis spôsobu realizácie Orchestrácia údajov Popis spôsobu realizácie

Replikácia údajov Popis spôsobu realizácie Aktívny archív Popis spôsobu realizácie

Spracovanie v pamäti Popis spôsobu realizácie Iné (doplniť v prípade potreby) Popis spôsobu realizácie

Požiadavky na analytické nástroje

Dátová agregácia Popis spôsobu využitia Analýza sentimentu Popis spôsobu využitia

Data query Popis spôsobu využitia Regresná analýza Popis spôsobu využitia

Štatistická analýza Popis spôsobu využitia Štatistické modely Popis spôsobu využitia

KPIs Popis spôsobu využitia Simulácie Popis spôsobu využitia

Data minig Popis spôsobu využitia Machine learning Popis spôsobu využitia

Vizualizácia Popis spôsobu využitia Prediktívne modelovanie Popis spôsobu využitia



Sémantická analýza Popis spôsobu využitia Optimalizačné modely Popis spôsobu využitia

Umelá inteligencia Popis spôsobu využitia Neurónové siete Popis spôsobu využitia

Heuristické metódy Popis spôsobu využitia Iné (doplniť v prípade potreby) Popis spôsobu využitia

Požiadavky na reporty a produkty

Štandardné výkazy Stručný popis výstupu / reportu Dashboard Stručný popis výstupu / reportu

Kľúčové ukazovatele výkonnosti Stručný popis výstupu / reportu Nástroje pre mobilné zariadenia Stručný popis výstupu / reportu

Pravidelné výkazy Stručný popis výstupu / reportu Inteligentní agenti Stručný popis výstupu / reportu

OLAP reporty Stručný popis výstupu / reportu Spúšťače v reálnom čase Stručný popis výstupu / reportu

Užívateľské výkazy Stručný popis výstupu / reportu Iné (doplniť v prípade potreby) Stručný popis výstupu / reportu

Grafické znázornenie architektúry informačných systémov a popis komponentov:

V prípade potreby doplniť obrázok

 

Architektonické komponenty a ich popis

V prípade potreby doplniť popis komponentov

 

 

19.3. 7.2.3        Dátová architektúra projektu

Kapitola je irelevantná, nakoľko .predmetom projektu je analýza, ktorej výstupom je hodnotiaca správa

Požadovaný súbor / 
dataset

Názov požadovaného datasetu resp. údajov

Opis a účel použitia Potrebné popísať, aké údaje dataset obsahuje a prečo je potrebné získať práve tieto údaje

Požadované objekty 
evidencie

V tejto časti je potrebné identifikovať, ktoré konkrétne objekty evidencie alebo entity v rámci datasetu budú pre riešenie využívané

Zdroj Stanoví a vlastník údajov od ktorého budú údaje 
požadované

Potrebný nákup  [5]
a predpokladaná hodnota

Uvedie sa predpokladaná hodnota

Forma poskytovania 
údajov

Potrebné zadefinovať v akej štruktúre budú údaje 
požadované

Detail údajov Jedná sa o definovanie, o aký detail údajov sa jedná, či ide o individuálne 
alebo je možné mať údaje agregované

Spôsob získavania 
(integrácie)

Jedná sa o stavenie spôsobu integrácie s poskytovateľom 
údajov

Frekvencia[6] Choose an item.

Dáta pre vytvorenie 
modelu

Určia sa údaje, ktoré budú slúžiť pre vytvorenie 
a otestovanie modelu / algoritmu

Dáta pre prevádzku modelu Určia sa údaje, ktoré budú potrebné pre prevádzku a aktualizáciu modelu / 
algoritmu

Požadované historické 
údaje[7]

Aké obdobie V prípade, ak je potrebné historické údaje, je potrebné stanoviť obdobia 
v rokoch od

Zabezpečenie ochrany 
osobných údajov

Potrebné popísať, ako bude zabezpečená v prípade 
potreby ochrana osobných údajov

Dokumentácia údajov Popísať aká je potrebná dokumentácia pre zbierané údaje

Požadovaný súbor / 
dataset

Názov 2

Opis a účel použitia

Zdroj Potrebný nákup

Požadovaná kvalita Detail údajov

Spôsob získavania 
(integrácie)

Frekvencia Choose an item.



Dáta pre vytvorenie 
modelu

Dáta pre prevádzku modelu

Požadované historické 
údaje

Aké obdobie

Zabezpečenie ochrany 
osobných údajov

Dokumentácia údajov

Požadovaný súbor / 
dataset

Názov 3

Opis a účel použitia

Zdroj Potrebný nákup

Požadovaná kvalita Detail údajov

Spôsob získavania 
(integrácie)

Frekvencia Choose an item.

Dáta pre vytvorenie 
modelu

Dáta pre prevádzku modelu

Požadované historické 
údaje

Aké obdobie

Zabezpečenie ochrany 
osobných údajov

Dokumentácia údajov

Požadovaný súbor / 
dataset

Názov n

Opis a účel použitia

Zdroj Potrebný nákup

Požadovaná kvalita Detail údajov

Spôsob získavania 
(integrácie)

Frekvencia

Dáta pre vytvorenie 
modelu

Dáta pre prevádzku modelu

Požadované historické 
údaje

Aké obdobie

Zabezpečenie ochrany 
osobných údajov

Dokumentácia údajov

V prípade potreby ďalších údajov je potrebné nakopírovať tabuľku

 

V prípade potreby doplniť texty + obrázok

 

Riziko Aplikácia Miera závažnosti Spôsob mitigácie

Nepodarí sa zabezpečiť dostatočnú kvalitu údajov Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Požadované údaje nebudú poskytované v príslušnej frekvencii Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Vlastník údaje nebude mať záujem poskytovať potrebné údaje alebo integrácie Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Prípadná Integrácia s Centrálnou integračnou platformou bude náročnejšia, najmä vo vzťahu k osobným údajom Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Riešenie nebude kompatibilné s požiadavkami GDPR. Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

V prípade potreby doplňte ďalšie Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Tabuľka 25: Riziká aplikačnej architektúry

19.4. 7.2.4        Technologická architektúra



Kapitola je irelevantná, nakoľko predmetom projektu je SaaS služba

Služba Aplikácia Spôsob použitia

Popíšte spôsob použitia služby

Popíšte spôsob použitia služby

Popíšte spôsob použitia služby

Popíšte spôsob použitia služby

Popíšte spôsob použitia služby

Popíšte spôsob použitia služby

Ďalšie služby ... (doplňte). Popíšte spôsob použitia služby

Tabuľka 26: Využité služby SaaS

Služba/Technológia Aplikácia Spôsob použitia

Popíšte spôsob použitia služby

Popíšte spôsob použitia služby

Popíšte spôsob použitia služby

Popíšte spôsob použitia služby

Ďalšie služby .... (doplňte) Popíšte spôsob použitia služby

Tabuľka 27: Vlastné technológie / licencie

Riziká

Riziko Aplikácia Miera závažnosti Spôsob mitigácie

Výpočtové prostriedky nebudú dostatočné pre použitie v integrovanom prostredí Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Sieťové pripojenie nebude mať dostatočnú kapacitu Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Problémy s migráciou do vládneho cloudu Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Problémy s používaním služieb vládneho cloudu Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Nekompatibilné informačné prostredie Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

V prípade potreby doplňte ďalšie Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Tabuľka 28: Technologické riziká

20. 7.3                  

21. 7.4                 Spôsob realizácie projektu
Implementácia projektu je rozdelená do štyroch kľúčových etáp zobrazených na schéme dolu.



1.  

1.  

1.  

Príprava

Cieľom etapy je zadefinovať cieľ, rozsah, tím a harmonogram projektu, konkrétne sa jedná o nasledovné aktivity:

Zadefinovanie rozsahu projektu identifikáciou cieľových OVM a IS VS. Pri výbere je potrebné zohľadniť nasledovné kritéria:
OVM musí obsahovať min. 20 IS VS ktoré budú predmetom analýzy. Pokiaľ budú určené nižšie počty tak sa redukuje efektívnosť realizácie 
analýzy, nakoľko mnoho aktivít v rámci analytickej etapy je aplikovaných bez ohľadu na počet analyzovaných IS VS. Napríklad implementácia 
zberu utilizácie IKT zdrojov si vyžaduje určitú prácnosť bez ohľadu nato či sa analyzuje jeden systém alebo 50.
Vybrané IS VS (t.j. systémy ktoré budú predmetom analýzy), musia predstavovať kľúčové systémy, ktoré majú OVM záujem ďalej rozvíjať. 
Predmetom analýzy nemôžu byť IS VS pri ktorých sa plánuje zo strednodobého alebo dlhodobého hľadiska náhrada alebo technologická 
obnova.
Vybrané IS VS, ktoré boli nasadené pred viac ako 10 rokmi, budú označené s nižšou prioritou, nakoľko pri starších systémoch hrozí riziko, že 
nie sú vhodne do cloud prostredia.

Obstaranie dodávateľa riešenia
Zadefinovanie súčinnosti zo strany OVM a ÚPVII. Kľúčovým faktorom úspechu projektu je poskytnutie požadovanej súčinnosti zo strany OVM, 
konkrétne:

Prístupových údajov k analýze IKT infraštruktúre na ktorej sú prevádzkované vybrané IS VS;
Prístup k zdrojovým kódom vybraných IS VS;
Súčinnosť zo strany prevádzky IKT prostredia OVM;
Súčinnosť zo strany biznis stakeholderov vybraných IS VS;
Súčinnosť zo strany dodávateľov alebo interného vývoja OVM vybraných IS VS;

Stanovenie harmonogramu, na základe zadefinovaného rozsahu vybraných OVM a IS VS a súčinnosti bude v spolupráci s obstaraným Dodávateľom 
stanovený harmonogram analýzy jednotlivých IS VS.

 

Zber údajov

Po zadefinovaní rozsahu a termínov nasleduje zber údajov vybraných IS VS. Etapa zahŕňa nasledovné aktivity:

Automatizovaný zber údajov použitím analytických nástrojov;
Zber informácii na základe workshopov s kľúčovými stakeholdermi a to najmä:

Prevádzkou IKT infraštruktúry;
Aplikačnými architektami a administrátormi vybraných IS VS;
Biznis používateľmi, tzv. „Product owner“, t.j osoby ktoré sú zodpovedné za definovanie funkcionalít/požiadaviek systému;

 

Analýza

V súčinnosti s Dodávateľom riešenia bude v rámci analytickej fázy vypracovaná:

Migračná stratégia pre vybrané IS VS, pri určovaní migračnej stratégie budeme vychádzať zo 6R metodológie, ktorá definuje nasledovné stratégie:
Rehost, aplikácie sa migrujú do cloud prostredia bez vykonania akýchkoľvek zmien (kód aplikácie, databáza atď.). Stratégia je známa aj ako 
tzv. „Lift and Shift“. V prostredí dátového centra je to podobné premiestneniu aplikácie prevádzkovanej v jednom dátovom centre do úplne 
nového dátového centra bez zmeny aplikácie. Je to najpoužívanejšia migračná stratégia, pretože urýchľuje migráciu aplikácií do cloudu 
prostredia.
Replatfrom, pri migrácii organizácie implementujú niekoľko optimalizácií, ktoré nemajú dopad na základnú architektúru aplikácie. Tieto 
optimalizácie väčšinou súvisia s využívaním PaaS služieb, napr. zmena databázy. Ďalším prípadom použitia je situácia, keď sa organizácia 
rozhodne posunúť od používania softvérových licencií k nákladovo efektívnejšiemu softvéru alebo modelu s otvoreným zdrojovým kódom.
Pri  migračnej stratégii je aplikácia prepracovaná a znovu nasadená s novou kódovou základňou. Pri týchto zmenách je umožnené Refactor
využívať natívne funkcie cloudu. Táto stratégia sa používa predovšetkým pri tých OVM, kde je cieľom zlepšenie agility, škálovateľnosti a 
výkonu aplikácie, ktorá sa inak nedosiahne so súčasnou architektúrou.
Repurchase stratégia zahŕňa prechod na softvér ako služba (SaaS). Stratégia je vhodná pre OVM, ktoré prevádzkujú on-premise aplikácie, 
ktoré sú poskytované aj vo forme SaaS, napr. Microsoft Exchange (prevádzkovaný on-premise) vs. Office365 
prevádzkovaný v cloude).
Retire stratégia navrhuje IS VS zrušiť nakoľko je v rámci analýzy identifikované že systém neplní biznis ciele alebo nie je používaný.
Retain stratégia je ručená pre IS VS, pri ktorých z objektívnych príčin nie je odporúčane realizovať migráciu do cloud prostredia.

Návrh cieľových cloudových služieb, pre IS VS, ktoré budú odporučené migrovať do prostredia vládneho cloudu bude navrhnutý hrubý rozsah cieľových 
služieb.
Návrh cieľového prostredia, nakoľko vládny cloud v súčasnosti poskytuje služby privátneho, komunitného a verejného cloudu, tak aj v rámci analýzy 
budú získavané údaje za účelom identifikácie vhodného prostredia pre cieľové umiestnenie IS VS.



1.  

 

Vyhodnotenie

V rámci tejto etapy bude vypracovaný výstupný report za každú OVM zvlášť obsahujúci:

Zdroje dát z ktorých vychádza analýza
Odporúčania migrácie vybraných IS VS, súčasťou odporúčania bude migračná stratégia, cieľové cloud prostredie a hrubý odhad rozsahu cloudových 
služieb.

21.1. 7.4.1        Potrebné zmeny vyplývajúce z návrh riešenia

V rámci nasledujúcej časti sa definuje zoznam opatrení, ktoré je potrebné realizovať, aby bolo možné výsledky dátového projektu využívať v praxi. Zmeny sú 
rozdelené do troch kategórií:

Organizačné úpravy
Procesné úpravy
Úpravy legislatívy (je uvedené v časti Legislatíva Budúci stav)

21.1.1. 7.4.1.1     Organizačné úpravy

V nasledujúcej tabuľke sú vybrané organizačné opatrenia, ktoré sú realizáciou projektu dotknuté, pričom sú definované konkrétne zmeny, ktoré budú pre potreby 
projektu alebo na základe výsledkov projektu zrealizované.

Organizačné opatrenie Konkrétny popis zmeny

Vytvorenie novej organizácie – právnej entity V tejto časti vyberte danú organizačnú zmenu a popíšte konkrétne zmeny, 
ktoré sa udejú

Nová organizačná jednotka, zabezpečujúca podporu rozhodovania 
a spracovanie dát

V tejto časti vyberte danú organizačnú zmenu a popíšte konkrétne zmeny, 
ktoré sa udejú

Nová organizačná jednotka zabezpečujúca zber a kvalitu dát V tejto časti vyberte danú organizačnú zmenu a popíšte konkrétne zmeny, 
ktoré sa udejú

Rozšírenie súčasných kapacít pre potreby zberu dát V tejto časti vyberte danú organizačnú zmenu a popíšte konkrétne zmeny, 
ktoré sa udejú

Rozšírenie súčasných kapacít pre potreby podpory rozhodovania V tejto časti vyberte danú organizačnú zmenu a popíšte konkrétne zmeny, 
ktoré sa udejú

Školenia a zvýšenie kvalifikácie personálu V tejto časti vyberte danú organizačnú zmenu a popíšte konkrétne zmeny, 
ktoré sa udejú

Zníženie počtu pracovníkov v súčasných organizačných útvaroch V tejto časti vyberte danú organizačnú zmenu a popíšte konkrétne zmeny, 
ktoré sa udejú

Zrušenie súčasnej organizačnej jednotky V tejto časti vyberte danú organizačnú zmenu a popíšte konkrétne zmeny, 
ktoré sa udejú

Zrušenie súčasnej organizácie – právnej entity V tejto časti vyberte danú organizačnú zmenu a popíšte konkrétne zmeny, 
ktoré sa udejú

Iné (v prípade potreby doplňte) V tejto časti vyberte danú organizačnú zmenu a popíšte konkrétne zmeny, 
ktoré sa udejú



21.1.2. 7.4.1.2     Úpravy procesov

Úpravy procesov sa týkajú procesov, ktoré sa vykonávajú smerom dnu (interný odberateľ) alebo aj smerom von (externý odberateľ výstupov). V nasledovnej 
tabuľke sú definované budúce potrebné zmeny, ktoré budú zrealizované počas trvania projektu.

Procesné opatrenie Konkrétny popis zmeny

Úprava riešenia vzťahov s klientami V tejto časti vyberte danú príslušnú procesnú zmenu, ktorá bude projektom 
vyvolá a popíšte ju.

Zavedenie experimentovania do fungovania organizácie V tejto časti vyberte danú príslušnú procesnú zmenu, ktorá bude projektom 
vyvolá a popíšte ju.

Nastavenie „dodávateľského reťazca“ pre spracovanie dát, manažment 
kvality údajov

V tejto časti vyberte danú príslušnú procesnú zmenu, ktorá bude projektom 
vyvolá a popíšte ju.

Úprava schvaľovacích procesov pri návrhu politík, regulácii alebo 
investícií

V tejto časti vyberte danú príslušnú procesnú zmenu, ktorá bude projektom 
vyvolá a popíšte ju.

Zavedenie publikovania analytických výstupov V tejto časti vyberte danú príslušnú procesnú zmenu, ktorá bude projektom 
vyvolá a popíšte ju.

Automatizácia rozhodovacích činností V tejto časti vyberte danú príslušnú procesnú zmenu, ktorá bude projektom 
vyvolá a popíšte ju.

Zavedenie systematickej podpory rozhodovania v expertnej činnosti V tejto časti vyberte danú príslušnú procesnú zmenu, ktorá bude projektom 
vyvolá a popíšte ju.

Iné (v prípade potreby doplňte) V tejto časti vyberte danú príslušnú procesnú zmenu, ktorá bude projektom 
vyvolá a popíšte ju.

21.2. 7.4.2        Aktivita realizovaného projektu

Každá aktivita je detailne popísaná, ako bude realizovaná, pričom pri realizácií aktivít budú aplikované realizačné princípy pre oblasť údajov. V nasledovnej 
tabuľke je popis jednotlivých aktivít aj vo väzbe na aktivity podľa príručky

21.2.1. 7.4.2.1     A1 Analýza prípadov použitia

Aktivita podľa 
príručky

Výb
er

Stručný popis aktivity Výstup aktivity

Analýza a návrh Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Tabuľka 29: Analýza prípadov použitia

21.2.2. 7.4.2.2     A2 Zabezpečenie zdrojov dát

Aktivita podľa 
príručky

Vý
ber

Detailný popis realizácie aktivity Výstupy aktivity



Analýza 
a návrh

þ 1. Zber údajov:

a.     Automatizovaný zber údajov použitím analytických nástrojov;

b.     Zber informácii na základe workshopov s kľúčovými stakeholdermi a to najmä:

                    i.      Prevádzkou IKT infraštruktúry;

                  ii.       Aplikačnými architektami a administrátormi vybraných IS VS;

                 iii.      Biznis používateľmi, tzv. „Product owner“, t.j osoby ktoré sú zodpovedné za 
definovanie funkcionalít/požiadaviek systému;

2. Analýza:

a.     Návrh migračnej stratégie

b.     Návrh cieľových cloudových služieb

c.      Návrh cieľového prostredia

Údaje a informácie získané v rámci zberu údajov 
a analýzy.

Implementácia Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ v rámci projektu 
vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je 
možné daný výstup kvantifikovať

Testovanie Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ v rámci projektu 
vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je 
možné daný výstup kvantifikovať

Nasadenie Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ v rámci projektu 
vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je 
možné daný výstup kvantifikovať

Tabuľka 30: Zabezpečenie zdrojov dát

21.2.3. 7.4.2.3     A3 Nasadenie funkcionalít

Aktivita podľa príručky Výb
er

Detailný popis realizácie aktivity Výstupy aktivity

Analýza a návrh Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Nákup HW a 
krabicového SW

Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Implementácia Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Testovanie Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Nasadenie Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Tabuľka 31: Nasadenie funkcionalít

21.2.4. 7.4.2.4     A4 Realizácia dátového modelu

Aktivita podľa 
príručky

Výb
er

Detailný popis realizácie aktivity Výstupy aktivity

Analýza a návrh Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Implementácia Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Testovanie Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať



Nasadenie Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Tabuľka 32: Realizácia dátového modelu

21.2.5. 7.4.2.5     A5 Publikovanie výstupov

Aktivita podľa 
príručky

Výb
er

Detailný popis realizácie aktivity Výstupy aktivity

Analýza a návrh þ Na základe získaných údajov vypracovanie výstupného reportu, ktorý bude 
obsahovať:

a.        Zdroje dát z ktorých vychádza analýza

b.        Odporúčania migrácie vybraných IS VS

Výstupný report.

Implementácia Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Testovanie Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Nasadenie Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Tabuľka 33: Publikovanie výstupov

21.2.6. 7.4.2.6     A6 Zavedenie zmien do praxe

Aktivita podľa 
príručky

Výb
er

Detailný popis realizácie aktivity Výstupy aktivity

Nasadenie Jedná sa o popis spôsobu realizácie danej aktivity v prípade, ak ju žiadateľ 
v rámci projektu vykonáva

Je potrebné popísať, čo je výstupom aktivity a či je možné daný 
výstup kvantifikovať

Tabuľka 34: Zzavedenie zmien do praxe

21.3. 7.4.3        Časový rámec projektu

21.3.1. 7.4.3.1     Harmonogram výstupov / míľnikov

V nasledujúcej tabuľke je znázornené, ako budú míľniky resp. výstupu dodávané v čase:

Aktivita Aktivita podľa príručky Míľnik / Výstup Kvartál Rok

A1 Analýza a návrh Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

A2 Analýza a návrh Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Q2 2022

Implementácia Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

Testovanie Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

Nasadenie Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

A3 Analýza a návrh Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

Nákup HW a krabicového SW Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

Implementácia Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

Testovanie Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

Nasadenie Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

A4 Analýza a návrh Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.



Implementácia Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

Testovanie Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

Nasadenie Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

A5 Analýza a návrh Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Q2 2022

Implementácia Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

Testovanie Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

Nasadenie Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

A6 Nasadenie Popis výstupu / míľnika z predchádzajúcej tabuľky Choose an item. Choose an item.

Tabuľka 35: Harmonogram výstupov a míľnikov

V prípade, ak má daná aktivita viac výstupov pridajte riadky

21.3.2. 7.4.3.2     Harmonogram realizácie aktivít

Nakoľko v súčasnosti nie je možné presne identifikovať počty a rozsahy analyzovaných IS VS za jednotlivé OVM, predpokladáme nasledovné trvanie projektu:

celkové trvanie celého projektu nepresiahne 24 mesiacov;
projekt môže byť implementovaný v častiach po jednotlivých OVM, pričom časti môžu prebiehať paralelne (napr. súčasne môže prebiehať zber dát na 
MV SR a vyhodnotenie na MK SR);
hrubý odhad trvanie je ;pri OVM s 20 IS VS maximálne 2 mesiace
hrubý odhad rozdelenia prácnosti medzi jednotlivými aktivitami je 40% Zber údajov, 40% Analýza a 20% Vyhodnotenie;

21.4. 7.4.4        Riziká

Riziko Aplikácia Miera závažnosti Spôsob mitigácie

Pomoc Dátovej kancelárie / analytických útvarov bude nízka respektíve nebude k dispozícii X Vysoká Popíšte spôsob mitigácie rizika

Prípadné centrálne komponenty a služby nebudú k dispozícii v potrebnom čase Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Harmonogram sa nepodarí stihnúť s interných dôvodov X Vysoká Popíšte spôsob mitigácie rizika

Politická situácia ovplyvní priebeh projektu Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

V prípade potreby doplňte ďalšie Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Tabuľka 36: Implementačné riziká

22. 7.5       Bezpečnostná architektúra
Kapitola je irelevantná, nakoľko predmetom projektu je analýza, ktorej výstupom je hodnotiaca správa.

22.1. 7.5.1        Súhrnný popis

Základnými východiskami pre rozvíjané riešenie bezpečnosti IS sú rovnako ako v súčasnom stave právne predpisy ako zákon č. 122/2013 o ochrane osobných 
údajov, zákon č. 275/2006 o informačných systémoch VS a s ním súvisiaci výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy a ďalej ISO/IES 27000, Common Criteria a OWASP Guides a dodatočných požiadaviek prevádzkovateľa systému.

Bezpečnostná architektúra bude vychádzať z týchto pravidiel a v rámci pripraveného Bezpečnostného projektu, ktorého vypracovanie a aplikovanie bude 
podmienkou sprevádzkovania navrhovaných nových, či rozvíjaných systémov. Výstupmi Bezpečnostného projektu budú najmä návrhy postupov pre riadenie 
prístupov, výkon prevádzky, riešenia incidentov, havarijné plánovanie, implementácie bezpečných zmien a monitorovanie SLA. Návrhy postupov budú 
zosúladené s už aplikovanými postupmi informačných systémov Centrálnej integračnej platformy, službou Manažment osobných údajov a centrálnym katalógom 
Otvorených údajov ( ).data.gov.sk

http://data.gov.sk


Bezpečnostná požiadavka Aplikácia Spôsob implementácie

Vypracovaný bezpečnostný projekt Popis spôsobu implementácie bezpečnostnej požiadavky

Penetračné testy Popis spôsobu implementácie bezpečnostnej požiadavky

Ochrana osobných údajov Popis spôsobu implementácie bezpečnostnej požiadavky

Riadenie prístupov k údajom Popis spôsobu implementácie bezpečnostnej požiadavky

Riešenie incidentov Popis spôsobu implementácie bezpečnostnej požiadavky

Havarijné plánovanie Popis spôsobu implementácie bezpečnostnej požiadavky

Implementácia bezpečnostných zmien Popis spôsobu implementácie bezpečnostnej požiadavky

V prípade potreby doplňte ďalšie Popis spôsobu implementácie bezpečnostnej požiadavky

Tabuľka 37: Prehľad požiadaviek Bezpečnostnej architektúry

22.2. 7.5.2        Riziká

Riziko Aplikácia Miera závažnosti Spôsob mitigácie

Umožnenie prístupu neoprávneným osobám a autorizačné nedostatky Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Únik osobných údajov Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Kybernetický útok Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

V prípade potreby doplňte ďalšie Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Tabuľka 38: Bezpečnostné riziká

23. 7.6                 Situácia po realizácií projektu a udržateľnosť projektu

23.1. 7.6.1        Prevádzka riešenia

Realizácia riešenia si vyžiada zabezpečenie prevádzky, správy a údržby informačného systému v súlade s požiadavkami riadenia informačnej bezpečnosti. 
Prevádzka musí byť realizovaná v súlade s týmito predpismi:

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente);
Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry;
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
dôveryhodných službách).

Služba/Požiadavka Aplik
ácia

Spôsob implementácie služby / požiadavky

Miera dostupnosti výsledkov Popíšte ako bude zabezpečená dostupnosť

Zálohovanie výsledkov Popíšte ako budú zabezpečené procesy zálohovania



Metodické riadenia prevádzky V rámci projektu budú implementované procesy prevádzky v súlade s nasledovnými normami:

−        ISO/IEC 20000

−        ITIL

Podpora úrovne L1 Stručný popis ako bude zabezpečená podpora z úrovne L1

Podpora úrovne L2: aplikačná podpora Stručný popis ako bude zabezpečená podpora z úrovne L2

Podpora úrovne L3 Stručný popis ako bude zabezpečená podpora z úrovne L3

Počet interných pracovníkov, ktorí sa 
venujú podpore riešenia

Popíšte počet interných pracovníkov, ktorí sa budú venovať podpore riešenia a definujte ich mieru 
participácie na podpore (% vyjadrenie ich kapacity venovanej podpore)

Monitoring prevádzky Popíšte ako bude zabezpečené sledovanie

−        Počtu prístupov k jednotlivým výstupom riešenia,

−        Počtu udelení súhlasov na prístup k údajom,

−        Počtu použití výsledkov riešenia (v iných konaniach)

Kontinuálne zlepšovanie Popíšte, ako bude zabezpečené kontinuálne zlepšovanie registrov a objektov evidencie

Ďalšie požiadavky ... (v prípade 
potreby doplňte)

Popíšte detail požiadavky

Tabuľka 39: Vybrané parametre prevádzky

23.2. 7.6.2        Situácia po realizácií projektu

Projekt svojou realizáciou dosiahne nasledovné výsledky:

Výsledok V
ýb
er

Popis výsledku

Rozhodovacie procesy sú 
transparentnejšie

X Na základe výsledkov projektu budú mať OVM k dispozícii relevantné a transparentné dáta na základe 
ktorých vedia zrealizovať rozhodnutia.

Zvýši sa dôvera v štát

Tvorba legislatívy je transparentejšia a 
kvalitnejšia

Nové znalosti a príležitosti sú zdieľané X Získané dáta budú sprístupnené na zdieľanie ďalším subjektom.

Zvýši sa pridané hodnota v oblasti Data 
marketu

Zvýšia sa tržby vplyvom zdieľania údajov a 
riešení

Zvýši sa zamestnanosť v oblasti dát (data 
workers)

Zvýši sa počet firiem

Posilní sa globálna konkurencia vplyvom 
zvýšenia transparentnosti v štát

Zabezpečí sa zvýšenie kvality služieb



Zvýši sa kvalita rozhodovania X Na základe výsledkov projektu budú mať OVM k dispozícii relevantné a transparentné dáta na základe 
ktorých vedia zrealizovať kvalitnejšie rozhodnutia.

Zníži sa spotrebiteľské riziko

Zlepší sa používanie údajov na 
rozhodovanie aj mimo VS

Zefektívni sa proces rozhodovania X Na základe výsledkov projektu budú mať OVM k dispozícii relevantné a transparentné dáta na základe 
ktorých vedia zrealizovať kvalitnejšie rozhodnutia.

Zefektívni sa výkon procesov

Zabezpečí sa vyššia kontrola kvality

Zníži sa riziko rozhodovania X Na základe výsledkov projektu budú mať OVM k dispozícii relevantné a transparentné dáta na základe 
ktorých vedia zrealizovať kvalitnejšie rozhodnutia.

Aplikujú sa prediktívne modely a nástroje 
na rozhodovanie

X Na základe výsledkov projektu budú mať OVM a ÚPVII k dispozícii relevantné a transparentné dáta na 
základe ktorých vedia predikovať kapacitné požiadavky cloudových služieb.

Zefektívni sa proces plánovania zdrojov X Na základe výsledkov projektu budú mať OVM a ÚPVII k dispozícii relevantné a transparentné dáta na 
základe ktorých vedia predikovať kapacitné požiadavky cloudových služieb.

V prípade potreby doplniť ďalšie

23.2.1. 7.6.2.1     Zabezpečenie transparentnej implementácie a interpretácie

Projekt bude realizovaný v súlade so všetkými pravidlami realizácie dobrých dátových projektov. Realizovaním projektu, ktorého výsledkom má byť 
predovšetkým zlepšenie rozhodovania na základe údajov a implementovaných algoritmov (pre rôzne sféry verejného života) musí byť zabezpečená rovnako 
transparentnosť a otvorenosť údajov.

Preto pre potreby situácie po realizácií projektu je nevyhnutné zodpovedať na nasledujúcich 10 otázok, ktoré vytvoria rámec transparentnosti projektu ako 
takého, ako aj výsledkov implementácie navrhovaných zmien.

# Povinnosť Á
no
/ 
Nie

Zdôvodnenie

1 Každý algoritmus / riešenie by mal byť doplnený opisom jeho funkcie, cieľov a zamýšľaného vplyvu, ktorý by bol k 
dispozícii tým, ktorí ho používajú.

Predmetom projektu nie je dodávka algoritmu
/riešenia ale realizácia analytických služieb.

2 Organizácie verejného sektora by mali zverejňovať podrobnosti o údajoch na základe, ktorých boli alebo sú 
algoritmy / riešenia založené, ako aj predpoklady použité na vytvorenie spoločne s opisom a hodnotením 
prípadných rizík alebo skreslení..

X Za predpokladu, že za riešenie je považovaný 
výstupný report, tak riešenie bude obsahovať 
podrobné predpoklady a riziká.

2 Algoritmy / riešenia by mali byť kategorizované podľa rizikovej stupnice a to od 1-5, pričom 5 sa týka tých, ktorých 
vplyv na jednotlivca by mohol byť veľmi vysoký a 1 je veľmi malý.

Predmetom projektu nie je dodávka algoritmu
/riešenia ale realizácia analytických služieb.

4 Bude zverejnený zoznam všetkých vstupov použitých pre vytvorenie algoritmu / riešenia pre realizáciu rozhodnutí X Za predpokladu, že za riešenie je považovaný 
výstupný report, tak riešenie bude podrobný 
zoznam vstupov.

5 Občania musia vedieť, že riešenie ich problémov je úplne alebo čiastočne realizované algoritmom Predmetom projektu nie je dodávka algoritmu
/riešenia, ktoré má dopad na občana.

6 Každý algoritmus / riešenie musí mať identické prostredie pre potreby auditu na otestovanie dopadov rôznych 
vstupných premenných. 

Predmetom projektu nie je dodávka algoritmu
/riešenia ale realizácia analytických služieb.

7 Ak budú vytvorené algoritmy  / riešenia tretími stranami v ich mene, mali by organizácie vybrať takých 
dodávateľov, ktorí splnia podmienky 1 – 6

Predmetom projektu nie je dodávka algoritmu
/riešenia ale realizácia analytických služieb.

8 Menovaný senior manažér by mal byť spolu zodpovedný za akékoľvek rozhodnutie podporené vytvoreným 
algoritmom resp. riešením

Predmetom projektu nie je dodávka algoritmu
/riešenia ale realizácia analytických služieb.

9 Organizácie verejného sektora, ktoré chcú prijať algoritmické rozhodovanie v oblastiach s vysokým rizikom, by sa 
mali poistiť, pre potreby kompenzácie chýb a negatívnych dopadov na jednotlivcov, ktorí budú negatívne 
ovplyvnení chybným rozhodnutím na základe algoritmu.

Predmetom projektu nie je dodávka algoritmu
/riešenia ale realizácia analytických služieb.



10 Organizácie by sa mali zaviazať k vyhodnocovaniu vplyvov algoritmov alebo riešení, ktoré využívajú na 
rozhodovanie a mali by publikovať ich výsledky

X Za predpokladu, že za riešenie je považovaný 
výstupný report, tak riešenie bude publikované.

23.3. 7.6.3        Udržateľnosť projektu

23.3.1. 7.6.3.1     Prevádzková a technická udržateľnosť

Výstupy projektu budú adoptované do vlastných procesov rozhodovania, pričom budú podpísané prevádzjové zmluvy s prípadnými dodávateľmi 
systémov. Zároveň bude vytvorená aj personálna kapacita na zabezpečenie udržateľnosti riešenia.
Výsledky projektu sú k dispozícii (kvalitné údaje v rôznych podobách) a nie je potrebné hradiť špeciálne náklady na prevádzku týchto systémov 
(prevádzková a technická udržateľnosť je integrálnou súčasťou realizačných projektov)
Organizácia aplikovaním záverov projektu zefektívni procesy čím sa vytvorení finančná a kapacitná alokácia na zabezpečenie prevádzky riešenia, 
zároveň organizácia vďaka transformácií funguje efektívnejšie a poskytuje kvalitnejšie služby a politiky a tento prínos výrazne prevyšuje náklady na 
prevádzku výsledkov.

23.3.2. 7.6.3.2     Financovanie budúceho stavu

Predpokladom optimálneho fungovania a ďalšieho pokračovania a rozvoja aktivít je zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov. Preto bude budúci stav 
financovaný z prevádzkových nákladov organizácie. Tím, ktorý sa bude podieľať na realizácií projektu môže v zmenšenej podobe pokračovať vo svojej činnosti.

Na zabezpečenie budúceho stavu sú potrebné nasledovné pracovné kapacity:

Pozícia Výber Počet

Dátový špecialista

Dátový analytik

Big Data špecialista

Špecialista na dátové modelovania

V prípade potreby doplniť ďalšie

Všetky vytvorené výstupy, metodiky, štandardy a postupy budú slúžiť ako podkladové materiály pre zabezpečenie kontinuálneho pokračovania výsledkov 
projektu.

23.4. 7.6.4        Riziká

Riziko Aplikácia Miera závažnosti Spôsob mitigácie

Nebudú dostatočné prostriedky na zabezpečenie prevádzky riešenia Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Projekt nebude udržateľný z titulu nedostatočných odborných kapacít Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Miera adopcie výsledkov projektu v procesoch rozhodovania bude nízka Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

V prípade potreby doplňte ďalšie Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

24. 7.7                 Ekonomická analýza
V rámci ekonomickej analýzy je kladený dôraz predovšetkým na definovanie prínosov navrhovaného projektu a to ako kvalitatívnych, tak aj kvantitatívnych. 
Zároveň sú v tejto časti definované aj náklady na realizáciu projektu pre jednotlivé aktivity. V nasledujúcej tabuľke je uvedené zaradenie projektu do finančného 
pásma, ktoré determinuje, či je potrebná detailná ekonomická analýza prostredníctvom CBA alebo postačuje len slovné vyhodnotenie a TCO analýza.

Celkové náklady Aplikácia Miera závažnosti



< 1,000,000.00 EUR s DPH CBA nie je potrebná a v časti prínosov nie je potrebné vyčísliť jednotlivé prínosy

>= 1,000,000.00 EUR s DPH X CBA je potrebná a v časti prínosov sú vyčíslené kvantitatívne prínosy

Tabuľka 40: Finančná povaha projektu

Ukazovateľ efektivity Hodnota Požadovaná hodnota Vyhovuje

Čistá súčasná hodnota (ENPV) 3 062 602 > 0  € ÁNO

Ukazovatele ekonomickej výkonnosti pre životnosť projektu 10 rokov 3 062 602 > 0  € ÁNO

Vnútorné výnosové percento 38% > 5.0 % ÁNO

Doba návratnosti (  rok  trvá projekt)2 y 5 rokov < 10 rokov ÁNO

24.1. 7.7.1        Rozpočet projektu

Na základe charakteru projektu, ktorý je definovaný v predchádzajúcich častiach štúdie, boli stanovené nasledovné náklady pre jednotlivé aktivity, pričom ku 
každej aktivite je stručne popísané zdôvodnenie stanovených nákladov pre danú aktivitu.

Túto tabuľku je potrebné nakopírovať zo záložky Limity projektu po vyplnený predpokladaného rozpočtu projektu.

Názov aktivity Spolu s DPH (v EUR)

Zber údajov (workshopy s kľúčovými stakeholdermi, nasadenie automatizovaných nástrojov, validácia údajov a pod.)                               969 751 €

Analýza (Analýza dát a určenie migračnej stratégie)                               581 816 €

Vyhodnotenie (Vypracovanie výstupného reportu a prezentácia)                               385 962 €

Projektový manažment (Riadenie dodávateľov, koordinácia OVM, prezentácia výstupov projektu, a pod.)                                  36 000 
€

Komunikácia s OVM a Poskytovateľmi Cloudových služieb, prezentovanie analytických výstupov a best practice.                                  24 000 
€

                           1 997 530 €

Detailný rozpočet sa nachádza v prílohe k štúdii, kde sú definované aj jednotlivé nákladové položky, ako aj rozdelenie nákladov na oprávnené aktivity podľa 
príručky.

24.2. 7.7.2        Analýza benefitov

V tejto časti sú popísané benefity ako aj riziká, ktoré vyplávajú z nerealizácie projektu. Prínosy sú definované do 5 základných kategórií a to:

Zlepšenie transparentnosti rozhodovania a zefektívnenie procesov
Zvýšenie dôveryhodnosti verejnej správy
Potenciál pre rast dátovej ekonomiky
Zvýšenie spotrebiteľskej a spoločenskej hodnoty
Využitie dátovej vedy na optimalizáciu (aplikácia analytického spracovania údajov pre zefektívnenie a / alebo optimalizáciu vynaložených finančných 
prostriedkov verejnej správy)

24.2.1. 7.7.2.1      Zlepšenie transparentnosti rozhodovania a zefektívnenie procesov

Aspekt Typ prínosu Výber Zdôvodnenie Ukazovateľ Súčasná hodnota Spôsob merania a cieľ

Transparentnosť Zníženie podvodov

Proaktívne služby klientom

Zníženie plytvania



24.2.2. 7.7.2.2      Zvýšenie dôveryhodnosti verejnej správy

Aspekt Typ prínosu Výber Zdôvodnenie Ukazovateľ Súčasná hodnota Spôsob merania a cieľ

Dôvera v štát Dôveryhodnosť údajov

Legislatíva Kvalitnejšie posúdenie vplyvov

Zdieľanie údajov Nové znalosti a príležitosti

24.2.3. 7.7.2.3     Potenciál pre rast dátovej ekonomiky

Aspekt Typ prínosu Výber Zdôvodnenie Ukazovateľ Súčasná hodnota Spôsob merania a cieľ

Veľkosť trhu (Data market) Zvyšovanie pridanej hodnoty

Tržby Príjmy z daní

Pracovníci v oblasti dát (data workers) Zvyšovanie zamestnanosti

Počet firiem Zvyšovanie HDP

24.2.4. 7.7.2.4     Zvýšenie spotrebiteľskej a spoločenskej hodnoty

Aspekt Typ prínosu Výber Zdôvodnenie Ukazovateľ Súčasná hodnota Spôsob merania a ciel

Kvalitnejšie služby Spotrebiteľský prebytok

Zvýšenie kvality rozhodovania Zníženie počtu exekúcií

Spotrebiteľské riziko Zníženie rizík

Používanie údajov Eliminácia zlých rozhodnutí

24.2.5. 7.7.2.5     Využitie dátovej vedy na optimalizáciu (aplikácia analytického spracovania údajov pre zefektívnenie a / alebo 
optimalizáciu vynaložených finančných prostriedkov verejnej správy)

Aspekt Typ prínosu Výber Zdôvodnenie Ukazovateľ Súčasná hodnota Spôsob merania

Zlepšenie rozhodovania Zníženie počtu FTE

Efektivita procesov Zníženie počtu FTE

Kvalita kontroly Lepší dozor a dohľad nad regulovaním prostredím

Riziko rozhodovania Znižovanie rizík na základe dát

Prediktívne modely Zníženie časovej náročnosti

Eliminácia chybných rozhodnutí

Vyplácanie financií

Plánovanie zdrojov Efektívne využitie nákladov

Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu  vyčíslené kvantitatívne prínosy z pohľadu ekonomickej hodnoty pre potreby Cost Benefit Analýzy. Choose an item.
V nasledujúcich častiach sú rozpísané prínosy použité pre CBA.

Prínos Popis prínosu Ekonomické vyhodnotenie



Uveďte prínosy z tabuľky vyššie alebo doplňte vlastný Stručný popis prínosu Vyčíslenie ekonomickej hodnoty z pohľadu súčasných a budúcich benefitov

Ďalšie kvalitatívne prínosy:

V tejto časti sú slovne popísané ďalšie prínosy, ktoré navrhované riešenie prináša:

Slovný popis kvalitných prínosov
Slovný popis kvalitných prínosov
Slovný popis kvalitných prínosov
Slovný popis kvalitných prínosov
Slovný popis kvalitných prínosov
...

24.3. 7.7.3        Ekonomické vyhodnotenie

Ekonomické vyhodnotenie vychádza z realizovanej CBA, pričom výsledok predstavujú nasledovné ukazovatele a finančné toky:

Ukazovateľ efektivity Hodnota Požadovaná hodnota Vyhovuje

Čistá súčasná hodnota (ENPV) > 0  € Choose an item.

Ukazovatele ekonomickej výkonnosti pre životnosť projektu 10 rokov > 0  € Choose an item.

Vnútorné výnosové percento > 5.0 % Choose an item.

Doba návratnosti (X rokov trvá projekt) < 10 rokov Choose an item.

Tabuľka 41: Prehľad ukazovateľov efektivity

Stručný popis v prípade potreby

Položka/Obdobie t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10

Náklad (Mil. €)

Prínosy (Mil. €)

Finančný tok (Mil. €)

Tabuľka 42: Vyhodnotenie finančných tokov v mil. €

Stručný popis v prípade potreby

24.4. 7.7.4        Riziká

Riziko Aplikácia Miera závažnosti Spôsob mitigácie

Náklady na prevádzku budú vyššie ako plánované resp. sa vymknú spod kontroly Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Projekt nedosiahne očakávané prínosy Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Nebudú k dispozícii údaje, aby sa dali overiť prínosy Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Nepodarí sa upraviť legislatívu tak, aby bol vytvorený právny nárok na získanie potrebných zdrojových dát Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika



Náklady na implementáciu budú vyššie ako plánované resp. sa vymknú spod kontroly Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

V prípade potreby doplňte Choose an item. Popíšte spôsob mitigácie rizika

Tabuľka 43: Ekonomické riziká

[1] V prípade potreby doplňte riadok

[2] V prípade potreby doplňte ďalšie prípady použitia

[3] Typom integrácie je myslené nasledovné:

Dávkové spracovanie – asynchrónna výmena veľkého množstva údajov, platných k určitému času. Len v nevyhnutných prípadoch (pre veľmi veľké 
objemy údajov z dôvodu časovej efektívnosti)
Asynchrónna komunikácia – preferované z pohľadu rýchlej optimalizácie procesov a ďalšieho nastavenia riešenia
Real-time (Synchrónna komunikácia) – ideálne z pohľadu konzumenta – dá sa očakávať, že bude využitá po nasadení interaktívneho riešenia životných 
situácií
Virtualizácia dát – pre komplexnú integráciu údajov z viacerých zdrojov a typov

[4] Pre každý zdroj platí, že v prípade potreby môžu byť doplnené riadky pre daný typ

[5] Zaškrtne sa v prípade, ak je potrebné údaje nakupovať, pričom hodnota nákupu bude uvedená v rozpočte

[6] Výberové pole

[7] Zaškrtne sa v prípade, ak sú požadované historické údaje


	SU-MD-su_567

