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1.1. Všeobecne použité prílohy
1.1.1. Zoznam zvolených služieb
Tabuľka 1 Zoznam zvolených služieb
Poznámka: Tabuľka nie je pre ŠU PaaS relevantná.
ID

Služba z katalógu služieb

Identifikátor zvolenej
služby

Identifikátor služby z katalógu cloudových služieb
ID

Parametre služby

Zvolená
hodnota

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok za poskytnutie
služby

Ročný výdavok za poskytnutie
služby

ID

Úroveň poskytovania
služby

1.1.2. Riziká
Tabuľka 2 Riziká
ID

Názov rizika

Pravdepodobnosť

Dosah

Návrh mitigácie

AR Aktu
álne
riziko

BR Bu
dúce
riziko

R-1

Chýbajúce governance procesy
a z toho vyplývajúce neefektívne
riadenie

Takmer isté riziko

Nízky
dosah

Dôsledne vykonať legislatívnu analýzu a najmä návrh nových
governance procesov. Sústrediť sa na ich praktickú aplikáciu do
prostredia MVSR.

x

R-2

Neefektívne vyťaženie (alokácie)
hardvérových prostriedkov

Takmer isté riziko

Nízky
dosah

Návrh flexibilnejších šablón VM. Tlačiť na využívanie PaaS
služieb.

x

R-3

Neoptimálne procesy prevádzky

Takmer isté riziko

Nízky
dosah

Sústrediť sa na návrh nových, jednoduchých a praktických
procesov prevádzky.

x

R-4

Nedostatočná automatizácia

Takmer isté riziko

Nízky
dosah

Rozvoj IaaS riešenia a implementácia novej PaaS platformy.
Zavedenie governance procesov.

x

R-5

Nízke využívanie služieb vzhľadom
na neposkytovanie moderných
služieb

Takmer isté riziko

Nízky
dosah

Aktualizácia katalógu služieb na základe dopytu.

x

R-6

Nižšia efektívna utilizácia HW

Takmer isté riziko

Nízky
dosah

Aktualizácia katalógu služieb. Návrh flexibilnejších šablón VM.

x

R-7

Prevádzka nie je dostatočne pokrytá
internými pracovníkmi, čo brzdí
operatívu aj rozvojové projekty

Takmer isté riziko

Nízky
dosah

Už počas projektu začať nábor nových ľudí.

x

R-8

Nedostatočná forma dodávateľskej
podpory môže mať za následok dlhšie
odstraňovanie problémov

Takmer isté riziko

Nízky
dosah

Uzavrieť podporu s dodávateľom, alebo pokryť problematiku
interným tímom.

x

R-1.1

Legislatívna príprava bude meškať,
respektíve zmeny nebudú schválené
v požadovanej forme

Stredné riziko

Stredný
dosah

Návrh prípadných legislatívnych zmien by mal byť hotový v úvode
projektu

x

R-1.2

Politické riziko pri zmene vlády

Slabé riziko

Nízky
dosah

Aplikácia princípov projektového riadenia, aby boli k dispozícii
projektové registre pre prípadný audit

x

R-2.1

Riešenie bude náročné na prevádzku
(kapacitne a vedomostne)

Stredné riziko

Stredný
dosah

Začať nábor zodpovedných pracovníkov hneď po štarte projektu
a zapojiť ich do realizácie

x

R-2.2

Procesy devops a governance sa
nepodarí pretaviť do praxe

Stredné riziko

Vysoký
dosah

Implementovať procesy do praxe už počas projektu, čo znamená
že na prípadné komplikácie budú stále k dispozícii zdroje

x

R-3.1

Riešenie nebude dostatočne flexibilné

Stredné riziko

Stredný
dosah

Riešenie by malo byť čo najviac štandardizované,

R-5.1

Spolupráca zúčastnených strán
nebude dostatočná

Nízke riziko

Stredný
dosah

Dôsledné uplatňovanie princípov projektového riadenia vrátane
finančných tolerancií pre jednotlivé vrstvy riadenia a používanie
eskalačných mechanizmov.

R-5.2

Chyby zistené pri testovaní sa
nepodarí odstrániť do času uvedenia
do prevádzky

Stredné riziko

Stredný
dosah

Dôsledné uplatňovanie princípov projektového riadenia vrátane
finančných tolerancií pre jednotlivé vrstvy riadenia a používanie
eskalačných mechanizmov.

R-6.1

Nedostatočné personálne obsadenie
bezpečnostného tímu dohliadajúceho
na vládny cloud

Stredné riziko

Vysoký
dosah

Začať nábor zodpovedných pracovníkov hneď po štarte projektu
a zapojiť ich do realizácie

R_7.1

Nedostatok finančných prostriedkov
na pokrytie prevádzky

Stredné riziko

Vysoký
dosah

Zahrnúť prevádzkové náklady do návrhu rozpočtu v dostatočnom
časovom predstihu

R-8.1

Nepodarí sa dosiahnuť preukázateľné
úspory podľa plánu

Stredné riziko

Stredný
dosah

Pravidelné vyhodnocovanie benefitov projektu.

x

R-8.2

Náklady na vybudovanie riešenia sa
vymknú kontrole

Stredné riziko

Stredný
dosah

Pravidelné vyhodnocovanie nákladov projektu. Dôsledné
uplatňovanie princípov projektového riadenia vrátane finančných
tolerancií pre jednotlivé vrstvy riadenia a používanie eskalačných
mechanizmov.

x

R-8.3

Náklady na prevádzku riešenia sa
vymknú kontrole

Stredné riziko

Stredný
dosah

Pravidelné vyhodnocovanie nákladov projektu. Dôsledné
uplatňovanie princípov projektového riadenia vrátane finančných
tolerancií pre jednotlivé vrstvy riadenia a používanie eskalačných
mechanizmov.

x

R9

Neexistencia bezpečnostného
projektu vládneho cloudu

Stredné riziko

Stredný
dosah

Vypracovanie bezpečnostného projektu.

x

1.1.3. Kritéria kvality
Tabuľka 3 Kritéria kvality
ID

Kritérium kvality

1

Q-1.1: Navrhnuté zmeny legislatívy v MPK

2

Q-2.1Miera úplnosti a optimalizácie procesov

Riešenie by malo spĺňať čo najviac požiadaviek
NKIVS a strategických priorít

3

Q-2.2Miera splnenia požiadaviek NKIVS

Riešenie by malo spĺňať čo najviac požiadaviek
NKIVS a strategických priorít

4

Q-2.3 Jednoduchosť a nízka komplexita riešenia

Riešenie by malo spĺňať princíp KISS

5

Q-3.2 Uzatvorené zmluvy s dodávateľmi komerčného softvéru už počas projektu

Rozbehnúť rokovania a podpísať zmluvu
s vedormi počas trvania projektu

6

Q-3.3 Minimálne množstvo custom komponentov

Používať štandardizované komponenty, custom
komponenty musia prejsť schvaľovaním

7

Q-5.1 Dodržiavanie plánu projektu

Dodržiavať princípy projektového riadenia Prince2

8

Q-5.2 Funkčné projektové registre a manažment zmien

Dodržiavať princípy projektového riadenia Prince2

9

Q-5.3 Definované produkty s konkrétnymi a merateľnými kritériami a toleranciami

Dodržiavať princípy projektového riadenia Prince2

10

Q-6.1 Vytvorený bezpečnostný tím ako súčasť devops

Nábor pracovníkov bude prebiehať počas projektu,
alternatívne sa uzatvorí zmluva s CSIRT

11

Q-6.2 Úspešne vykonané penetračné testy

Penetračné testy budú súčasťou produktov
projektu

12

Q-6.3 Vypracované bezpečnostné politiky a procesy

Politiky a procesy budú súčasťou produktov
projektu

13

Q_7.1: Metodická podpora, manažment zmien a governance zabezpečí, že kvalita a
efektivita procesov bude kontinuálne narastať počas doby využívania systému

Zaviesť governance procesy už počas projektu.

1.2. Legislatívna analýza
Tabuľka 4 Legislatíva

Spôsob dosiahnutia

ID

Typ

Názov

Zdôvodnenie

Návrh zmeny

1

Aproximačné
nariadenia
vlády SR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov)

GDPR s účinnosťou od 25.5.2018 nahradí zákon
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
ktorý bude zrušený.
Do uvedeného času sa naďalej aplikuje zákon č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v
znení neskorších predpisov.

Bez zmeny
(overenie
súladu
projektu s
legislatívou).

Link na EUR Lex: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX
%3A32016R0679
2

Zákon

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov

Dotknuté oblasti:
Konania na úseku zbraní a streliva vo veciach
upravených zákonom 190/2003 Z. z., procesne
vykonávané podľa zákona o správnom konaní.
Konania o správnych deliktoch na úseku zbraní
a streliva upravených zákonom 190/2003 Z. z.,
procesne vykonávané podľa zákona o správnom
konaní.

Bez zmeny
(overenie
súladu
projektu s
legislatívou).

3

Zákon

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Dotknutá oblasť:
Konania o priestupkoch na úseku zbraní a streliva
upravených zákonom 190/2003 Z. z., procesne
vykonávané podľa zákona o priestupkoch.

Bez zmeny
(overenie
súladu
projektu s
legislatívou).

4

Zákon

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Dotknutá oblasť:
Elektronická správa registratúry

Bez zmeny
(overenie
súladu
projektu s
legislatívou).

5

Zákon

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V zmysle §2 ods. 1 písm. b) a §3 ods. 1 zákona č.
275/2006 Z. z., bude IS ZaS informačným
systémom verejnej správy, ktorého správcom
bude Ministerstvo vnútra SR.

Bez zmeny
(overenie
súladu
projektu s
legislatívou).

6

Zákon

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
eGovernmente) v znení neskorších predpisov

Dotknutá oblasť:
Elektronická podoba výkonu verejnej správy.

Bez zmeny
(overenie
súladu
projektu s
legislatívou).

7

Vyhlášky /
výnosy /
opatrenia

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

Je potrebné zaviesť technické štandardy, ktoré
umožnia fungovanie aplikácii na PaaS platforme

Zavedenie
REST API
štandardu
Zavedenie
štandardu 12
faktorovej
aplikácie

1.3. Motivácia
1.3.1. Zainteresovaní
Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým cieľom.
Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných
ID

Zainteresovaný

Popis

1

Dodávateľ aplikácie – developer

Dodávateľ aplikácie, ktorý bude využívať služby PaaS

2

MV SR – prevádzkovateľ infraštruktúry

Správca a prevádzkovateľ PaaS cloudu

3

Odberateľ cloudových služieb – štátna správa

OVM, ktoré využíva služby PaaS cloudovej platformy

1.3.2. Ciele OP II - PO7
Ktoré ciele OPII projekt rieši a či je k nim vypracovaný reformný zámer podľa vzoru EVS.
Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II
ID cieľa
OPII/OPEVS

Meno cieľa

Reformný
zámer
EVS
(A/N/NA)

Spôsob naplnenia ciela

ciel_po7_7

Racionalizácia
prevádzky informačných
systémov pomocou
eGovernment cloudu

NA

Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na
správu a údržbu informačných systémov verejnej správy. Vládny cloud sa stane nástrojom efektívneho
budovania a prevádzky informačných systémov, pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a
ďalších citlivých informácií.

1.3.3. Architektonické ciele
Koncový stav, prínos.
Tabuľka 7 Zoznam cieľov
MetaIS
kód

Cieľ

Spôsob naplnenia cieľa

Zainteresovaní

ciel_15

Racionalizujeme
prevádzku informačných
systémov pomocou
vládneho cloudu

Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na
správu a údržbu informačných systémov verejnej správy. Vládny cloud sa stane nástrojom efektívneho
budovania a prevádzky informačných systémov pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a
ďalších citlivých informácií.

dodávateľ,
odberateľ a
prevádzkovateľ

1.3.4. Architektonické princípy a požiadavky
Normatívne vlastnosti a požiadavky, ktoré musia byť realizované.
Tabuľka 8 Princípy a požiadavky
MetaIS
kód

Typ

Názov

Popis

Spôsob plnenia

princip_19

Princíp

TECHNOLOGICKÁ
INTEROPERABILITA

Softvér a hardvér vo verejnej správe musí byť v súlade s definovanými
štandardami, ktoré podporujú interoperabilitu údajov, aplikácií a
technológií, a to v celom európskom priestore.

ŠU definuje štandardy pre vývoj aplikácii,
ktoré budú nasadzované do PaaS princíp 12 faktorových aplikácii.

princip_20

Princíp

OTVORENÉ
ŠTANDARDY

Prednostne sa používajú otvorené štandardy a formáty a dôraz sa
kladie na zabezpečenie technologickej neutrálnosti.

Projekt dôsledne využíva otvorené
štandardy a formáty. Jeho pomocou bude
možné vytvárať technologicky neutrálne
aplikácie.

princip_21

Princíp

VLÁDNY CLOUD
PREDNOSTNE

Informačné systémy a technológie, ktoré sú v rámci verejnej správy
rozvíjané alebo modifikované, musia byť posúdené v kooperácii s
poskytovateľmi cloudových služieb v zmysle ich nasadenia do
vládneho cloudu.

Projekt vytvára predpoklady na naplnenie
tohto princípu.

princip_17

Princíp

SPOLOČNÉ
POUŽÍVANIE
APLIKÁCIÍ

Aplikácie, ktoré sú jednotne používané v rámci celej verejnej správy sú
preferované pred používaním obdobných aplikácií alebo pred vývojom
duplicitných aplikácií.

Projekt vytvára predpoklady pre
naplnenie tohto princípu.

PP_5

Požiadavka

1.3.5. Test štátnej pomoci
Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.
Tabuľka 9 Test štátnej pomoci

Tabuľka 9 Test štátnej pomoci
Poznámka: Tabuľka sa negeneruje, treba ju vyplniť manuálne.
ID

Kontrolná otázka

A/N/NA

Bližšia špecifikácia odpovede

1

Je možné oprávnené aktivity, resp. činnosti žiadateľov v danej výzve
kvalifikovať ako činnosti „nehospodárskeho" charakteru v zmysle
pravidiel štátnej pomoci?

A

Je možné preukázať, že vykonávané
činnosti sú výkonom verejnej moci,
keďže služby sú poskytované iba pre
OVM. Z tohto dôvodu sa neuplatňujú
pravidlá o štátnej pomoci.

2

Je možné oprávnené aktivity resp. činnosti žiadateľov v danej výzve
kvalifikovať ako „hospodárske" v zmysle pravidiel štátnej pomoci?

N

3

Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované článkom 107 ods. 1
Zmluvy o fungovaní EÚ: a) prevod verejných zdrojov a pripísateľnosť
štátu, b) ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci, c) selektívnosť
poskytnutej pomoci, d) narušenie hospodárskej súťaže alebo hrozba
narušenia hospodárskej súťaže a vplyv na vnútorný obchod medzi
členskými štátmi?

NA

(V prípade negatívnej odpovede je
potrebné zdôvodniť ktoré kritérium
nebolo splnené vrátane podrobnej
identifikácie dôvodu prečo nebolo
splené. Pre účely nesplnenia
podmienok štátnej pomoci je
postačujúce nesplnenie minimálne
jedného kritéria.)

4

Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre služby
všeobecného hospodárskeho záujmu (v zmysle rozsudku Altmark
C-280/00) vrátane osobitného charakteru služby: a) podnik, ktorému bola
poskytnutá pomoc bol poverený realizáciou záväzkov služby vo
verejnom záujme a tieto záväzky boli jasne definované,
b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia boli vopred
určené objektívnym a transparentným spôsobom ,
c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na pokrytie všetkých
výdavkov alebo ich časti vzniknutých pri plnení záväzkov služieb vo
verejnom záujme, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný
zisk ,
d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov služieb vo
verejnom záujme neuskutočnil prostredníctvom výberového konania v
rámci verejnej súťaže, výška nevyhnutnej kompenzácie je určená na
základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený
a primerane vybavený prostriedkami vynaložil pri realizácii týchto
záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk pri
realizácii týchto záväzkov?

NA

(Poskytovateľ pomoci zdôvodní
splnenie jednotlivých kritérií a
podmienky osobitného charakteru
služby.)

5

Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať v rámci
podmienok minimálnej pomoci?

NA

(Iba pre účely pomoci deminimis
vrátane pomoci deminimis SVHZ.)

Vyhodnotenie

(V závislosti od hodnotenia
poskytovateľ pomoci uvedie či
ide o "štátnu pomoc"; "pravidlá
štátnej pomoci sa neuplatňujú";
"nie je štátna pomoc"; "SVHZ";
"pomoc deminimis"; "pomoc de
minimis - SVHZ")

1.4. Biznis architektúra
1.4.1. Biznis rozhrania - komunikačný kanál
Predstavuje prístupový bod, prostredníctvom ktorého sa pristupuje k biznis službám, prípadne sú biznis služby poskytované.
Tabuľka 10 Komunikačný kanál
Tabuľka nie je pre ŠU PaaS relevantná.
MetaIS kód
X

Názov

Popis
Stručný a jasný popis daného rozhrania s dôrazom na vymedzenie jeho cieľov.

AS ( 3 )

BS ( 4)

1.4.2. Biznis procesy
Element správania, ktorý zoskupuje správanie založené na usporiadaní aktivít.
Tabuľka 11 Biznis procesy
Tabuľka nie je pre ŠU PaaS relevantná.
MetaIS kód

Názov

X

Popis

AS

BS

Stručný a jasný popis daného procesu s dôrazom na vymedzenie jeho cieľov.

1.4.3. Biznis funkcie - agendy VS
Element správania, ktorý zoskupuje správanie založené na vybranej množine kritérií.
Tabuľka 12 Biznis funkcie
Tabuľka nie je pre ŠU PaaS relevantná.
MetaIS kód

Názov

X

Popis

AS ( 3 )

BS ( 4 )

Stručný a jasný popis danej funkcie s dôrazom na vymedzenie jeho cieľov.

1.4.4. Koncové (biznis) služby
Sú služby, ktoré naplňujú biznis potrebu používateľa VS.
Tabuľka 13 Biznis služby
Tabuľka nie je pre ŠU PaaS relevantná.
MetaIS kód Názov Verzia Popis Gestor Komunikačný kanál
X

Identifikátory biznis rozhraní, z prílohy Biznis rozhrania.

1.4.5. Biznis informácie
Predstavuje pasívny element, informáciu, ktorá má význam z biznis hľadiska.
Tabuľka 14 Biznis informácie
Tabuľka nie je pre ŠU PaaS relevantná.
ID

Názov

Popis

AS

BS

BI_X

(3) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)
(4) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

AS BS Početnosť: východisková Početnosť: cieľová

1.5. Architektúra informačných systémov
1.5.1. Informačné systémy (ISVS)
Príloha obsahuje informačné systémy (IS) organizácie a podriadených organizácii (vrátane plánovaných IS, alebo IS vo výstavbe).
Tabuľka 15 Zoznam informačných systémov
MetaIS kód

Názov informačného systému

Manažér ISVS

Počet používateľov

Dátové centrum - sála

isvs_9008

PaaS platforma vládneho cloudu

Pavol Maliarik

NA

Dátové centrá MVSR

AS( 5)

BS( 6)
x

1.5.2. Cloudové služby
Príloha obsahuje služby, ktoré jednotlivé IS poskytujú. Pre služby sa vyplní nasledujúca tabuľka. Avšak pre štúdie zamerané na životné situácie
a agendové informačné systémy je možné tabuľku nahradiť zostavou z MetaIS.
Tabuľka 16 Poskytované cloudové služby
ID

Názov služby IS

Popis

Kód z MetaIS

Informačný
systém

Aplikačné
rozhranie

PaaS služby cloud
natívnej platformy

Služba bude realizovaná cloud natívnou platformou typu Cloud Foundry, Red Hat OpenShift,
alebo MS Azure, ktoré predstavujú PaaS platformu pre beh kontajnerových aplikácii. Výber
platformy závisí od výsledku obstarávania.
Služba umoňuje prevádzku kontajnerových aplikácii na báze docker, resp. OCP aj s
možnosťou aplikácie procesu continuous development / integration.
Predpoklady pre vývoj aplikácii sú popísané na https://12factor.net/. Pri zabezpečení týchto
predpokladov bude aplikácia na PaaS platforme fungovať nezávisle od zvoleného produktu.
Platforma a tím MVSR zabezpečujú aj:
* proces zostavovania aplikácii CI/CD
* jednotné devops operácie
* orchestráciu kontajnerov, load balancing a škálovanie,
* infraštruktúrnu bezpečnosť,

infra_sluzba_52

isvs_9008

n/a

Služby databázovej
vrstvy poskytovanie SW
licencií vo vládnom
cloude

Služba poskytuje licencie pre použitie vo vládnom cloude formou pay-per-use. Detail návrhu je
popísaný v štúdii uskutočniteľnosti PaaS.
Zoznam navrhovaných licencií je:
* MS SQL,
* IBM DB2,
* Oracle DB,
* PostreSQL,
* MySQL,
* MongoDB.

infra_sluzba_62

isvs_9008

n/a

Integračné služby poskytovanie SW
licencií vo vládnom
cloude

Služba poskytuje licencie pre použitie vo vládnom cloude formou pay-per-use. Detail návrhu je
popísaný v štúdii uskutočniteľnosti PaaS.
Zoznam navrhovaných licencií je:
* Oracle SOA Suite,
* WSO2.

infra_sluzba_54

isvs_9008

n/a

Prezentačné služby
- poskytovanie SW
licencií vo vládnom
cloude

Služba poskytuje licencie pre použitie vo vládnom cloude formou pay-per-use. Detail návrhu je
popísaný v štúdii uskutočniteľnosti PaaS.
Zoznam navrhovaných licencií je:
* Wordpress,
* Drupal,
* MS Sharepoint.

infra_sluzba_59

isvs_9008

Služby aplikačnej
vrstvy poskytovanie SW
licencií vo vládnom
cloude

Služba poskytuje licencie pre použitie vo vládnom cloude formou pay-per-use. Detail návrhu je
popísaný v štúdii uskutočniteľnosti PaaS.
Zoznam navrhovaných licencií je:
* Tomcat,
* Node.js,
* Nginx,
* Apache,
* IBM WAS,
* MS IIS,
* Oracle Weblogic Suite.

infra_sluzba_61

isvs_9008

Prezentačné služby
- poskytovanie SW
licencií vo vládnom
cloude

Služba zabezpečuje poskytovanie komerčných a open source SW licencií pre použitie vo
vládnom cloude. Používateľovi bude po výbere zo zoznamu sprístupnená vo forme VM alebo
docker. Indikatívny zoznam SW sa nachádza v štúdii uskutočniteľnosti a bude upresnený
počas projektu.

infra_sluzba_53

isvs_9008

HSM služby
vládneho cloudu

Služba poskytuje sieťové HSM moduly vo vládnom cloude.

infra_sluzba_58

isvs_9008

DNS služby
vládneho cloudu

Služba poskytuje štandardnú DNS funkcionalitu pre aplikácie vo vládnom cloude.

infra_sluzba_55

isvs_9008

Backup služby
vládneho cloudu

Službu bude možné použiť na nastavenie automatického zálohovania celých VM a kontajnerov
a databáz.

infra_sluzba_57

isvs_9008

NTP služby
vládneho cloudu

Služba poskytuje štandardnú NTP funkcionalitu.

infra_sluzba_56

isvs_9008

API proxy&gateway
modul v Paas
cloude - spoločný
blok

Spoločný blok API gateway predstavuje modul, ktorý bude predpripravený na použitie v
projektoch OVM a ktorý bude vyvinutý na mieru tak, aby bol pripravený na integráciu v súlade s
princípmi stanovenými v NKIVS a relevantných strategických prioritách. Jeho použitie sa
predpokladá v projektoch OVM, kde bude predstavovať protipól centrálnej integračnej vrstvy.

infra_sluzba_64

isvs_9008

Autentifikačný
modul v PaaS
cloude - spoločný
blok

Služba poskytuje spoločné bloky pre použitie v aplikáciách OVM.
Modul autentifikácia (OpenID/SAML2/oAuth2/X509/basic authentifik./... konektor a spoločná
funkcionalita AA/IAM založená na LDAP komponente, ktorý bude poskytovať služby pre všetky
zúčastnené komponenty)

infra_sluzba_54

isvs_9008

Služby MS
Exchange vo
vládnom cloude

Poskytovanie služieb MS Exchange v multi-tenant režime vrátane správy.

infra_sluzba_63

isvs_9008

1.5.3. Aplikačné služby
Príloha obsahuje služby, ktoré jednotlivé IS poskytujú. Pre služby sa vyplní nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 17 Poskytované aplikačné služby
Tabuľka nie je pre ŠU PaaS relevantná.
MetaIS
kód

Názov služby IS

X

Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať
o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN (7) ).

Popis Informačný systém

Endpoint

ID informačného systému z prílohy
Zoznam informačných systémov

Identifikátory aplikačných
rozhraní, z prílohy Aplikačné
rozhrania.

(5) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)
(6) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)
(7) http://en.wikipedia.org/wiki/Fully_qualified_domain_name

1.5.4. Aplikačné rozhrania - endpoint
Prístupový bod, ktorý sprístupňuje aplikačnú službu (Poskytované aplikačné služby) používateľom alebo iným aplikačným komponentom.
Tabuľka 18 Aplikačné rozhrania
Tabuľka nie je pre ŠU PaaS relevantná.
MetaIS kód
X

Názov

Popis
Stručný a jasný popis daného rozhrania s dôrazom na vymedzenie jeho cieľov.

AS

BS

AS
( 5)

BS
( 6)

1.5.5. Integrácie projektu
Príloha, ktorá obsahuje evidenciu všetkých existujúcich a plánovaných integrácii v predmetnom rozsahu projektu na jednotlivé IS VS až na úroveň
poskytovaných služieb.
Tabuľka 19 Integrácie projektu
Tabuľka nie je pre ŠU PaaS relevantná.
MetaIS
kód

Informačný systém

X

Názov ISVS na ktorý existuje, alebo má byť
uskutočnená integrácia..

Kód
konzumenta

Názov aplikačnej služby

Kód
poskytovateľa

Názov služby IS, na ktorú existuje, alebo má byť
uskutočnená integrácia

Popis

AS(
8)

BS(
9)

Zdôvodnenie
integrácie.

(8) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)
(9) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

1.6. Technologické prostriedky
1.6.1. Platforma
Príloha obsahuje platformy slúžiace na výstavbu, integráciu, prevádzku informačných systémov. Na jednej platforme môže byť v prevádzke niekoľko IS.
Tabuľka 20 Platforma
Tabuľka nie je pre ŠU PaaS relevantná.
MetaIS
kód

Názov

Informačný systém

X

Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné
sieťové meno (FQDN).

ID informačného systému z prílohy Zoznam
informačných systémov

AS

BS

1.6.2. Platformový softvér
Príloha obsahuje softvérové licencie.
Tabuľka 21 Platformový softvér
Tabuľka nie je pre ŠU PaaS relevantná.
MetaIS
kód

Názov

X

Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov,
alebo plné sieťové meno (FQDN).

1.6.3. Výstupy projektu
Tabuľka 28 Výstupy projektu

Verzia Počet Licenčný
model
Procesorová
licencia
Na
používateľa
CAL
...

Výrobca Platforma
ID platformy, do ktorej zaraďujeme daný
SW z prílohy Platforma

AS( BS(
10) 11)

ID

Výstup projektu

Popis

Zoznam
požiadaviek

Funkčné a nefunkčné požiadavky v zmysle FURPS

Dokumentácia
procesov Devops
Dokumentácia
procesov
Governance
Implementácia
procesov do
prostredia MVSR
Funkčná
a technická
špecifikácia
riešenia
Prototyp
Návrh SLA
kontraktov
Funkčné,
Integračné,
Výkonnostné
a Penetračné
testy. Výstupom je
protokol
o zrealizovanom
testovaní
Penetračné
testovane
Akceptačné testy
kľúčovými a inými
vybranými
používateľmi.
Výstupom je
protokol
z akceptačných
testov
Vytvorenie
kompletnej
používateľskej,
integračnej
a administrátorskej
dokumentácie
technického
riešenia
Procesné školenia
Technické
školenia
SW licencie

Nasadenie
a skúšobná
prevádzka
Vytvorenie služieb
podpory pre
používateľov
riešenia.
Legislatívna
analýza, prípadná
aktualizácia
legislatívy
Riadenie projektu

Aktivita bude trvať počas celej doby spúšťania, realizácie a ukončovania projektu. Pokrýva činnosti verejného
obstarávania, celostného projektového riadenia, finančného riadenia a monitorovania realizácie projektu v zmysle systému
riadenia ŠF a KF a systému finančného riadenia ŠF a KF.
Garant projektu bude zabezpečovať strategickú koordináciu projektových činností na strane prijímateľa. Projektový
manažér bude riadiť administratívne a organizačné zabezpečenie implementácie projektu, komunikovať a spolupracovať s
vybraným dodávateľom, komunikovať s RO a SORO, sledovať plnenie harmonogram projektu a zabezpečovať dokumenty
požadované RO a SORO. Asistent projektového manažéra bude zabezpečovať administratívnu podporu projektu, písomnú
komunikáciu, administratívne vedenie projektovej dokumentácie a prípravu podkladov pre členov projektového tímu.
Finančné riadenie projektu (žiadosti o platbu), kontrolu rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrolu
podpornej účtovnej dokumentácie a poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov bude zabezpečovať finančný
manažér. Činnosť manažéra monitorovania bude zahŕňať monitorovanie projektu (monitorovacie správy), kontrolu jeho
priebehu a súladu s cieľmi, monitorovanie napĺňania indikátorov projektu a vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít
projektu. Interné kapacity pre riadenie projektu budú v prípade potreby doplnené externými kapacitami.
Riadenie projektu pokrýva aj aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy
projektového cyklu v zmysle výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre ISVS, ktoré bude zabezpečovať prijímateľ a
to svojimi zdrojmi, v spolupráci s dodávateľom technického riešenia. V neposlednom rade bude aktivita riadenia projektu
pokrývať tzv. zaistenie kvality (quality assurance).
Výstupmi aktivity budú žiadosť o NFP a jej prílohy, dokumentácia k verejnému obstarávaniu, dokumentácia k riadeniu
projektu, žiadosti o platbu, monitorovacie správy projektu a pod.

Publicita

Aktivita pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity v súlade s Manuálom pre informovanie a
publicitu. MV SR umiestni na mieste realizácie projektu reklamnú tabuľu o projekte (1 x) a najneskôr do 6 mesiacov po
ukončení realizácie projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu (1 x). Na miestach realizácie (zainteresované sekcie, pracoviská)
bude zabezpečená informovanosť plagátmi. MV SR vydá tlačovú správu, ktorá bude obsahovať informácie o projekte, jeho
prínosoch, o výške NFP, OPII a ERDF, vydá a rozdistribuuje tlačený informačný materiál k aktivitám projektu, zabezpečí
reklamné a propagačné predmety, informačné a komunikačné materiály o projekte a zrealizuje aj informovanie širokej
verejnosti prostredníctvom médií a tlačových konferencií.
Publicita sa bude orientovať predovšetkým na komunikáciu technických aspektov projektu smerom na OVM a ich
dodávateľov s cieľom vysvetliť nové paradigmy nasadzovania aplikácii na PaaS platformu, pravidlá vývoja a z toho
vyplývajúce výhody.

1.6.4. Harmonogram projektu
Tabuľka 29 Harmonogram projektu
Pozn.: Tabuľka obsahuje zoznam nevyhnutných aktivít pre realizáciu projektu, ktorý je potrebné v rámci každej etapy projektu rozpracovať v súlade
s metodikou riadenia projektov. Dĺžka trvania aktivít je orientačná a ich realizácia môže byť v čase paralelná.
ID

Aktivita

Dĺžka trvania

Dodanie

1

Schválenie štúdie

1

t

2

Vytvorenie súťažných podkladov

3

t+3

3

Schválenie NFP

8

t+8

4

Koniec verejného obstarávania

18

t+20

5

DFŠ a prvé prototypy, proof of concept riešenia

3

t+23

6

Definícia procesov devops a pay-per-use

6

t+26

Nákup HW a krabicového SW

5

t+26

7

Implementácia PaaS natívneho riešenia, na konci rollout a spustenie beta prevádzky vrátane infraštruktúrnych služieb

6

t+27

8

Integrácia všetkých komponentov a procesov

7

t+30

9

Testovanie

12

t+33

10

Beta prevádzka - zvýšená podpora

8

t+33

11

Plná prevádzka – koniec projektu

3

t+36

1.6.5. Dodávateľská podpora
Pre popis aktuálneho stavu
Príloha obsahuje zoznam aktuálnych zmlúv o podpore párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických
prostriedkov, tak ako je uvedená v zmluve), ktoré zabezpečujú dodávateľskú podporu prevádzky týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou
poskytovania služieb.
Pre popis budúceho stavu
Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovanou dodávateľskou podporou týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou
poskytovania služieb. Pričom Identifikátor (názov) zmluvy, Dodávateľ nie sú povinné (môže sa vyskytnúť prípad, keď by napr. vplyvom zmluvných
záväzkov, prešla podpora budúceho stavu na existujúceho dodávateľa). Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze.
Tabuľka 30 Dodávateľská podpora
Poznámka: Tabuľka sa negeneruje, treba ju vyplniť manuálne.
ID

Identifikátor (názov) zmluvy

PP_X

Číslo zmluvy z CRZ.

Dodávateľ

Platnosť od-do

Celkové ročné výdavky

Identifikátory prostriedkov

Aplikačné a technologické prostriedky
v danom zmluvnom vzťahu.
Zoznam oddelený čiarkami.

Úroveň poskytovania služby

Hodnota

Poskytovaná úroveň podpory

N/A, L1,L2,L3,L4 ( 17 )

Forma podpory

N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste, ....

Riešenie redundancie prostriedkov

N/A, stand-by, cluster, geo-cluster

Spôsob zálohovania

N/A, plné, inkrementálne, diferenčné, kombinovaný plán

Rozsah zálohovania

N/A, všetko, vybrané údaje

Doba zotavenia (RTO) ( 18 )

N/A, alebo čas v hodinách

RPO

N/A, alebo čas v hodinách

Je záloha pravidelne validovaná

N/A, Áno, Nie

Miera dostupnosti

N/A, alebo 90% - 99.999%

Je miera dostupnosti monitorovaná
a vyhodnocovaná

N/A, Áno, Nie

Stanovená zmluvná pokuta pri
nedodržaní miery dostupnosti

N/A, Nie, Áno - výška

Časové okno plánovaných výpadkov

N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách

Bezplatné aktualizácie súčasťou
podpory

N/A, Áno, Nie

Interval pravidelnej údržby

N/A, alebo uvedený časový interval
Reakčná doba
v pracovnej dobe

Reakčná doba mimo prac.
dobu

Dodanie opravy
v pracovnej dobe

Dodanie opravy mimo prac.
dobu

Riešenie problému kategórie A

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie B

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie C

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

(17) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support
(18) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

1.6.6. Podpora vlastnými zdrojmi
Pre popis aktuálneho stavu
Príloha obsahuje zoznam organizačných zložiek (organizácie, alebo podriadenej organizácie) párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia
aplikačných a technologických prostriedkov), ktoré zabezpečujú podporu prevádzky týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb.
Pre popis budúceho stavu
Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovanou podporou týchto prostriedkov vlastnými zdrojmi organizácie. Tiež s uvedenou
úrovňou poskytovania služieb. Počet pracovníkov je povinný údaj, a má hovoriť o organizačnom dopade. Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené
v Ekonomickej analýze.
Tabuľka 31 Podpora vlastnými zdrojmi
Poznámka: Tabuľka sa negeneruje, treba ju vyplniť manuálne.
ID

Organizačná
zložka

Počet
pracovníkov

PP_X

Lokalita

Celkové ročné
výdavky

Adresa kde sa
pracovníci nachádzajú

Identifikátory prostriedkov
Aplikačné a technologické prostriedky
v danom zmluvnom vzťahu

Úroveň poskytovania služby

Hodnota

Poskytovaná úroveň podpory

N/A, L1,L2,L3,L4( 19 )

Forma podpory

N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste, ....

Riešenie redundancie prostriedkov

N/A, stand-by, cluster, geo-cluster

Spôsob zálohovania

N/A, plné, inkrementálne, diferenčné, kombinovaný plán

Rozsah zálohovania

N/A, všetko, vybrané údaje

Doba zotavenia (RTO)( 20 )

N/A, alebo čas v hodinách

Je záloha pravidelne validovaná

N/A, Áno, Nie

Miera dostupnosti

N/A, alebo 90% - 99.999%

Je miera dostupnosti monitorovaná
a vyhodnocovaná

N/A, Áno, Nie

Stanovená zmluvná pokuta pri
nedodržaní miery dostupnosti

N/A, Nie, Áno - výška

Časové okno plánovaných výpadkov

N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách

Bezplatné aktualizácie súčasťou
podpory

N/A, Áno, Nie

Interval pravidelnej údržby

N/A, alebo uvedený časový interval

Reakčná doba
v pracovnej dobe

Reakčná doba
mimo prac. dobu

Dodanie opravy v pracovnej dobe

Dodanie opravy
mimo prac. dobu

Riešenie problému kategórie A

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie B

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie C

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

(19) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support
(20) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

1.6.7. Prostriedky v prenájme
Pre popis aktuálneho stavu
Príloha obsahuje zoznam aktuálnych zmlúv o prenájme párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických
prostriedkov, tak ako je uvedená v zmluve). Pre prostriedky, ktoré organizácia nevlastní, ale využíva ich formou prenájmu. Tiež s uvedenou úrovňou
poskytovania služieb.
Pre popis budúceho stavu
Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovaným prenájmom. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb. Pričom
Identifikátor (názov) zmluvy, Poskytovateľ nie sú povinné (môže sa vyskytnúť prípad, keď by napr. vplyvom zmluvných záväzkov, prešla podpora
budúceho stavu na existujúceho Poskytovateľa). Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze.
Tabuľka 32 Prostriedky v prenájme
Poznámka: Tabuľka nie je pre ŠU PaaS relevantná.
ID

Identifikátor (názov)
zmluvy

Poskytovateľ

Platnosť prenájmu od-do

Celkové ročné výdavky

PP_X

Identifikátory prostriedkov

Aplikačné a technologické prostriedky
v danom zmluvnom vzťahu

Úroveň poskytovania služby

Hodnota

Poskytovaná úroveň podpory

N/A, L1,L2,L3,L4 ( 21 )

Forma podpory

N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste, ....

Riešenie redundancie prostriedkov

N/A, stand-by, cluster, geo-cluster

Spôsob zálohovania

N/A, plné, inkrementálne, diferenčné, kombinovaný plán

Rozsah zálohovania

N/A, všetko, vybrané údaje

Doba zotavenia (RTO) ( 22 )

N/A, alebo čas v hodinách

Je záloha pravidelne validovaná

N/A, Áno, Nie

Miera dostupnosti

N/A, alebo 90% - 99.999%

Je miera dostupnosti monitorovaná
a vyhodnocovaná

N/A, Áno, Nie

Stanovená zmluvná pokuta pri
nedodržaní miery dostupnosti

N/A, Nie, Áno - výška

Časové okno plánovaných výpadkov

N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách

Bezplatné aktualizácie súčasťou podpory

N/A, Áno, Nie

Interval pravidelnej údržby

N/A, alebo uvedený časový interval
Reakčná doba
v pracovnej dobe

Reakčná doba mimo prac.
dobu

Dodanie opravy
v pracovnej dobe

Dodanie opravy mimo prac.
dobu

Riešenie problému kategórie A

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie B

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie C

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

(21) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support
(22) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

1.7. Ekonomická analýza
1.7.1. Podmienky udržateľnosti
Tabuľka 33 Podmienky udržateľnosti
ID

Podmienka
udržateľnosti

Popis / zdôvodnenie

PU_X

Financovanie
z štátneho rozpočtu

Keďže za vládny cloud sa nepredpokladajú platby, je závislý na financovaní zo štátneho rozpočtu. Financované
musia byť najmä personálne náklady a technická podpora.

1.7.2. Analýza citlivosti
V analýze citlivosti, sa určujú „kritické" premenné alebo parametre modelu (t. j. tie, ktorých pozitívne alebo negatívne odchýlky majú najväčší vplyv na
ukazovatele výkonnosti daného projektu)
Tabuľka 34 Kritické premenné
ID

Kritická premenná

Popis

KP_1

Prínosy - úspora HR nákladov, ktoré závisia od KPI - aspoň X percent
projektov bude využívať PaaS.

Aspoň 40% projektov OPII bude využívať služby CI/CD platformy
PaaS, alebo jednotný devops

