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1 PREHĽAD SKRATIEK A ZÁKLADNÝCH POJMOV
Skratka / Pojem

Vysvetlenie

SLA

Service level agreement - SLA (dohoda o úrovni služby) = Dohoda medzi
poskytovateľom IT služieb a zákazníkom. SLA popisuje IT službu,
dokumentuje cieľovú úroveň služieb a špecifikuje zodpovednosti
poskytovateľa IT služby a zákazníka.
Vzťah určujúci kardinalitu medzi entitami.
Európska únia
Slovenská republika
Informačný systém
Informačný systém Atlas Pasívnej Infraštruktúry
Key Performance Indicators (kľúčové ukazovatele výkonnosti)
Elektronická forma výkonu verejnej správy prostredníctvom informačnokomunikačných technológií (IKT). eGovernment je využitie prostriedkov a
nástrojov informačných technológií (najmä siete internet) na skvalitnenie
verejných služieb pre občanov, podnikateľov a celú spoločnosť.
Informačný systém na správu digitálnych identít

1:N
EÚ
SR
IS
IS API
KPI
e-Government

Identity
management
km
ECMA script
PDF

Microsoft Hyper-V
DTC
MŽP
RÚ
Govnet
HW
storage
Active directory

DNS
DHCP
URL
ISVS
ZEP
ZPE
EP
PE
Basic Authentication

kilometer
ECMA Script (alebo ES) je známkou špecifikácie skriptovacieho jazyka štandardizovaný Ecma International Inn ECMA-262 a ISO / IEC 16262.
Portable Document Format – prenosný formát dokumentov - je súborový
formát vyvinutý firmou Adobe pre ukladanie dokumentov nezávisle od
software a hardware, na ktorom boli vytvorené
Windows Server Virtualization – technológia umožňujúca vytvárať virtuálne
stroje
Datacentrum
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Štátna dátová sieť
Hardware
Úložisko digitálnych dát
Databáza platformy Windows Server. Obsahuje informácie o objektoch ako
sú tlačiarne, sieťové účty, skupiny, počítače ako aj ďalšie informácie
o doméne.
Server ktorý slúži na internete a na počítačových sieťach na prekladanie
doménových názvov na IP adresy
Server slúžiaci na automatické prideľovanie IP adries
Unique Resource Locator - vyjadruje presné umiestnenie súboru (väčšinou
webovej stránky) na internete
Informačný systém verejnej správy
Zaručený elektronický podpis
Zaručená elektronická pečať
Elektronický podpis
Elektronická pečať
Jednoduchý autentifikačný mechanizmus, kde sú zdroje chránené párom
meno/heslo a klienti ho posielajú spolu s HTTP requestom
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Skratka / Pojem

Vysvetlenie

SSO
LDAP

Single-Sign-On / Single-Sign-Out
Lightweight Directory Access Protocol, ktorý je zjednodušenou verziou
protokolu X.500
Access Manager
Je to služba poskytovaná informačným systémom inému systému,
prostredníctvom internetovej alebo lokálnej siete
Súčasný stav
Transport Layer Security / Transport Layer Security
Analýza rizík
Budúci (želaný) stav
Označenie samostatnej dátovej, informačnej alebo programovacej štruktúry
Efektívna verejná správa
Fyzická infraštruktúra
Informačný systém na získavanie, ukladanie, analyzovanie a manažovanie
hlavne priestorových dát
Content Managment System (redakčný systém)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Jednotné informačné miesto
Ústredný portál verejnej správy
Computer-aided design (počítačom podporovaný návrh)
Jednotná trigonometrická sieť katastrálna
Základná báza údajov pre geografický informačný systém
Webová Mapová Služba
Web Map Tile Service
Ukladacie služby
Webová Coverage Služba
identifikačné číslo organizácie
Národná infraštruktúra priestorových informácií
Register priestorových informácií

AM
Web servis
AS IS
SSL/TLS
Risk analysis
TO BE
entita
EVS
FI
GIS
CMS
ÚGKK
JIM
ÚPVS
CAD
JTSK
ZBGIS
WMS
WMTS
WFS
WCS
IČO
NIPI
RPI
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1.1 Popis použitých symbolov
V dokumente je uvedený koncept rámcového popisu architektúry súčasného a budúceho stavu v
jazyku Archimate v3. Z jazyka Archimate sú využívané tri vrstvy v ktorých je modelovaný koncept
architektúry:
1. Biznis vrstva (Business Layer) – ponúka aktérom systému produkty a služby ktoré sú
realizované príslušnými biznis procesmi vykonávanými dotknutými subjektami,
2. Aplikačná vrstva (Application Layer) – podporuje biznis vrstvu príslušnými aplikačnými
službami, ktoré sú realizované softwarovými aplikáciami a komponentmi,
3. Technologická vrstva (Technology Layer) – jedná sa o infraštruktúrne služby (výpočtový
výkon, ukladanie údajov, siete, komunikačné služby a iné), ktoré sú potrebné k behu aplikácií
a ich prevádzke.
V tabuľke uvedený popis použitých symbolov v tomto dokumente pre jednotlivé vrstvy je
podmnožinou metamodelu štandardu Archimate 3.0, ktorý je k dispozícii na stránkach konzorcia
OpenGroup (http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/toc.html)

Biznis vrstva

Element
Biznis aktér

Biznis rola

Biznis kolaborácia

Biznis rozhranie

Biznis proces

Biznis funkcia

Biznis interakcia

Popis
Organizační entita, ktorá je schopná
vykonávať aktivitu priradenú k jednej
alebo viacerým biznis rolám.
Zodpovednosť za splnenie špecifickej
aktivity ku ktorej je priradený biznis
aktér.
Zoskupenie dvoch alebo viac biznis rolí,
ktoré spolupracujú na vykonávaní určitej
kolektívnej aktivity.
Prístupový bod pomocou ktorého je
biznis služba sprístupnená svojmu
prostredie a/alebo priradenému
aktérovi.
Zoskupenie aktivít na základe poradia
ktorom sa vykonávajú.
Zoskupenie aktivít na základe zvoleného
kritéria (napr. zdroje nebo
kompetencie).
Popis aktivít biznis kolaborácie.

Symbol
Business actor

Business role

Business collaboration

Business interface

Business process

Business function

Business interaction

Biznis udalosť

Prvok ovplyvňujúci vykonávané aktivity.
Business event

Biznis služba

Biznis objekt

Naplnenie potrieb externého (z okolia
podniku) nebo interného (v podniku
sa nachádzajúceho) zákazníka.
Element, ktorý je pro podnik významný z
obchodného hľadiska.

Business service

Business object
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Reprezentácia

Produkt

Kontrakt

Aplikačná vrstva

Aplikačný komponent

Aplikačná kolaborácia

Aplikačné rozhranie

Aplikačný funkcia

Aplikačný proces

Aplikačná interakcia

Prezentačná podoba informácie (napr.
správy alebo dokumenty) uchovávané
biznis objektom.
Ucelený súbor služieb a súvisiacich
kontraktov, ktorý je ako celok ponúkaný
interným alebo externým zákazníkom.
Formálna alebo neformálna špecifikácia
dohody nebo zmluvy, ktorá upravuje
práva a povinnosti asociované s
produktom.
Modulárna časť softwarového systému,
ktorá zapuzdruje svoje aktivity a údaje a
tuto funkcionalitu poskytuje svojmu
okoliu prostredníctvom jedného alebo
viacerých rozhraní.
Zoskupenie dvoch a viacerých
aplikačných komponentov
spolupracujúcich na vykonávaní určitej
kolektívnej aktivity.
Prístupový bod cez ktorý je
aplikačná služba dostupná pre použitie
používateľa alebo iným aplikačným
komponentom.
Zoskupenie automatizovaných aktivít,
ktoré sú vykonávané aplikačným
komponentom.
Zoskupenie aktivít v definovanom
poradí, ktoré sú vykonávané aplikačným
komponentom.

Representation

Product

Contract

Application component

Application collaboration

Application interface

Application function

Application process

Popis aktivít aplikačnej kolaborácie.
Application interaction

Aplikačná služba

Aplikačný prvok poskytujúci
automatizované aktivity okoliu.

Aplikačná udalosť

Aplikačný prvok ovplyvňujúci
vykonávané aktivity.

Údajový objekt

Technologická
vrstva

Uzol

Zariadenie

Informačný prvok vhodný pre
automatizované zapracovanie.
Výpočtový prostriedok umožňujúci
uloženie alebo nasadenie artefaktov.
Hardwarový prostriedok na ktorom
môžu byť artefakty uložené alebo
nasadené pre zapracovanie.

Application service

Application event

Data object

Node

Device
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Systémový software

Softwarové prostredie pre špecifické
typy komponentov a objektov, ktoré sú
v tomto prostredí nasadené vo forme
artefaktov.
Rozhranie infraštruktúry Prístupový bod cez ktorý sú služby
infraštruktúry poskytované uzlom
dostupné iným uzlom alebo aplikačným
komponentom.
Sieť
Prostriedok pre komunikáciu medzi
dvoma alebo viacerými zariadeniami.
Komunikačná cesta

Funkcia infraštruktúry

Služba infraštruktúry

Artefakt

System software

Technology interface

Communication
network

Spojenie medzi dvoma alebo viacerými
uzlami, prostredníctvom ktorého si uzly
môžu vymieňať údaje.
Zoskupenie infraštruktúrnych aktivít,
ktoré uzol vykonáva.

Path

Technology function

Externe viditeľná jednotka funkcionality,
ktorá je poskytovaná jedným alebo
viacerými uzlami.

Technology service

Prvok fyzických údajov používaný alebo
produkovaný pri procesu vývoje
softwaru alebo pri nasadení a prevádzke
systému.

Artifact

Okrem architektonických vrstiev sú v dokumente používané motivačné elementy modelujúce ciele
a význam predmetu zákazky.

Motivačný model

Element
Zainteresovaný subjekt

Hnací prvok

Cieľ

Výsledok

Princíp

Požiadavka

Popis
Jednotlivec, tímu alebo organizácie,
ktorá reprezentuje ich záujmy vo
výsledku architektúry.
Predstavuje externý alebo interný stav,
ktorý motivuje organizáciu k definovaniu
jej cieľov a implementácii zmien
potrebných na ich dosiahnutie.
Vyjadrenie zámeru, smeru alebo
požadovaného konečného stavu
organizácie a jej zainteresovaných strán
na vysokej úrovni.
Predstavuje konečný výsledok, ktorý sa
dosiahol.
Predstavuje kvalitatívne vyjadrenie
zámeru, ktorý by mala architektúra
spĺňať.
Predstavuje vyhlásenie o potrebe, ktoré
musí architektúra splniť.

Symbol
Stakeholder

Driver

Goal

Outcome

Principle

Requirement
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2 STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Rozvoj informačnej spoločnosti prispieva k vytvoreniu agilnej spoločnosti, schopnej flexibilne reagovať
na meniace sa podmienky a otvárajúce sa príležitosti a prispieva k naplneniu priorít Slovenska, ktorými
sú hospodársky rast, zvýšenie konkurencieschopnosti, posilnenie ekonomiky a v neposlednom rade i
zefektívnenie verejnej správy. Z toho dôvodu Európska únia prijala Digitálnu agendu pre Európu stratégiu na zabezpečenie a podporu rozvoja vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia s
rýchlosťou 100Mbit/s možnosťou jeho rozšírenia až na 1Gbit/s.
Prepojením európskej stratégie so slovenskou vznikol Strategický dokument Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, ktorý identifikoval potrebu
efektívnejšieho budovania sietí. Snahou je optimalizovať budovanie vysokorýchlostného
širokopásmového pripojenia, ku ktorému je nevyhnutné dôsledné plánovanie, koordinácia stavebných
aktivít a znižovanie administratívneho zaťaženia. To umožní znížiť veľkú časť nákladov, ako i chrániť
životné prostredie vo forme eliminácie zbytočných duplicitných rozkopávok.
Ako predpoklad pre splnenie cieľa navrhuje vybudovanie informačného systému spoločnej fyzickej
infraštruktúry, tzv. Atlas pasívnej infraštruktúry.
Zámerom projektu je vytvorenie centrálneho konsolidovaného modelu geopriestorových údajov o
fyzickej infraštruktúre SR. Systém by mal zahŕňať dáta približne 2000 prevádzkovateľov sietí z rôznych
odvetví, primárne prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, segmentov tepelného
hospodárstva, energetiky, vodnej a kanalizačnej sústavy ale aj ďalších. Systém bude budovaný ako
uzatvorený, keďže bude obsahovať citlivé obchodné údaje prevádzkovateľov sietí. Systém bude
vychádzať z dátovej špecifikácie INSPIRE témy Utility and Goverment Services. Kontrolovaný prístup
k údajom budú mať oprávnení prevádzkovatelia sietí ako aj subjekty štátnej a verejnej správy, ktoré sú
pre prístup k uvedeným dátam o technickej infraštruktúre oprávnené podľa legislatívy SR.
Cieľom projektu je znížiť celkové náklady na budovanie sieťovej infraštruktúry, jednak znížením
spomínanej administratívnej záťaže ako i úsporou nákladov pri samotnej realizácii sietí. Úspory
predpokladajú kooperáciu pri návrhu a plánovaní, ako aj pri samotnej realizácii stavebných prác.
Sprostredkovateľom a koordinátorom pri komunikácii bude Jednotné informačné miesto pri Úrade pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
V neposlednom rade možno očakávať prínos i pre občana vo forme spokojnosti s kvalitou
a dostupnosťou poskytovaných služieb v mieste jeho bydliska. Oblasť jeho bydliska nebude
koordináciou stavebných prác opakovane rozkopávaná, zníži sa počet výluk a dopravných obmedzení.
Obec bude môcť efektívne riadiť správu svojho územia, čo bude mať dopad i na ochranu životného
prostredia.

Zhrnutie cieľov projektu:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ (KPI)

Zefektívniť, centralizovať a
automatizovať postupy zberu

km fyzickej infraštruktúry
zmapovanej a zdokumentovanej
vo forme priestorových dát

Súčasná
hodnota
0

Cieľová hodnota
v čase T + 3 roky
8 500 km / 15%
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informácií o fyzickej infraštruktúre na
území SR
Cieľ

Merateľný ukazovateľ (KPI)

Súčasná
hodnota

km fyzickej infraštruktúry
zmapovanej a zdokumentovanej
vo forme priestorových dát

0

Zníženie nákladov pokrývania
znevýhodnených oblastí o 25%

N/A

Kvalita a dostupnosť dát pre
reporty na rozhodovanie
s využitím priestorovej
informácie o fyzickej
infraštruktúre,

0

Poskytovať informácie o existujúcej a
plánovanej fyzickej infraštruktúre
oprávneným subjektom

Počet dotazov
Počet prípadov koordinácie
výstavby

0

Zefektívniť zdieľanie novo
vybudovanej a existujúcej
infraštruktúry
Prínos pre prevádzkovateľov
elektronických komunikačných sietí Zjednodušiť a urýchliť procesy
stavebného konania a znížiť čas
potrebný na zber informácií o fyzickej
infraštruktúre pri stavebnom konaní

Km zdieľanej infraštruktúry

77 km

200 dotazov ročne
10 prípadov
koordinácie
výstavby
11 000 km

Úspora času pri získaní
technických podkladov
k stavebnému konaniu

30 dní

2 dni

Zefektívniť, centralizovať a
automatizovať postupy zberu
informácií o fyzickej infraštruktúre na
území SR

Podporiť rozširovanie
širokopásmového pripojenia pre
znevýhodnené oblasti - efektívna
alokácia štátnej pomoci
Skvalitniť prípravu vstupov pre
rozhodovanie subjektov štátnej
správy zlepšením analýzy informácií o
existujúcej fyzickej infraštruktúre

Cieľová hodnota
(v čase ukončenia
projektu T + 10
rokov)
45 500 km / 80%

poskytnutie
informácie
o fyzickej
infraštruktúre pre
50% intervencií
UPVII
2 reporty

2.1 Motivácia
Hlavnou motiváciou projektu je implementácia Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra, prioritná os 7 (Informačná spoločnosť), špecifický cieľ 7.1: Zvýšenie pokrytia
širokopásmovým internetom / NGN. V rámci aktivity „Koordinácia budovania širokopásmových sietí“
sa ako základná podmienka jej realizovateľnosti definuje vytvorenie centralizovaného nástroja pre
efektívny manažment a plánovanie sietí, kde bude možné vidieť jednotlivé prvky súčasnej a plánovanej
infraštruktúry a optimalizovať tak investičné rozhodnutia.
Tento nástroj bude zároveň podľa princípu „jedenkrát a dosť“ poskytovať informácie o fyzickej
infraštruktúre všetkým subjektom štátnej a verejnej správy, ktoré majú v legislatíve ustanovenú
povinnosť spracovávať informácie o fyzickej infraštruktúre v rámci svojich aktivít.
Primárnym používateľom navrhovaného informačného systému bude Jednotné informačné miesto
(JIM) Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ("RÚ") ktorého úlohou je
zhromažďovať, spracovávať a uchovávať informácie podľa § 67b ods. 1 a 67d ods. 1 zákona o
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elektronických komunikáciách, teda informácie o existujúcej a plánovanej infraštruktúre a tieto
informácie sprístupňovať v elektronickej podobe bezplatne podnikom za primeraných,
nediskriminačných a transparentných podmienok. Implementácia Atlasu pasívnej infraštruktúry
umožní tiež MŽP využiť konsolidované priestorové údaje o vodovodnej a kanalizačnej sieti pre podporu
implementácie informačného systému podľa zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a
kanalizáciách, kde mu zákon ukladá povinnosť zabezpečiť vedenie centrálnej evidencie údajov o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Hlavné prínosy projektu sa dajú v primárne očakávať v oblasti budovania širokopásmového
internetu, keďže do oblasti digitálneho hospodárstva budú smerovať výrazné investície EU. Digitálne
hospodárstvo zásadným spôsobom mení vnútorný trh a posúva ho na novú úroveň s množstvom
inovácií, vedie k modernizácii hospodárstva. Nakoľko všetci občania, súkromný i verejný sektor majú
možnosť byť súčasťou digitálneho hospodárstva, je nevyhnutné vytvoriť predpoklady pre naplnenie
tohto cieľa vo forme vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia s rýchlosťou nad 100 Mbit/s.
Ako hlavné dôvody sú uvádzané zvýšené nároky na rýchlosť pripojenia, či už z dôvodu zvýšeného
využívania cloud computingu, využívania rôznych aplikácii v domácnostiach alebo rastu inteligentných
domácností. V mestách rastie nárok na prenosovú rýchlosť, či už pri využívaní rôznych dopravných
systémov, vzdialenej správe mnohých služieb, vznikajú internetové zóny. Dokumenty Európskej únie
hovoria o zmluvnom zabezpečení pripojenia s rýchlosťou viac ako 100 Mbit/s potenciálom zvýšenia
rýchlosti až na 1GBit/s pre viac ako 50% domácností.1
Tieto ciele boli uznané jednotlivými členskými štátmi v oznámení Komisie s názvom Digitálna agenda
pre Európu – digitálne presadzovanie európskeho rastu. V digitálnej agende je tiež uvedené, že na
budovanie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia je nevyhnutné dôsledné plánovanie,
koordinácia stavebných aktivít a znižovanie administratívneho zaťaženia, ktoré umožní znížiť veľkú časť
nákladov pri budovaní vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, ako i pomôže chrániť životné
prostredie vo forme eliminácie zbytočných duplicitných rozkopávok.
Ako predpoklad pre splnenie cieľa navrhuje vybudovanie spoločnej fyzickej infraštruktúry. Za
fyzickú infraštruktúru považuje akýkoľvek prvok siete, ktorý má slúžiť na zavedenie iných prvkov siete
bez toho, aby sa sám stal jej aktívnym prvkom. Sú to najmä rúry, stožiare, káblovody, kontrolné
komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén, veže a stĺpy.
Tieto ustanovenia sú upravené v zákone č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (viac v časti
legislatíva).
Ďalším motivačným faktorom pre realizáciu projektu je potreba informácií o fyzickej
infraštruktúre z dôvodu budovania nových sietí resp. rekonštrukcií už existujúcich sietí, pri ktorých je
potrebné zohľadniť ochranné pásmo sietí už vybudovaných. V súčasnosti absencia informácií
spôsobuje škody vzniknuté rozkopávkami, pri ktorých dochádza k poškodeniu už prevádzkovanej
technológie.
V neposlednom rade je motivačným faktorom realizácie projektu i absencia informačného
systému Ministerstva životného prostredia pre správu verejných vodovodov a kanalizácii. Zákon č.
422/2002 Z.z. hovorí, že ministerstvo má zo zákona zabezpečiť správu a aktualizáciu systému. Z
pohľadu realizácie práva môže túto úlohu plniť práve Atlas pasívnej infraštruktúry.

1

Zdroj: Digitálna Agenda pre Európu a Smernica 2014/61/EÚ
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3 PRÁVNY RÁMEC SÚČASNÉHO STAVU
3.1 Zákony
Aktuálnu legislatívu z pohľadu Atlasu pasívnej infraštruktúry upravujú najmä

3.1.1 Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov s transpozíciou Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2014/61/EÚ o opatreniach na zníženie
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných komunikačných sietí
Zákon č. 351/2011 Z. z. transponuje Smernicu 2014/61/EU o opatreniach na zníženie nákladov, ktorá
má za cieľ uľahčiť budovanie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí tým, že sa
umožní efektívnejšie využitie existujúcej fyzickej infraštruktúry, ako i umožní znížiť náklady pri
budovaní nových sietí koordináciou stavebných prác, či odbúraním niektorých administratívnych
záťaží. S cieľom efektívne plánovať zavádzanie sietí a zabezpečiť čo najúčinnejšie využívanie
existujúcej infraštruktúry, by mali mať podniky možnosť prístupu k informáciám týkajúcim sa fyzickej
infraštruktúry.
Fyzickou infraštruktúrou je akákoľvek časť siete alebo časť siete určenej na poskytovanie iných
služieb podľa § 67a ods. 1 písm. a), do ktorej je možné umiestniť vedenie alebo telekomunikačné
zariadenie. Súčasťou fyzickej infraštruktúry sú najmä rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory,
vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnych
systémov, veže a stĺpy. Fyzickou infraštruktúrou sú aj rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory,
vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnych
systémov, veže a stĺpy, ktoré nie sú súčasťou siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb
podľa § 67a ods. 1 písm. a). Káble, nenasvietené optické vlákna, ako aj verejné vodovody a ich časti
nie sú fyzickou infraštruktúrou podľa tohto zákona. Fyzická infraštruktúra nie je aktívnym prvkom
vysokorýchlostnej siete. Preto informácie o kábloch, nenasvietených optických vláknach, verejných
vodovodoch, a aktívnych prvkoch vysokorýchlostnej siete nebudú evidované v Atlase pasívnej
infraštruktúry.
V súčasnosti zber dát o fyzickej infraštruktúre má zabezpečovať Jednotné informačné miesto
zriadené Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. RÚ vydal 17.7.2018
opatrenie č. O-1/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií
Jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom Jednotného
informačného miesta. Jednotné informačné miesto zo zákona zhromažďuje, spracováva a uchováva
informácie podľa § 67b ods. 1a §67d ods.1 a sprístupňuje ich v elektronickej podobe bezodplatne
podnikom za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok.
Opatrenie ustanovuje podrobnosti týkajúce sa spôsobu a formy poskytovania informácií Jednotnému
informačnému miestu od ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy,
vyšších územných celkov a obcí (povinné osoby) a prevádzkovateľa siete podľa § 67a ods. 1 písm. b)
zákona a podrobnosti o sprístupňovaní týchto informácií podnikom podľa § 5 ods. 1 zákona
prostredníctvom portálu Jednotného informačného miesta podľa § 67ba ods. 8 zákona. Opatrenie
hovorí, že povinné osoby a prevádzkovatelia sietí vkladajú údaje v požadovanej štruktúre do portálu.
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V súčasnosti opatrenie hovorí o preddefinovanom formáte, ktorým je súbor vo formáte *.xls alebo
*.xlsx.
Portál JIM v skutočnosti z finančných dôvodov nie je plne implementovaný, zber dát reálne prebieha
iba v obmedzenom rozsahu, chýba úložisko dát. Dáta o skutočnom zameraní sietí sú odovzdávané
samosprávam, napriek tomu nie sú vo všetkých samosprávach spracovávané a ďalej distribuované.
Súčasná legislatíva hovorí, že informácie o existujúcej fyzickej infraštruktúry odovzdávajú JIM povinné
osoby, t.j. (ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, vyššie územné celky,
obce). Prevádzkovatelia sietí odovzdávajú, resp. /majú odovzdávať informácie o plánovanej fyzickej
infraštruktúre. Povinná osoba je ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší
územný celok a obec
Prevádzkovateľ siete je podnik (osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15), osoba,
ktorá prevádzkuje fyzickú infraštruktúru, osoba, ktorá uskutočňuje výstavbu siete alebo siete určenej
na poskytovanie iných služieb alebo fyzickej infraštruktúry.

3.1.2 Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie
Zákon o národnej infraštruktúre vymedzuje z pohľadu Atlasu pasívnej infraštruktúry najmä
definíciu národného geoportálu, ktorý tvorí prístupový bod do národnej infraštruktúry pre
priestorové informácie a z ktorého je zabezpečený prístup na ostatné tematické geoportály v
národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. Za tematický geoportál bude považovaný
i budúci Atlas pasívnej infraštruktúry.
§ 8 zákona definuje Národný geoportál ako informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je
Ministerstvo životného prostredia. Prostredníctvom národného geoportálu môžu byť sprístupnené
súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov tretích strán, ak spĺňajú podmienky
uvedené v § 3 ods. 2, požiadavky ustanovené osobitným predpisom a ak ministerstvo o tom na
základe žiadosti tretej strany rozhodne.
Zákon vymedzuje povinné osoby, ktoré môžu poskytovať prístup k týmto službám, ako aj k súborom
priestorových údajov aj prostredníctvom vlastných prístupových miest.
Povinná osoba pre účely tohto zákona je:


ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a vo vzťahu
k samosprávnej pôsobnosti, obec (ďalej len „orgán verejnej správy“),



právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom
verejnej správy podľa osobitného predpisu, ktorá plní verejné úlohy a štátny podnik,



fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s povinnými
osobami podľa písmen a) a b).
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3.1.3 Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach
§ 36 ods.3 písmeno d) Zákona hovorí, že Ministerstvo životného prostredia zabezpečuje budovanie,
riadenie, spravovanie a aktualizovanie štátneho monitorovacieho a informačného systému o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o využívaných vodných zdrojoch a zdrojoch
vhodných na potencionálne využitie pre verejné vodovody; touto činnosťou môže poveriť právnickú
osobu, ktorá má v predmete činnosti budovanie a spravovanie informačných systémov vo vodnom
hospodárstve.
Z pohľadu budúceho Atlasu pasívnej infraštruktúry je zaujímavá oblasť informačného systému o
verejných vodovodoch a kanalizáciách, najmä informácie o rúrach, vstupných šachtách, ktoré sú
definované ako fyzická infraštruktúra. Ministerstvo má zo zákona zabezpečiť správu a aktualizáciu
systému, ktorý v skutočnosti neexistuje. Z pohľadu realizácie práva môže túto úlohu plniť práve Atlas
pasívnej infraštruktúry.

3.1.4 Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ako aj orgánov štátnej
správy pri vykonávaní geodetických a kartografických činností v geodetických základoch, v
podrobných bodových poliach, v mapovaní, v inžinierskej geodézii, pre kataster nehnuteľností, pri
vymeriavaní štátnej hranice, pri leteckom meračskom snímkovaní, pri diaľkovom prieskume Zeme, pri
tvorbe, aktualizácii a poskytovaní údajov z informačných súborov informačného systému geodézie,
kartografie a katastra, pri činnostiach spojených s tvorbou a vydávaním kartografických diel, so
štandardizáciou geografického názvoslovia, s dokumentáciou a archiváciou výsledkov týchto činností
a s týmito činnosťami súvisiacim výskumom a rozvojom

3.2 Strategické dokumenty v oblasti informatizácie
3.2.1 Operačný program integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII ) bol schválený Európskou komisiou dňa 28. 10.
2014. OPII predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov EÚ
na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a
komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality. Posledná aktualizácia dokumentu
bola zverejnená 3.6.2020 verzia 8., kde je v bode 2.7.2.2. vymedzený ako jeden z cieľov zabezpečiť
koordináciu budovania širokopásmových sietí prostredníctvom Atlasu pasívnej infraštruktúry. Atlas
pasívnej infraštruktúry má byť predpokladom pre efektívny manažment a plánovanie sietí. V atlase
má byť možné vidieť jednotlivé prvky súčasnej a plánovanej infraštruktúry a optimalizovať tak
investičné rozhodnutia. Národní regulátori majú právo získať relevantné informácie o umiestnení,
kapacite a dostupnosti rúr a iných prístupových prvkov infraštruktúry. Zámerom je, aby
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prevádzkovatelia elektronických komunikačných sietí v tomto smere medzi sebou spolupracovali a
táto spolupráca bola zo strany štátu centrálne koordinovaná. 2

3.3 Ostatné dotknuté zákony a metodické dokumenty








Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike,
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Z pohľadu vytvorenia a prevádzky ISVS sa jedná najmä o:









Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
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) v znení neskorších predpisov,
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
179/2020 ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení
informačných technológií verejnej správy,
Vyhláška č.85/2020 Z.z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu o riadení projektov
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii)

Odporúčané metodické dokumenty:








Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej
bezpečnosti (dostupná na
https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf, ďalej len „Metodika
zabezpečenia“),
Metodika riadenia QAMPR (dostupnou na
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvalityqa/index.html ),
Metodika Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy (dostupná na
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/standardyisvs/jednotny-dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html ),
Metodika Tvorba používateľsky kvalitných digitálnych služieb verejnej správy (dostupná na
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/index.html ),
resp. metodikou, ktorá ju nahradí.

/ 16



Metodický pokyn číslo ÚPVII/000514/2017-313 z 10.1.2017 na aktualizáciu obsahu
centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami v znení
neskorších predpisov

4 SÚČASNÝ STAV
4.1 Organizačné zabezpečenie a zapojené subjekty
4.1.1 Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo v rámci sekcie informatiky je organizačne pripravené na budovanie rozsiahlych
informačných systémov, s ktorými má aj skúsenosti. Organizačná a riadiaca štruktúra na tieto účely
existuje a rozšírenie existujúcich oddelení a tímov o prípadné nové zdroje je po organizačnej stránke
zabezpečené.
V súčasnosti samozrejme neexistuje samostatný tím, ktorý by mal na starosti informačný systém
z pohľadu jeho prevádzky, ale ten sa vytvorí počas realizácie projektu.
Sekcia vôd už v súčasnosti spracováva agendu, ktorá z jej pohľadu bude súčasťou projektu API, po
odbornej aj organizačnej stránke je sekcia pripravená na zabezpečenie výkonu agendy kanalizácii
v rámci nového nástroja API.

4.1.2 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Za účelom zberu priestorových informácií o fyzickej infraštruktúre bol pri Úrade pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb zriadený odbor Jednotné informačné miesto (JIM).
Odbor podľa aktuálne platnej legislatívy má zbierať informácie v rozsahu definovanom podľa § 67b
ods. 1a 67d ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, t.j. informácie o existujúcej
a plánovanej infraštruktúre a tieto informácie sprístupňovať v elektronickej podobe bezplatne
podnikom za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok.
Odbor je dimenzovaný na aktuálne vykonávanú agendu, ktorá spočíva v zbere informácii o plánovanej
fyzickej infraštruktúre, pričom celkovo odbor prijal len 11 takýchto oznámení zo strany povinných
subjektov.
Úrad je z odborného pohľadu pripravený na zavedenie projektu API, avšak z organizačného a
metodického pohľadu bude nutné vyhotoviť komplexný návrh organizačnej štruktúry odboru, návrh
procesov v zmysle EVS, návrh kompetenčnej matice ako aj návrh vybudovania takto vzniknutého
kompetenčného centra na odbore JIM.

4.1.3 Povinné osoby
Podľa zákona povinné osoby poskytujú informácie o existujúcej infraštruktúre, pričom ide o orgány
verejnej správy, u ktorých by mali byť dané informácie centralizované. Povinnými osobami v zmysle
zákona sú:
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•
•
•
•

ústredné orgány štátnej správy,
miestne orgány štátnej správy,
vyššie územné celky,
obce.

Organizačné zabezpečenie zákonných povinností daných osôb je rôznorodé a závisí od veľkosti tej
ktorej organizácie a jej zvyklostí danú agendu zabezpečovať. Vo väčšine týchto organizácii existuje
dokumentácia o fyzickej infraštruktúre v papierovej forme s elektronickou evidenciou, nie je to
však pravidlom.

4.1.4 Prevádzkovatelia sietí
Podľa zákona prevádzkovatelia sietí poskytujú informácie o plánovanej fyzickej infraštruktúre, pričom
vo väčšine prípadov ide o súkromné spoločnosti, ktoré siete prevádzkujú za účelom svojich
podnikateľských zámerov. Prevádzkovateľom siete v zmysle zákona je:
•
•
•

podnik,
osoba, ktorá prevádzkuje fyzickú infraštruktúru,
osoba, ktorá uskutočňuje výstavbu siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb
alebo fyzickej infraštruktúry.

Pri prevádzkovateľoch sietí sú k dispozícii kvalitnejšie údaje o fyzickej infraštruktúre ako pri povinných
osobách a to tak z pohľadu plánovanej, ako aj existujúcej infraštruktúry. Dá sa preto uvažovať, že dané
osoby sú organizačne na API pripravené.

4.2 Business architektúra súčasného riešenia
Východiskovou podmienkou pre efektívny
centralizovaného atlasu pasívnej infraštruktúry.

manažment

a plánovanie

sieti

je

vytvorenie

Podľa smernice 2018/1972 by mali mať príslušné orgány z environmentálnych dôvodov alebo iných
dôvodov týkajúcich sa verejného poriadku možnosť ukladať spoločné využívanie prvkov siete a
pridružených prostriedkov, ako napríklad káblovodov, rúr, stožiarov, vstupných šácht, rozvodných
skríň, antén, veží a iného nosného zariadenia, budov alebo vstupov do nich, ako aj lepšiu koordináciu
civilných prác. Na národných regulačných orgánoch by naopak malo byť, aby vymedzili pravidlá na
rozdelenie nákladov na spoločné využívanie zariadenia alebo majetku, aby sa pre dotknuté podniky
zabezpečila primeraná odmena za znášanie rizika. Vzhľadom na povinnosti uložené smernicou
2014/61/EÚ by príslušné orgány, najmä miestne orgány, mali v spolupráci s národnými regulačnými
orgánmi takisto stanoviť vhodné postupy koordinácie pre verejné práce, ako aj iné relevantné verejné
zariadenia alebo majetok, ktoré by mali mať možnosť zahŕňať postupy, ktorými sa zabezpečí, aby
zainteresované strany mali informácie príslušných verejných zariadeniach alebo majetku aj o
prebiehajúcich a plánovaných verejných prácach, aby sa im takéto práce včas oznamovali a aby sa
spoločné využívanie čo najviac uľahčilo.
Zainteresované subjekty participujúce na projekte:



Ministerstvo životného prostredia
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
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4.2.1 Ministerstvo životného prostredia
Zber a registrovanie priestorových informácií na ministerstve je realizovaný platformou RPI.
Tá eviduje rozsiahle množstvo referenčných a účelovo-tematických metadát o priestorových údajoch,
distribuovaných podľa potrieb záujmu (napr. polohopis, výškopis, enviro informácie, dopravné siete,
geologické informácie a pod.) z rôznych údajových zdrojov charakterizujúcich objekty a javy v prírode
a spoločnosti v rôznej kvalite a aktuálnosti.
Cieľom RPI je vytváranie jednotného a údajovo konzistentného zdroja o priestorových informáciách
vo forme metadát o službách a súboroch priestorových údajov.
Sekcia vôd zbiera informácie o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Vyhodnocuje však len
kvalitu a kvantitu vody podľa definovaných parametrov.
Nezbiera pre svoje potreby dáta o presnom umiestnení vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúre.

4.2.2 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Regulačný úrad vykonáva reguláciu elektronických komunikácií. Spolupracuje s Ministerstvom dopravy
a výstavby SR pri návrhu tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva jeho správu.
Tiež rozhoduje spory medzi registrovanými podnikmi o prevádzkovaní sietí, ktoré súvisia s






Prístupom k existujúcej infraštruktúre
Poskytovaním informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry
Koordinácii výstavby
Poskytovaním informácií o plánovaných stavbách
Prístupom k fyzickej infraštruktúre v budovách

Za účelom zberu priestorových informácií o fyzickej infraštruktúre bol pri Úrade pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb zriadený odbor Jednotné informačné miesto (JIM).
Odbor podľa aktuálne platnej legislatívy má zbierať informácie v rozsahu definovanom podľa § 67b
ods. 1a 67d ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, t.j. informácie o existujúcej
a plánovanej infraštruktúre a tieto informácie sprístupňovať v elektronickej podobe bezplatne
podnikom za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok.
Rozsah poskytovania a sprístupňovania informácií je definovaný v Opatrení úradu č. O-1/2018, ktorým
sa stanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií.
Momentálne je fungovanie JIM je založené na zasielaní/žiadaní informácií cez
mail: jim@teleoff.gov.sk. Ako zdroj informácii je definovaný excelovský formulár.
Podrobnosti týkajúce sa postupu zasielania/žiadania informácií do/z JIM, vrátane formulárov
a manuálov sa nachádzajú na stránke RÚ
https://www.teleoff.gov.sk/jednotne-informacne-miesto-jim/
Zákon o elektronických komunikáciách určuje okruh subjektov, ktoré majú povinnosť poskytovať
informácie o existujúcej a plánovanej fyzickej infraštruktúre Jednotnému informačnému miestu.
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Informácie o existujúcej fyzickej infraštruktúre
Informácie poskytujú povinné osoby. Povinnými osobami sú:
•
•
•
•

ústredné orgány štátnej správy,
miestne orgány štátnej správy,
vyššie územné celky,
obce.

Zoznam informácií o existujúcej fyzickej infraštruktúre (FI):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odvetvie
objekt
špecifikácia
rozmer hodnota
iné
možnosť prístupu
dôvod nemožnosti prístupu
komentár
obec
katastrálne územie
parcela
IČO/názov
kontaktná osoba
o telefón
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o

e-mail

Informácie o plánovanej fyzickej infraštruktúre
Informácie poskytujú prevádzkovatelia siete. Prevádzkovateľom siete je:
•
•
•

podnik,
osoba, ktorá prevádzkuje fyzickú infraštruktúru,
osoba, ktorá uskutočňuje výstavbu siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb
alebo fyzickej infraštruktúry.
Zoznam informácií o plánovaných stavbách:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odvetvie
druh stavby
objekt
špecifikácia
začiatok stavby/rok
rozmer
hodnota
iné
možnosť prístupu
dôvod nemožnosti prístupu
komentár
obec
katastrálne územie

4.3 Podpora SW nástrojmi a elektronizácia
4.3.1 Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo v súčasnosti neprevádzkuje vhodnú platformu pre evidenciu geografických informácií
o vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúre, ani o dátach relevantných pre potreby Atlasu pasívnej
infraštruktúry.

4.3.2 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Úrad v súčasnosti nemá v prevádzke žiadny informačný systém, ktorý by bol schopný plniť požiadavky
definované projektom API.
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5 ZHRNUTIE STAVU A PROBLÉMOV SÚČASNÉHO
RIEŠENIA - RIZIKÁ
5.1 Legislatíva
Riziká
R_L-0.1

R_L-0.2
R_L-0.3

V Opatrení RÚ O-1/2018 nie je definovaná povinnosť zasielať geopriestorové informácie
o inštalovanej fyzickej infraštruktúre. V tomto opatrení nie je definovaná ani požadovaná
presnosť zasielaných informácií.
V zákone 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach nie je definovaná povinnosť
zbierať presné priestorové dáta o fyzickej infraštruktúre regulovaných sieťových odvetví
Stavebné úrady zbierajúce informácie o pasívnej infraštruktúre. Nie všetky ich však zasielajú
na Jednotné informačné miesto. Chýba metodické usmernenie a kontrola implementácie v
praxi.

5.2 Organizačné zabezpečenie
Riziká
R_B-0.1
R_B-0.2
R_B-0.3

Fragmentované riešenie, JIM zbiera len čiastkové informácie o existujúcej infraštruktúre
V procesoch správy, rozhodovania a regulovania sa používajú neúplné a málo komplexné
informácie
Neexistuje konsolidovaná databáza zozbieraných údajov

5.3 Procesné pokrytie
Riziká
R_P-0.1
R_P-0.2
R_P-0.3

Nie je definovaný procesný model podpory prevádzky (ITIL)
Neexistujúci interný dohľad nad LAN , WAN technológiami
WAN pripojenie sídla RÚ (JIM) nie je zálohované

5.4 Podpora SW nástrojmi a elektronizácia
Riziká
R_A-0.1
R_A-0.2
R_A-0.3

Nejednotný prístup k dátam. Existujúce dáta sú v rôznych formátoch na lokálnych diskoch
Neexistencia nástroja na kontrolu a overenie zbieraných dát
Neexistencia nástroja na jednotnú správu spisov v elektronickej forme
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Riziká
R_T-0.1
R_T-0.2

Neexistencia centrálnej serverovej platformy pre zber a vyhodnocovanie dát
Nezálohované WAN pripojenie JIM

Riziká
R_B-0.1

Prakticky neexistujúca vysoká dostupnosť systémov,

R_B-0.2

Neexistencia centrálnej správy prístupu k už pozbieraným dátam
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6 POŽADOVANÝ STAV
6.1 Stručná špecifikácia rozsahu predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je úplná dodávka riešenia Atlas Pasívnej Infraštruktúry ako informačného
systému a dodávka súvisiacich činností v minimálnom rozsahu stanovujúcom schválenou štúdiou
uskutočniteľnosti pre projekt Atlas pasívnej infraštruktúry
(https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/806c56ed-8b6b-88a5-d30354ce80bce000?tab=documents ).
Dielo má komplexne pokryť potreby Jednotného informačného miesta (JIM) Úradu pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb ("RÚ") pri vykonávaní agendy definovanej legislatívou
ohľadom fyzickej infraštruktúry a rovnako aj potreby sekcie vôd ministerstva životného prostredia,
ohľadom agendy kanalizácii.
Cieľom projektu je vybudovať dielo, Atlas pasívnej infraštruktúry (API) ktoré:
-

-

-

-

Umožní komplexnú evidenciu fyzickej infraštruktúry
o využitím pokročilých a overených nástrojov pre manažment údajov objektov
určených pre MDM (Master Data Management)
o v definovanej sade údajov podľa typy infraštruktúry v súlade so smernicou INSPIRE
o v pohľade priestorových informácii - ku ktorému bude umožnený prístup cez mapovú
aplikáciu (resp. mapový klient alebo (webovú) mapovú službu)
o s možnosťou zmeny sady metadát pri zavadzaní nových prvkov a pri zmenách už
existujúcich
Umožní elektronizáciu agendy zodpovedných úradníkov vo vzťahu k fyzickej infraštruktúry
v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. - Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci, hlavne elektronizáciu žiadostí
o Zohľadní kompetencie jednotlivých zapojených osôb a ich správu
o Zabezpečí spracovanie žiadostí zahrnutých v riešení
o Zabezpečí notifikačné služby pre zodpovedné osoby vo vzťahu k fyzickej
infraštruktúre
o Zabezpečí zaznamenávanie všetkých užívateľských aktivít
Vytvorí komplexné geoinformačné riešenie, ktoré
o umožní zobrazovať a dopytovať evidenciu fyzickej infraštruktúry prostredníctvom
mapovej služby s vysokým priestorovým rozlíšením (vo veľkých mierkach na úrovni
plánu)
o poskytne možnosť zákresu nových prvkov fyzickej infraštruktúry v súčinnosti
s evidenčnou časťou riešenia
o bude priamo prepojené s nástrojom na manažment údajov
o poskytne pokročilé možnosti výstupných analytických zostáv a reportov
o umožní migráciu existujúcich údajov
Vytvorí jednotné elektronické informačné miesto formou verejného internetového portálu
o so správou obsahu
o s publikáciou verejných častí registrov a evidencii
o s publikovanými službami v zmysle zákona o elektronizácii
o s dostupným mapovým riešením pre odbornú aj laickú verejnosť v rozsahu verejných
údajov
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-

-

Zabezpečí integritu a komplexnosť evidovaných údajov
o ich verzionovaním a historizáciou
o automatizovanými kontrolami pri ich zápise do evidencie
o ich transformovaním medzi podporovanými štandardmi
o pri ich importe z definovaných externých zdrojov
o transparentným nástrojom na správu výmeny údajov
Bude integrované na dátové zdroje a služby nutné k zabezpečeniu svojej funkcionality
Poskytne správu služieb automatizovaných rozhraní

Riešenie, okrem informačného systému API má pozostávať aj z:
-

-

Vypracovania komplexnej analýzy existujúceho prostredia
Vypracovania návrhu komplexného riešenia
Vypracovania bezpečnostného projektu k riešeniu API
Dodania komponentu ServisDesk
Podporu migrácie a digitalizácie existujúcej pasívnej infraštruktúry v rozsahu určenej štúdiou
uskutočniteľnosti(https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/806c56ed-8b6b-88a5d303-54ce80bce000?tab=documents)
Poskytovania služieb aplikačnej podpory, údržby a rozvoja IS API.

6.1.1 Legislatíva
V rámci realizácie projektu sa predpokladá, že úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb vydá nové opatrenie upravujúce štruktúru odovzdávaných dát vo formáte
vektorových údajov.
Európska únia 20.10.2018 zverejnila „Európsky kódex elektronických komunikácií“ (EECC). Poskytuje
aktualizované pravidlá pre poskytovateľov tradičných mobilných a pevných elektronických
komunikačných služieb, stanovuje nariadenia pre nové online elektronické komunikačné služby a
zameriava sa na ďalšiu harmonizáciu jednotného európskeho elektronického komunikačného trhu.
Prijatie EECC bolo súčasťou stratégie Európskej komisie pre jednotný digitálny trh. Rovnako sa prijatie
kódexu považovalo za krok k modernizácii európskeho regulačného rámca v oblasti telekomunikácií,
ktorý od roku 2009 prešiel zásadnými zmenami a doplneniami.
Súčasný rámec neposkytuje istotu, pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel na nové obchodné modely. V
mnohých členských štátoch bolo a stále i je sporné, či by mali byť nadštandardné elektronické
komunikačné služby (OTT) regulované rovnakým spôsobom ako tradičné elektronické komunikačné
služby.
EECC vstúpila do platnosti 20. decembra 2018, avšak vzhľadom na to, že ide o smernicu EÚ, na
prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí nebude mať okamžitý právny účinok. EECC musí
byť transponované do vnútroštátneho práva každého z 28 členských štátov EÚ v priebehu
nasledujúcich dvoch rokov.
V rámci povinnej úpravy legislatívneho rámca bude potrebné vykonať aktualizáciu zákona č. 351/2011
Z.z. o elektronických komunikáciách, kde bude vhodné aktualizovať aj povinnosti prevádzkovateľov
elektronických komunikačných a iných sietí tak, aby poskytovali informácie nielen o plánovanej fyzickej
infraštruktúre, ale aj o existujúcej fyzickej infraštruktúre.
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V rámci projektu bude nutné dodržiavať a riadiť sa hlavne zákonnými normami a metodickými
pokynmi uvedenými v kapitole 3.
-

6.2 Základný procesno-funkčný popis požadovaného stavu
Základný procesno-funkčný popis požadovaného stavu vychádza z biznis architektúry uvedenej
v štúdii uskutočniteľnosti(https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/806c56ed-8b6b-88a5d303-54ce80bce000?tab=documents), v ktorej sa nachádza aj samotný jej popis. Nasledujúce
kapitoly detailnejšie popisujú jednotlivé biznis procesy, ich aktérov, dotknuté biznis objekty a celkové
biznis požiadavky.

6.2.1 Zapojené subjekty
Na základe štúdie uskutočniteľnosti(https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/806c56ed-8b6b88a5-d303-54ce80bce000?tab=documents) a procesno-funkčného popisu požadovaného stavu
predpokladáme, že po zavedení riešenia do rutinnej prevádzky budú do IS Atlas zapojené (resp.
pristupovať) nasledovné subjekty:
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MŽP SR – hlavný partner projektu a autorita NIPI. Zabezpečuje dohľad evidovaných a poskytovaných
údajov IS ATLAS a súlad s Národnou infraštruktúrou priestorových informácií vrátane kontroly
dodržiavania INSPIRE. Zabezpečuje udržiavanie a rozvoj IS ATLAS.
UPREKaPS – partner projektu IS ATLAS, ktorý prostredníctvom Jednotného informačného miesta
zabezpečuje činnosti spojené so zberom a spracovaním údajov od prevádzkovateľov sietí resp.
poskytovateľov fyzickej infraštruktúry a od zapojených inštitúcií, ktoré v rámci ich činností narábajú
s údajmi o fyzickej infraštruktúre. Taktiež zabezpečuje používateľskú podporu pre používateľov IS
ATLAS.
ÚPVII – zabezpečuje uplatňovanie stratégií rozvoja pokrývania širokopásmového internetu
prostredníctvom IS API. Poskytuje informácie o podporných investičných aktivitách a programoch
v oblasti rozvoja fyzickej infraštruktúry (podpora broadband-u). V rámci prístupu k IS ATLAS
identifikuje tzv. „biele miesta“, resp. miesta bez vybudovanej fyzickej infraštruktúry s potenciálom
rozvoja a zvyšovania pokrytia širokopásmového internetu v SR.
Povinné osoby - zabezpečujú registráciu a aktualizáciu údajov o fyzickej infraštruktúre v IS ATLAS,
ktorú evidujú v rámci svojich činností (okrem stavebných úradov, ktoré tvoria samostatnú skupinu).
Ide o údaje resp. evidencie infraštruktúr prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí
súvisiacich s fyzickou infraštruktúrou.
Stavebné úrady (obce) – samostatná skupina v rámci povinných osôb. Zabezpečujú úlohy registrácie
prípadne aktualizácie údajov o fyzickej infraštruktúre, ktoré evidujú v rámci svojich činností súvisiacich
výkonom stavebných úradov. Stavebné úrady prostredníctvom jednotlivých stavebných konaní evidujú
ako prvé informácie o plánovanom rozvoji fyzickej infraštruktúry. Z tohto dôvodu je potrebné aby po
správoplatnení relevantných stavebných konaní súvisiacich s fyzickou infraštruktúrou, aktualizovali
v spolupráci s prevádzkovateľom sietí – vlastníkom, resp. prevádzkovateľom fyzickej infraštruktúry
registráciu údajov do IS ATLAS.
Prevádzkovatelia sietí – a) podniku alebo b) osobe, ktorá prevádzkuje fyzickú infraštruktúru, prípadne
c) osobe, ktorá uskutočňuje výstavbu siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb alebo
fyzickej infraštruktúry, v zmysle legislatívneho rámca bude po splnení požiadaviek umožnená
registrácia v IS ATLAS. V IS ATLAS budú vykonávať činnosti spojené s registráciou a správou údajov
o fyzickej infraštruktúre v ich vlastníctve. Pod správou údajov sa rozumie okrem popisu a zakresľovania
priestorových údajov a ich metadát aj riadenie prístupu pre žiadateľov ktorí budú informácie o fyzickej
infraštruktúre požadovať z dôvodov realizácie územného plánovania, v rámci stavebných činností
vykonávaných na územiach s prítomnou/uloženou fyzickou infraštruktúrou, alebo v prípade jej
využívania.
Žiadatelia informácií o fyzickej infraštruktúre – žiadatelia (konzumenti informácií) ktorí požadujú
informácie o fyzickej infraštruktúre z dôvodov realizácie územného plánovania, v rámci stavebných
činností vykonávaných na územiach s prítomnou/uloženou fyzickou infraštruktúrou, alebo v prípade
zámeru jej využívania (napr. v rámci budovania nových komunikačných sietí a služieb v oblasti
širokopásmového internetu).
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Agendové procesy s úradným výkonom
ID
Názov procesu
6.2.2.1.1.1 Registrovanie žiadateľa údajov fyzickej
infraštruktúry
6.2.2.1.1.2 Registrovanie poskytovateľa údajov fyzickej
infraštruktúry
6.2.2.1.2.1 Registrovanie existujúcej fyzickej infraštruktúry

MŽP
Podpora výkonu agendy

ÚPREKAPS
Vlastník procesu

Prevádzkovatelia sietí
Žiadateľ

ÚPVII
Žiadateľ

Podpora výkonu agendy

Vlastník procesu

Žiadateľ

n/a

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

n/a

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

6.2.2.1.3.1

Registrácia údajov spôsobu využitia existujúcej
fyzickej infraštruktúry
Zakresľovanie priestorovej informácie o fyzickej
infraštruktúre
Registrovanie plánovanej investičnej akcie

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

Žiadateľ
Vlastník údajov
Žiadateľ
Vlastník údajov
Žiadateľ
Vlastník údajov
Žiadateľ
Vlastník údajov

6.2.2.1.3.2

Aktualizácia údajov o plánovanej investičnej akcii

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

Žiadateľ
Vlastník údajov

6.2.2.1.4

Správa / aktualizácia údajov fyzickej infraštruktúry

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

6.2.2.1.4.1

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

6.2.2.1.4.3

Aktualizácia existujúceho prípojného bodu fyzickej
infraštruktúry
Aktualizácia údajov spôsobu využitia existujúcej
infraštruktúry
Aktualizácia existujúcej infraštruktúry

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

6.2.2.1.4.4

Zrušenie existujúcej infraštruktúry

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

6.2.2.1.5.1

Poskytovanie údajov o dostupnej fyzickej
infraštruktúre v definovanej oblasti /rozsahu

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

Žiadateľ
Vlastník údajov
Žiadateľ
Vlastník údajov
Žiadateľ
Vlastník údajov
Žiadateľ
Vlastník údajov
Žiadateľ
Vlastník údajov
Vlastník údajov

6.2.2.1.5.2

Poskytovanie analytických údajov (reportov) o
fyzickej infraštruktúre podľa definovaných kritérií
Poskytovanie údajov registrovanému účastníkovi
trhu o plánovanej investícii do fyzickej
infraštruktúry

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

Vlastník údajov

Žiadateľ

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

Vlastník údajov

Žiadateľ

6.2.2.1.2.2
6.2.2.1.2.3

6.2.2.1.4.2

6.2.2.1.5.3
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n/a
n/a
Žiadateľ
Podpora výkonu
agendy,
Žiadateľ
Podpora výkonu
agendy
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Žiadateľ

6.2.2.1.6.1

Prihlasovanie na notifikáciu o plánovanej investícii
do fyzickej infraštruktúry
6.2.2.1.6.2 Prihlasovanie na notifikáciu o zmenách vybraných
údajov fyzickej infraštruktúry
6.2.2.1.6.3 Prihlasovanie na notifikáciu o registráciách novej
fyzickej infraštruktúry
Hlavné identifikované podporné a prevádzkové procesy
6.2.2.2.1
Registrácia používateľov

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

Podpora výkonu agendy

6.2.2.2.1.1

Registrácia správcu údajov ATLAS

Podpora výkonu agendy

6.2.2.2.1.1

Deaktivácia používateľa

Podpora výkonu agendy

6.2.2.2.2

Spravovanie služieb Atlasu pasívnej infraštruktúry a
podporovanie prevádzky

Podpora výkonu agendy

6.2.2.2.2.1

Konsolidovanie údajov v evidenciách a registroch

Podpora výkonu agendy

6.2.2.2.2.2

Podpora administrácie jednotného elektronického
informačného miesta - Portál ATLAS

Podpora výkonu agendy

6.2.2.2.2.3

Správa užívateľov

Podpora výkonu agendy

6.2.2.2.3

Podpora prevádzky poskytovania služieb

Podpora výkonu agendy

6.2.2.2.3.1

Riešenie incidentov
Správa užívateľov

Podpora výkonu agendy

6.2.2.2.3.2

Používateľská podpora

Podpora výkonu agendy

6.2.2.2.4

Procesy interoperability centrálnych riešení

Podpora výkonu agendy

Riadenie výkonu
agendy,
Vlastník procesu
Riadenie výkonu
agendy,
Vlastník procesu
Riadenie výkonu
agendy,
Vlastník procesu
Riadenie výkonu
agendy,
Vlastník procesu
Riadenie výkonu
agendy,
Vlastník procesu
Riadenie výkonu
agendy,
Vlastník procesu
Riadenie výkonu
agendy
Riadenie výkonu
agendy, Vlastník
procesu
Riadenie výkonu
agendy, Vlastník
procesu
Riadenie výkonu
agendy, Vlastník
procesu
Riadenie výkonu
agendy, Vlastník
procesu

Žiadateľ
Vlastník údajov
Žiadateľ
Vlastník údajov
Žiadateľ
Vlastník údajov

Žiadateľ

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Podpora výkonu
agendy

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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Žiadateľ
Žiadateľ

6.2.2.2.5.1
6.2.2.2.5.2

6.2.2.2.5.2

Tvorba predefinovaných reportov a štatistík o
fyzickej infraštruktúre
Tvorba (OnDemand) reportov a štatistík o fyzickej
infraštruktúre na základe výberových kritérií
(parametrov)
Tvorba štatistických prehľadov o využívaní riešenia
API

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

n/a

n/a

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

n/a

n/a

Dohľad na výkon agendy

Vlastník procesu

n/a

n/a

Dohľad na výkon agendy – v zmysle NIPI koordinuje tvorbu a poskytovanie priestorových informácií o fyzickej infraštruktúre v IS ATLAS, zodpovedá za
dohľad výkonu agendy IS ATLAS, zabezpečuje činnosti v oblasti metodickej podpory.
Podpora výkonu agendy – spolupracuje pri výkone agendy IS ATLAS, čiastočne sa podieľa na aktivitách spojených s predmetom agendy
Vlastník procesu – zodpovedný za výkon a riadenie procesu
Vlastník údajov – prevádzkovateľ fyzickej infraštruktúry zodpovedá za kvalitu údajov, udeľuje oprávnenia prístupu k údajom, zabezpečuje dodržiavanie
údajových štandardov (metadáta, priestorové údaje), prípadne zverejňuje údaje a informácie o plánovaných investičných zámeroch do fyzickej infraštruktúry
Žiadateľ – konzument údajov IS ATLAS, využíva údaje o fyzickej infraštruktúre pre vlastné potreby (informovanie sa o aktuálnom stave fyzickej infraštruktúry
v rámci definovanej geografickej lokality, rozvoj a budovanie fyzickej infraštruktúry, a pod. )
n/a – aktívne sa nezúčastňuje procesu
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6.2.1.1 Vlastníci procesov – stakeholders
Vlastníci procesov sú predmetom matice vzťahov (rolí) identifikovaných procesov zapojených
subjektov (aktérov) v rozsahu ATLAS

6.2.1.2 Vlastníci údajov
Vlastníci údajov sú predmetom matice vzťahov (rolí) identifikovaných procesov zapojených subjektov
(aktérov) v rozsahu ATLAS.

6.2.2 Hlavné identifikované procesy
Hlavné identifikované procesy podporujú výkon agendy A0002975 „Poskytovanie informácií koncovým
užívateľom v súvislosti so službami v oblasti elektronických komunikácií“.

6.2.2.1 Agendové procesy s úradným výkonom
Kapitola pomenováva a poskytuje pohľad na hlavné identifikované procesy vo vzťahu k povinným
osobám a konzumentov služieb. Požiadavkou obstarávateľa je, aby úspešný uchádzač v rámci detailnej
analytickej a návrhovej fázy projektu procesy podrobne rozpracoval, identifikoval pomocné, podporné
a výkonné procesy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie plnohodnotnej elektronizácie vymenovaných
hlavných agendových procesov v kapitolách nižšie, za účelom poskytovania prislúchajúcich
elektronických služieb.

6.2.2.1.1 Registrácia Používateľov (vrátane zmeny údajov)
6.2.2.1.1.1

Registrovanie žiadateľa údajov fyzickej infraštruktúry

Proces „Registrovanie žiadateľa údajov fyzickej infraštruktúry“ na základe žiadosti, ktorá obsahuje
potrebné náležitosti, zabezpečuje evidenciu žiadateľa – oprávnenej právnickej osoby, ktorá vyžaduje
prístup k údajom o fyzickej infraštruktúre dostupnej v IS ATLAS. V rámci registrácie žiadateľa prebieha
validácia vstupných „evidenčných“ údajov a definovanie rolí a oprávnení, ktoré umožnia prístup
k informáciám a službám IS ATLAS. Výkon procesu zabezpečuje ÚPREKAPS prostredníctvom
Jednotného informačného miesta (JIM).
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Registrovanie žiadateľa údajov fyzickej infraštruktúry

Žiadosť o registráciu

Vybavenie žiadosti

Oprávnená osoba

Nová žiadosť žiadateľa

Technický účet

Žiadateľ

Zodpovedná osoba

Vytvorenie záznamu v
registroch subjektov

Konzument údajov

Správca infraštruktúry

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Správne konanie

Validačné služby

ID
ks_336761

ID
OUT_5
OUT_11
OUT_16

Notifikácie

Záznam v registroch
subjektov

Registrovanie žiadateľa
údajov fyzickej
infraštruktúry

Identifikácia subjektov voči
centrálnym riešeniam

Podmienky platnosti
záznamu

Záznam užívateľskej
aktivity

Subjekt

Verzia záznamu

Verejná informácia

Interná informácia

Rozhodnutie

Príloha rozhodnutia Autentifikačné údaje

Názov koncovej služby
Registrovanie žiadateľa údajov fyzickej infraštruktúry

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
Web portál
Modul správy žiadostí
IAM

6.2.2.1.1.2

Registrovanie poskytovateľa údajov fyzickej infraštruktúry

Proces „Registrovanie poskytovateľa údajov fyzickej infraštruktúry“ na základe žiadosti, ktorá obsahuje
potrebné náležitosti, zabezpečuje evidenciu poskytovateľa – oprávnenej právnickej osoby, ktorá
vlastní, prevádzkuje a poskytuje fyzickú infraštruktúru. V rámci registrácie poskytovateľa prebieha
validácia vstupných „evidenčných“ údajov, definovanie rolí a oprávnení, ktoré umožnia zápis
(registráciu) údajov a metadát fyzickej infraštruktúry, ktorá je vo vlastníctve poskytovateľa.
Registráciou dostáva poskytovateľ oprávnenie a nástroje pre registráciu (zápis) údajov a správu údajov
(vykonávanie aktualizácií a zmien) vedených v IS ATLAS. Výkon procesu zabezpečuje ÚPREKAPS
prostredníctvom Jednotného informačného miesta (JIM).
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Registrovanie poskytovateľa údajov fyzickej infraštruktúry

Žiadosť o registráciu
poskytovateľa

Vybavenie žiadosti

Oprávnená osoba

Nová žiadosť
poskytovateľa

Zodpovedná osoba

Žiadateľ

Technický účet

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Správca infraštruktúry

Validačné služby

ID
ks_336762

ID
OUT_5
OUT_11
OUT_16

Záznam v registroch
subjektov

Registrovanie
poskytovateľa údajov
fyzickej infraštruktúry

Vytvorenie záznamu v
registroch subjektov

Správne konanie

Identifikácia subjektov voči
centrálnym riešeniam

Notifikácie

Podmienky platnosti
záznamu

Záznam užívateľskej
aktivity

Subjekt

Verzia záznamu

Verejná informácia

Interná informácia

Rozhodnutie

Príloha rozhodnutia Autentifikačné údaje

Väzba na KS
Registrovanie poskytovateľa údajov fyzickej infraštruktúry

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
Web portál
Modul správy žiadostí
IAM

6.2.2.1.2 Registrácia fyzickej infraštruktúry
6.2.2.1.2.1

Registrovanie existujúcej fyzickej infraštruktúry

Proces „Registrovanie existujúcej fyzickej infraštruktúry“ zabezpečuje realizáciu zápisu údajov fyzickej
infraštruktúry registrovaným používateľom (Prevádzkovateľ siete FI, Správca siete FI). Zápis údajov
fyzickej infraštruktúry je v rozsahu oprávnení registrovaného poskytovateľa, ktorý prostredníctvom
aplikačných nástrojov IS ATLAS zaeviduje najmä popis, parametre a geografickú reprezentáciu
(topológiu) v preddefinovanej štruktúre a definovaných štandardov. V rámci registrácie existujúcej
infraštruktúry prebieha validácia vstupných „evidenčných“ údajov (formátov), definovanie rolí a
oprávnení, ktoré umožnia prístup k údajom a metadátam fyzickej infraštruktúry, ktorá je vo vlastníctve
poskytovateľa. Výkon procesu zabezpečuje Prevádzkovateľ FI, Správca FI, prostredníctvom nástrojov
IS ATLAS.
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Registrovanie existujúcej fyzickej infraštruktúry

Žiadosť o registrovanie
existujúcej FI

Vybavenie žiadosti registrácie
existujúcej FI

Zodpovedná osoba

Oprávnená osoba

Nová žiadost registrácie
existujúcej FI

Technický účet

Žiadateľ

Dohľadový orgán NIPI

Vytvorenie záznamu v
regisrochFI

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Správca infraštruktúry

Orgán verejnej správy

Správne konanie

Validačné služby

ID Koncovej služby
ks_336764

ID
OUT_7
OUT_8
OUT_9
OUT_12

Záznam v registri FI

Registrovanie existujúcej FI

Zápis priestorových
záznamov na rozhrania RPI

Podmienky platnosti
záznamu

Záznam užívateľskej
aktivity

Objekt FI

Verzia záznamu

Verejná informácia

Interná informácia

Notifikácie

Názov koncovej služby
Nahrávanie existujúceho stavu siete fyzickej infraštruktúry

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
GIS server
GeoDatabáza
GIS Light
Modul správy výmeny údajov

6.2.2.1.2.2

Registrácia údajov spôsobu využitia existujúcej fyzickej infraštruktúry

Proces „Registrácia spôsobu využitia existujúcej fyzickej infraštruktúry“ zabezpečuje zápis údajov k
fyzickej infraštruktúre registrovaným používateľom (Prevádzkovateľ siete FI, Správca siete FI). Zápis
doplňujúcich údajov ku konkrétnej a evidovanej fyzickej infraštruktúry je v rozsahu oprávnení
registrovaného poskytovateľa, ktorý prostredníctvom aplikačných nástrojov IS ATLAS zaeviduje najmä
potrebné atribúty spôsobu využitia v preddefinovanej štruktúre a v rámci určených štandardov. V
rámci zápisu doplňujúcich údajov k existujúcej infraštruktúre prebieha validácia vstupných
„evidenčných“ údajov (formátov), definovanie rolí a oprávnení, ktoré umožnia prístup k doplňujúcim
údajom. Výkon procesu zabezpečuje Prevádzkovateľ FI, Správca FI, prostredníctvom nástrojov IS
ATLAS.
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Registrácia údajov spôsobu využitia existujúcej infraštruktúry

Oznámenie údajov
spôsobu využitia
existujúcej FI

Vybavenie oznámenia
údajov spôsobu využitia
existujúcej FI

Zodpovedná osoba

Oprávnená osoba

Nové oznámenie údajov
spôsobu využitia existujúcej
FI

Technický účet

Žiadateľ

Dohľadový orgán NIPI

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Správca infraštruktúry

Orgán verejnej správy

Záznam v registri FI

Aktualizácia záznamov FI

Aktualizácia záznamov FI

Notifikácie

Podmienky platnosti
záznamu

Záznam užívateľskej
aktivity

Objekt FI

Verzia záznamu

Verejná informácia

Interná informácia

Zápis priestorových
záznamov na rozhrania RPI

Validačné služby

ID Koncovej služby
ks_336766

ID
OUT_7
OUT_8
OUT_9
OUT_12

Názov koncovej služby
Aktualizovanie a rozširovanie údajov o spôsobe využitia existujúcej fyzickej
infraštruktúry

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
GIS server
GeoDatabáza
GIS Light
Modul správy výmeny údajov

6.2.2.1.2.3

Zakresľovanie priestorovej informácie o fyzickej infraštruktúre

Proces „Zakresľovanie priestorovej informácie o fyzickej infraštruktúre“ zabezpečuje zápis
priestorových údajov ku konkrétnej fyzickej infraštruktúre vlastníkom, resp. registrovaným
používateľom (Prevádzkovateľ siete FI, Správca siete FI). Zakresľovanie je v rozsahu oprávnení
registrovaného poskytovateľa, ktorý prostredníctvom GIS nástrojov IS ATLAS zaeviduje najmä
geografickú reprezentáciu (topológiu) v preddefinovanom štandarde (najmä požadované technické
parametre zabezpečujúce čitateľnosť a interoperabilitu). V rámci zakresľovania priestorovej informácie
o
existujúcej infraštruktúre prebieha validácia vstupných geografických údajov (formátov),
definovanie rolí a oprávnení, ktoré umožnia prístup k zaevidovanej priestorovej informácii. Výkon
procesu zabezpečuje Prevádzkovateľ FI, Správca FI, prostredníctvom nástrojov IS ATLAS.
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Zakreslovanie priestorovej informácie o fyzickej infraštruktúre

Zakreslovanie priestorovej
informácie o fyzickej
infraštruktúre

Zakreslovanie priestorovej
informácie o fyzickej
infraštruktúre

Aktualizácia záznamov FI

Podmienky platnosti
záznamu

Zodpovedná osoba

Oprávnená osoba

Technický účet

Žiadateľ

Dohľadový orgán NIPI

Úprava priestorových
informácií FI

Objekt FI

Verzia záznamu

Správca infraštruktúry

Orgán verejnej správy

Zápis priestorových
záznamov na rozhrania RPI

Verejná informácia

Interná informácia

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Úprava priestorových
údajov FI

Záznam v registri FI

Záznam užívateľskej
aktivity

Validačné služby

ID Koncovej služby
ks_336773

ID
OUT_7
OUT_8
OUT_9
OUT_12

Názov koncovej služby
Zakresľovanie priestorovej informácie o fyzickej infraštruktúre

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
GIS server
GeoDatabáza
GIS Light
Modul správy výmeny údajov

6.2.2.1.3 Registrácia a aktualizácia rozvojových aktivít
6.2.2.1.3.1

Registrovanie plánovanej investičnej akcie

Proces „Registrovanie plánovanej investičnej akcie“ zabezpečuje zápis plánu rozvoja fyzickej
infraštruktúry realizátorom (investorom akcie), resp. registrovaným používateľom (Prevádzkovateľ
siete FI, Správca siete FI). Zápis údajov je v rozsahu oprávnení registrovaného používateľa, ktorý
prostredníctvom IS ATLAS zaeviduje najmä popis, parametre a geografickú reprezentáciu (topológiu)
plánovanej fyzickej infraštruktúry v preddefinovanej štruktúre a definovaných štandardov. V rámci
registrácie plánovanej investičnej akcii rozvoja existujúcej infraštruktúry prebieha validácia vstupných
údajov, geografických údajov (formátov), definovanie rolí a oprávnení, ktoré umožnia prístup
k informácii o plánovanej investičnej akcii. Výkon procesu zabezpečuje Prevádzkovateľ fyzickej
infraštruktúry, Správca fyzickej infraštruktúry prostredníctvom nástrojov IS ATLAS.
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Registrovanie plánovanej investičnej akcii

Záznam plánovanej
investičnej akcie

Oznámenie o
plánovanej investičnej
akcii

Nová investičná akcia

Oprávnená osoba

Technický účet

Žiadateľ

Zodpovedná osoba

Vytvorenie záznamu v
evidencii aktivít FI

Správca infraštruktúry

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Notifikácie

Validačné služby

Dohľadový orgán NIPI

Zápis priestorových
záznamov na rozhrania RPI

ID Koncovej služby
ks_336763

ID
OUT_7
OUT_8
OUT_9
OUT_12
OUT_15

Aktivita FI

Oznámenie o plánovanej
investičnej akcii

Záznam užívateľskej
aktivity

Aktivita FI

Verzia záznamu

Identifikácia subjektov voči
centrálnym riešeniam

Verejná informácia

Interná informácia

Validácia aktivít na
dotknutých a súvisiacich FI

Potvrdenie o oznámení

Názov koncovej služby
Registrovanie plánovanej investičnej akcie budovania fyzickej infraštruktúry

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
GIS server
GeoDatabáza
GIS Light
Modul správy výmeny údajov
CMS

6.2.2.1.3.2

Aktualizácia údajov o plánovanej investičnej akcii

Proces „Aktualizácia údajov plánovanej investičnej akcie“ zabezpečuje zápis zmeny plánu rozvoja
fyzickej infraštruktúry realizátorom (investorom akcie), resp. registrovaným používateľom
(Prevádzkovateľ siete FI, Správca siete FI). Zápis zmeny údajov je v rozsahu oprávnení registrovaného
používateľa, ktorý prostredníctvom IS ATLAS zaeviduje požadované zmeny konkrétneho plánu rozvoja.
V rámci aktualizácie plánovanej investičnej akcii rozvoja existujúcej infraštruktúry prebieha validácia
zmenených (nových) vstupných údajov prípadne nových geografických údajov, definovanie rolí a
oprávnení, ktoré umožnia prístup k aktualizovaným informáciám o plánovanej investičnej akcii. Výkon
procesu zabezpečuje Prevádzkovateľ fyzickej infraštruktúry, Správca fyzickej infraštruktúry
prostredníctvom nástrojov IS ATLAS.
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Aktualizácia údajov o plánovanej investičnej akcii

Technický účet

Oznámenie o
aktualizácii
investičných kcií FI

Aktualizácia údajov o
plánovanej investičnej akcii

Oprávnená osoba

Nová aktualizácia
investičnej akcie FI

Žiadateľ

Zodpovedná osoba

Aktualizácia záznamu
investičnej akce FI

Správca infraštruktúry

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Notifikácie

Validačné služby

Dohľadový orgán NIPI

Zápis priestorových
záznamov na rozhrania RPI

ID Koncovej služby
ks_336763

ID
OUT_7
OUT_8
OUT_9
OUT_12
OUT_15

Aktivita FI

Aktualizácia investičnej
akcie FI

Záznam užívateľskej
aktivity

Aktivita FI

Verzia záznamu

Identifikácia subjektov voči
centrálnym riešeniam

Verejná informácia

Interná informácia

Validácia aktivít na
dotknutých a súvisiacich FI

Potvrdenie o oznámení

Názov koncovej služby
Registrovanie plánovanej investičnej akcie budovania fyzickej infraštruktúry

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
GIS server
GeoDatabáza
GIS Light
Modul správy výmeny údajov
CMS

6.2.2.1.4 Správa / aktualizácia údajov fyzickej infraštruktúry
Proces „Správa a aktualizácia údajov fyzickej infraštruktúry“ zabezpečuje zápis nových alebo zmenu
existujúcich údajov k definovanej fyzickej infraštruktúre registrovaným používateľom (Prevádzkovateľ
siete FI, Správca siete FI). Zápis údajov fyzickej infraštruktúry je v rozsahu oprávnení registrovaného
poskytovateľa, ktorý prostredníctvom aplikačných nástrojov IS ATLAS zaeviduje najmä popis,
parametre a geografickú reprezentáciu (topológiu) v preddefinovanej štruktúre a definovaných
štandardov. V rámci registrácie existujúcej infraštruktúry prebieha validácia vstupných „evidenčných“
údajov (formátov). V rámci správy údajov o fyzickej infraštruktúre má používateľ nástroje pre
definovanie rolí a oprávnení, ktoré umožnia prístup k údajom a metadátam fyzickej infraštruktúry.
Výkon procesu zabezpečuje Prevádzkovateľ FI, Správca FI, prostredníctvom nástrojov IS ATLAS.
ID Koncovej služby
ks_336769

Názov koncovej služby
Spravovanie nahraných geopriestorových súborov používateľa fyzickej
infraštruktúry
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ID
OUT_7
OUT_8
OUT_9
OUT_12

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
GIS server
GeoDatabáza
GIS Light
Modul správy výmeny údajov

6.2.2.1.4.1

Aktualizácia existujúceho prípojného bodu fyzickej infraštruktúry

Proces „Aktualizácia existujúceho prípojného bodu fyzickej infraštruktúry“ zápis nových alebo zmenu
existujúcich údajov existujúceho prípojného bodu (bodov) k definovanej fyzickej infraštruktúre
registrovaným používateľom (Prevádzkovateľ siete FI, Správca siete FI). Zápis údajov o prípojnom bode
fyzickej infraštruktúry je v rozsahu oprávnení registrovaného poskytovateľa (vlastníka,
prevádzkovateľa FI), ktorý prostredníctvom aplikačných nástrojov IS ATLAS zaeviduje pre prípojný bod
najmä popis, parametre, väzby/závislosti a geografickú reprezentáciu (topológiu) v preddefinovanej
štruktúre a definovaných štandardov. V rámci aktualizácie existujúceho prípojného bodu fyzickej
infraštruktúry prebieha validácia aktualizačných údajov. Výkon procesu zabezpečuje Prevádzkovateľ
FI, Správca FI, prostredníctvom nástrojov IS ATLAS.
Aktualizácia existujúceho prípojného bodu fyzickej infraštruktúry

Oznámenie o aktualizácii
existujúceho prípojného bodu
FI

Aktualizácia údajov
existujúcej FI

Zodpovedná osoba

Oprávnená osoba

Nové oznámenie o
aktualizácii FI

Technický účet

Žiadateľ

Dohľadový orgán NIPI

Aktualizácia záznamov FI

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Správca infraštruktúry

Orgán verejnej správy

Notifikácie

Správne konanie

Identifikácia subjektov voči
centrálnym riešeniam

Validácia aktivít na
dotknutých a súvisiacich FI

Validačné služby

Záznam v registri FI

Aktualizácia záznamov FI

Podmienky platnosti
záznamu

Záznam užívateľskej
aktivity

Objekt FI

Verzia záznamu

Verejná informácia

Interná informácia

Potvrdenie o oznámení

Zápis priestorových
záznamov na rozhrania RPI

ID Koncovej služby
ks_336765

Názov koncovej služby
Aktualizovanie a rozširovanie údajov existujúceho prípojného bodu fyzickej
infraštruktúry
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ID
OUT_7
OUT_8
OUT_9
OUT_12

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
GIS server
GeoDatabáza
GIS Light
Modul správy výmeny údajov

6.2.2.1.4.2

Aktualizácia údajov spôsobu využitia existujúcej infraštruktúry

Proces „Aktualizácia spôsobu využitia existujúcej fyzickej infraštruktúry“ realizuje zápis zmeny údajov
spôsobu využitia k existujúcej fyzickej infraštruktúre registrovaným používateľom (Prevádzkovateľ
siete FI, Správca siete FI). Zápis zmeny spôsobu využitia evidovanej fyzickej infraštruktúry je v rozsahu
oprávnení registrovaného poskytovateľa, ktorý prostredníctvom aplikačných nástrojov IS ATLAS
zaeviduje najmä potrebné atribúty spôsobu využitia v preddefinovanej štruktúre a v rámci určených
štandardov. V rámci zápisu zmeny prebieha validácia aktualizačných údajov. Výkon procesu
zabezpečuje Prevádzkovateľ FI, Správca FI, prostredníctvom nástrojov IS ATLAS.
Aktualizácia údajov spôsobu využitia existujúcej infraštruktúry

Oznámenie o aktualizácii
údajov spôsobu využitia
existujúcej FI

Aktualizácia údajov
existujúcej FI

Zodpovedná osoba

Oprávnená osoba

Nové oznámenie o
aktualizácii FI

Technický účet

Žiadateľ

Aktualizácia záznamov FI

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Správca infraštruktúry

Validačné služby

ID Koncovej služby
ks_336766

ID
OUT_7
OUT_8
OUT_9
OUT_12

Orgán verejnej správy

Záznam v registri FI

Aktualizácia záznamov FI

Notifikácie

Správne konanie

Identifikácia subjektov voči
centrálnym riešeniam

Validácia aktivít na
dotknutých a súvisiacich FI

Podmienky platnosti
záznamu

Záznam užívateľskej
aktivity

Objekt FI

Verzia záznamu

Verejná informácia

Interná informácia

Potvrdenie o oznámení

Názov koncovej služby
Aktualizovanie a rozširovanie údajov o spôsobe využitia existujúcej fyzickej
infraštruktúry

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
GIS server
GeoDatabáza
GIS Light
Modul správy výmeny údajov
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6.2.2.1.4.3

Aktualizácia existujúcej infraštruktúry

Proces „Aktualizácia existujúcej fyzickej infraštruktúry“ zabezpečuje realizáciu zápisu zmeny údajov
fyzickej infraštruktúry registrovaným používateľom (Prevádzkovateľ siete FI, Správca siete FI). Zápis
nových, resp. aktualizovaných údajov fyzickej infraštruktúry je v rozsahu oprávnení registrovaného
poskytovateľa, ktorý prostredníctvom aplikačných nástrojov IS ATLAS zaeviduje potrebné zmeny v
popise, parametroch prípadne zmeny v geografickej reprezentácii. V rámci aktualizácie existujúcej
infraštruktúry prebieha validácia zmenených „evidenčných“ údajov (formátov). Výkon procesu
zabezpečuje vlastník údajov prostredníctvom nástrojov IS ATLAS.
Aktualizácia existujúcej infraštruktúry

Oznámenie o
aktualizácii existujúcej
infraštruktúry

Aktualizácia údajov
existujúcej FI

Zodpovedná osoba

Oprávnená osoba

Nové oznámenie o
aktualizácii FI

Technický účet

Žiadateľ

Dohľadový orgán NIPI

Aktualizácia záznamov FI

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Správca infraštruktúry

Orgán verejnej správy

Notifikácie

Validačné služby

Identifikácia subjektov voči
centrálnym riešeniam

Záznam v registri FI

Aktualizácia záznamov FI

Správne konanie

Validácia aktivít na
dotknutých a súvisiacich FI

Podmienky platnosti
záznamu

Záznam užívateľskej
aktivity

Objekt FI

Verzia záznamu

Verejná informácia

Interná informácia

Potvrdenie o oznámení

Zápis priestorových
záznamov na rozhrania RPI

ID Koncovej služby
ks_336764
ks_336773

ID
OUT_7
OUT_8
OUT_9
OUT_12

Názov koncovej služby
Nahrávanie existujúceho stavu siete fyzickej infraštruktúry
Zakresľovanie priestorovej informácie o fyzickej infraštruktúre

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
GIS server
GeoDatabáza
GIS Light
Modul správy výmeny údajov
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6.2.2.1.4.4

Zrušenie existujúcej infraštruktúry

Proces „Zrušenie existujúcej fyzickej infraštruktúry“ zabezpečuje realizáciu zrušenia údajov konkrétnej
fyzickej infraštruktúry/infraštruktúr vlastníkom údajov, resp. registrovaným používateľom
(Prevádzkovateľ siete FI, Správca siete FI). Zrušenie údajov fyzickej infraštruktúry je v rozsahu
oprávnení registrovaného poskytovateľa, ktorý prostredníctvom aplikačných nástrojov IS ATLAS
zaeviduje zrušenie. V procese nedochádza k výmazu údajov, ale k ich archivácii z dôvodu uchovávania
historických záznamov, ktoré môžu byť podkladom v rámci auditných/kontrolných činností, prípadne
ako podkladový materiál v rámci daného konania. V rámci procesu prebieha validácia väzieb
a závislostí na súvisiace entity a používateľov. Výkon procesu zabezpečuje vlastník údajov
prostredníctvom nástrojov IS ATLAS.
Zrušenie existujúcej infraštruktúry

Oznámenie o zrušení
existujúcej FI

Aktualizácia údajov
existujúcej FI

Zodpovedná osoba

Oprávnená osoba

Nové oznámenie o
aktualizácii FI

Technický účet

Žiadateľ

Dohľadový orgán NIPI

Aktualizácia záznamov FI

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Správca infraštruktúry

Orgán verejnej správy

Notifikácie

Validačné služby

Identifikácia subjektov voči
centrálnym riešeniam

Záznam v registri FI

Aktualizácia záznamov FI

Správne konanie

Validácia aktivít na
dotknutých a súvisiacich FI

Podmienky platnosti
záznamu

Záznam užívateľskej
aktivity

Objekt FI

Verzia záznamu

Verejná informácia

Interná informácia

Potvrdenie o oznámení

Zápis priestorových
záznamov na rozhrania RPI

ID Koncovej služby
ks_336764
ks_336773

ID
OUT_7
OUT_8
OUT_9
OUT_12

Názov koncovej služby
Nahrávanie existujúceho stavu siete fyzickej infraštruktúry
Zakresľovanie priestorovej informácie o fyzickej infraštruktúre

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
GIS server
GeoDatabáza
GIS Light
Modul správy výmeny údajov
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6.2.2.1.5 Poskytovanie údajov
6.2.2.1.5.1

Poskytovanie údajov o dostupnej fyzickej infraštruktúre v definovanej oblasti
/rozsahu

Proces „Poskytovanie údajov o dostupnej fyzickej infraštruktúre v definovanej oblasti /rozsahu“
zabezpečuje na základe žiadosti realizáciu/evidenciu požiadavky o poskytnutie údajov o dostupnej
fyzickej infraštruktúre v definovanej oblasti/rozsahu registrovaným - oprávneným používateľom.
Poskytovanie údajov fyzickej infraštruktúry je v rozsahu oprávnení vlastníka, resp. registrovaného
poskytovateľa, ktorý prostredníctvom aplikačných nástrojov IS ATLAS identifikuje (prípadne je
notifikačným mechanizmom upozornený) požiadavku/dopyt obsahujúci najmä základné údaje
o žiadateľovi, definovaný predmet dopytu, požadované parametre oblasti rozsahu vrátane
geografickej reprezentácie (topológie) v preddefinovanej štruktúre a definovaných štandardov. V
rámci registrácie žiadosti o poskytnutie údajov prebieha validácia vstupných údajov, validácia rolí
a oprávnení žiadateľa (konzumenta), ktoré umožnia prístup k preddefinovaným (základným) údajom a
metadátam definovanej oblasti/rozsahu, ktorá je vo vlastníctve poskytovateľa.

Dotaz na parametre FI
v oblasti a rozsahu

Oprávnená osoba

Spracovanie dotazu na
poskytnutie údajov

Nová žiadosť na
poskytnutie informácii

Spracovanie dotazu na
poskytnutie údajov

Zodpovedná osoba

Špecializovaný report

Tvorba reportov

Záznam užívateľskej
aktivity

Objekt FI

Kolekcie pozbieraných
údajov podľa žiadosti

Funkcie procesu

Zber formálnych údajov o
FI

Zber priestorových údajov
o FI

Subjekt

Kolekcia nedostupných
údajov

Aktivita FI

ID Koncovej služby
ks_336767

Názov koncovej služby
Vybavovanie žiadosti o informáciu o dostupnej fyzickej infraštruktúre v
definovanej oblasti

/ 44

ID
OUT_5
OUT_6
OUT_10
OUT_11

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
Web Portál
GeoPortál
Modul pre spracovanie Notifikácií
Modul správy žiadostí

6.2.2.1.5.2

Poskytovanie analytických údajov (reportov) o fyzickej infraštruktúre podľa
definovaných kritérií

Proces „Poskytovanie analytických údajov (reportov) o fyzickej infraštruktúre podľa definovaných
kritérií“ zabezpečuje na základe žiadosti realizáciu/evidenciu požiadavky o poskytnutie analytických
údajov o fyzickej infraštruktúre v rozsahu definovaných kritérií registrovaným - oprávneným
používateľom (Konzument FI, Poskytovateľ FI, Správca FI). Poskytovanie analytických údajov fyzickej
infraštruktúry je v rozsahu oprávnení vlastníka, resp. registrovaného poskytovateľa, ktorý
prostredníctvom aplikačných nástrojov IS ATLAS identifikuje (prípadne je notifikačným mechanizmom
upozornený) požiadavku/dopyt obsahujúci najmä základné údaje o konzumentovi analytických údajov,
definované kritériá vymedzujúce predmet analytického výstupu – reportu. V rámci preddefinovaných
a dostupných kritérií konzument vymedzí oblasť záujmu (konkrétny predmet analýzy – definovaná
štruktúra), požadované parametre oblasti a rozsahu vrátane geografickej reprezentácie (topológie)
fyzickej infraštruktúry v preddefinovanej štruktúre a definovaných štandardov. V rámci žiadosti
o poskytnutie analytických údajov prebieha validácia vstupných údajov, validácia rolí a oprávnení
konzumenta. Po úspešnej registrácii požiadavky o poskytnutie analytických údajov vlastník alebo
správca údajov vyhodnotí opodstatnenosť a predmet žiadosti. Na základe výsledku vyhodnotenia
uvoľní alebo zamietne poskytnutie analytických údajov pre konzumenta vrátane možnosti doplnenia
odpovede (napr. v prípade zamietnutia dôvod, v prípade nedostatočného vymedzenia požiadavku
o spresnenie žiadosti a pod.)

/ 45

Dotaz na parametre
analytických reportov

Oprávnená osoba

Spracovanie dotazu na
poskytnutie údajov

Nová žiadosť na
poskytnutie informácii

Spracovanie dotazu na
poskytnutie údajov

Zodpovedná osoba

Špecializovaný report

Tvorba reportov

Záznam užívateľskej
aktivity

Objekt FI

Kolekcie pozbieraných
údajov podľa žiadosti

Funkcie procesu

Zber formálnych údajov o
FI

Zber priestorových údajov
o FI

Subjekt

Kolekcia nedostupných
údajov

Aktivita FI

ID Koncovej služby
ks_336767
ks_336771

ID
OUT_14
OUT_12
OUT_11

Názov koncovej služby
Vybavovanie žiadosti o informáciu o dostupnej fyzickej infraštruktúre v
definovanej oblasti
Poskytovanie analytických údajov o fyzickej infraštruktúre

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
Analytický server pre priestorové údaje
Modul správy výmeny údajov
Modul správy žiadostí

6.2.2.1.5.3

Poskytovanie údajov registrovanému účastníkovi trhu o plánovanej investícii do
fyzickej infraštruktúry

Proces „Poskytovanie údajov registrovanému účastníkovi trhu o plánovanej investícii do fyzickej
infraštruktúry“ zabezpečuje na základe žiadosti realizáciu/evidenciu požiadavky o poskytnutie údajov
o plánovanej investícii súvisiacej s rozvojom fyzickej infraštruktúry registrovaným - oprávneným
používateľom (Konzument FI, Poskytovateľ FI, Správca FI). Poskytovanie údajov je v rozsahu oprávnení
vlastníka, resp. registrovaného poskytovateľa, ktorý prostredníctvom aplikačných nástrojov IS ATLAS
identifikuje (prípadne je notifikačným mechanizmom upozornený) požiadavku/dopyt obsahujúci
najmä základné údaje o konzumentovi, definované kritériá vymedzujúce predmet/dôvod záujmu
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o plánovanej investícii. V rámci preddefinovaných a dostupných kritérií konzument v žiadosti vymedzí
oblasť záujmu, požadované parametre oblasti a rozsahu vrátane geografickej reprezentácie (topológie)
plánovanej investície do fyzickej infraštruktúry v preddefinovanej štruktúre a definovaných
štandardov. V rámci procesu prebieha validácia vstupných údajov, validácia rolí a oprávnení
konzumenta. Po úspešnej registrácii požiadavky o poskytnutie údajov správca údajov o plánovanej
investícii vyhodnotí žiadosť. Na základe výsledku vyhodnotenia uvoľní alebo zamietne poskytnutie
údajov pre konzumenta vrátane možnosti doplnenia odpovede (napr. v prípade zamietnutia dôvod,
v prípade nedostatočného vymedzenia požiadavku o spresnenie žiadosti a pod.)
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Zodpovedná osoba

Technický účet

Registrovaný účastník
trhu

Žiadosť o poskytnutie
údajov

Oprávnená osoba

Žiadateľ

Spracovanie žiadosti o
poskytnutie údajov účastníka
trhu

Nová žiadosť na
poskytnutie informácii

Notifikácie

Spracovanie žiadosti o
informácie účastníkom trhu

Orgán verejnej správy

Tvorba reportov

Funkcie procesu

Zber formálnych údajov o
FI

Zber priestorových údajov
o FI

Objekt FI

Subjekt

Aktivita FI

Kolekcie pozbieraných
údajov podľa žiadosti

Kolekcia nedostupných
údajov

Pozbierané informácie
pre účastníka trhu

Záznam užívateľskej
aktivity

ID Koncovej služby

Názov koncovej služby
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ks_336772

ID
OUT_5
OUT_6
OUT_10
OUT_11

Informovanie prihláseného účastníka trhu o plánovanej investícií do fyzickej
infraštruktúry

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
Web Portál
GeoPortál
Modul pre spracovanie Notifikácií
Modul správy žiadostí

6.2.2.1.6 Zasielanie správ údajov fyzickej infraštruktúry
6.2.2.1.6.1

Prihlasovanie na notifikáciu o plánovanej investícii do fyzickej infraštruktúry

Proces „Prihlasovanie na notifikáciu o plánovanej investícii do fyzickej infraštruktúry“ zabezpečuje na
základe žiadosti evidenciu požiadavky o zasielaní správ – notifikácií v prípade ak ATLAS zaeviduje novú
informáciu, resp. údaje o plánovanej investícii súvisiacej s rozvojom fyzickej infraštruktúry
registrovaným - oprávneným používateľom (Konzument FI, Poskytovateľ FI, Správca FI). V rámci
preddefinovaných a dostupných kritérií konzument v žiadosti o zasielanie správ vymedzí oblasť
záujmu, požadované parametre oblasti a rozsahu vrátane geografickej reprezentácie (topológie)
plánovanej investície do fyzickej infraštruktúry v preddefinovanej štruktúre. Po úspešnej registrácii
požiadavky o zasielanie správ ATLAS na základe splnených kritérií (nová registrovaná investícia
s možnosťou zverejnenia) zabezpečí odoslanie správy – notifikácie konzumentovi. Výkon procesu
zabezpečuje Konzument FI, Prevádzkovateľ FI, Správca FI, prostredníctvom nástrojov IS ATLAS.

Prihlásenie sa na notifikáciu o
plánovanej investície FI

Prihlásenie sa na notifikáciu
o plánovanej FI

Zodpovedná osoba

Oprávnená osoba

Nová prihláška

Konzument údajov

Žiadateľ

Dohľadový orgán NIPI

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Správca infraštruktúry

Orgán verejnej správy

Záznam notifikačnej
požiadavky

Zaznamenanie notifikačnej
prihlášky

Evidencia notifikačných
pravidiel

Podmienky platnosti
záznamu

Šablóna notifikačnej
správy

Záznam v notifikačných
pravidlách

Validačné služby
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ID Koncovej služby
ks_336767

ID
OUT_5
OUT_6
OUT_10
OUT_11

Názov koncovej služby
Prihlasovanie na notifikáciu o plánovanej investícií do fyzickej infraštruktúry

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
Web Portál
GeoPortál
Modul pre spracovanie Notifikácií
Modul správy žiadostí

6.2.2.1.6.2

Prihlasovanie na notifikáciu o zmenách vybraných údajov fyzickej infraštruktúry

Proces „Prihlasovanie na notifikáciu o zmenách vybraných údajov fyzickej infraštruktúry“ zabezpečuje
na základe žiadosti evidenciu požiadavky o zasielaní správ – notifikácií v prípade ak ATLAS zaeviduje
novú informáciu, resp. údaje o zmene údajov fyzickej infraštruktúry registrovaným - oprávneným
používateľom (Konzument FI, Poskytovateľ FI, Správca FI). Poskytovanie zasielania notifikácií údajov je
v rozsahu oprávnení vlastníka, resp. registrovaného poskytovateľa, ktorý prostredníctvom aplikačných
nástrojov IS ATLAS definuje možnosť zverejňovania jeho registrovaných zmien údajov (aktualizácií)
konkrétnej fyzickej infraštruktúry. V rámci preddefinovaných a dostupných kritérií konzument v
žiadosti o zasielanie správ vymedzí oblasť záujmu (konkrétnu fyzickú infraštruktúru), požadované
parametre oblasti a rozsahu vrátane geografickej reprezentácie (topológie) fyzickej infraštruktúry v
preddefinovanej štruktúre. Po úspešnej registrácii požiadavky o zasielanie správ ATLAS a na základe
splnených kritérií (nová registrovaná zmena údajov fyzickej infraštruktúry s možnosťou zverejnenia,
resp. definovaných a udelených oprávnení vlastníka konzumentovi) zabezpečí odoslanie správy –
notifikácie konzumentovi. Výkon procesu zabezpečuje Konzument FI, Prevádzkovateľ FI, Správca FI,
prostredníctvom nástrojov IS ATLAS.
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Prihlasovanie na notifikáciu o
zmenách vybraných údajov FI

Prihlasovanie na
notifikáciu o zmenách
vybraných údajov FI

Nová prihláška

Zodpovedná osoba

Oprávnená osoba

Konzument údajov

Žiadateľ

Dohľadový orgán NIPI

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Správca infraštruktúry

Orgán verejnej správy

Záznam notifikačnej
požiadavky

Zaznamenanie notifikačnej
prihlášky

Evidencia notifikačných
pravidiel

Podmienky platnosti
záznamu

Šablóna notifikačnej
správy

Záznam v notifikačných
pravidlách

Validačné služby

ID Koncovej služby
ks_336767

ID
OUT_5
OUT_6
OUT_10
OUT_11

Názov koncovej služby
Prihlasovanie na notifikáciu o plánovanej investícií do fyzickej infraštruktúry

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
Web Portál
GeoPortál
Modul pre spracovanie Notifikácií
Modul správy žiadostí

6.2.2.1.6.3

Prihlasovanie na notifikáciu o registráciách novej fyzickej infraštruktúry

Proces „Prihlasovanie na notifikáciu o registráciách novej fyzickej infraštruktúry“ zabezpečuje na
základe žiadosti evidenciu požiadavky o zasielaní správ – notifikácií v prípade ak ATLAS zaeviduje novú
informáciu, resp. registráciu novej fyzickej infraštruktúry registrovaným - oprávneným používateľom
(Konzument FI, Poskytovateľ FI, Správca FI). Poskytovanie zasielania notifikácií údajov je v rozsahu
oprávnení vlastníka, resp. registrovaného poskytovateľa, ktorý prostredníctvom aplikačných nástrojov
IS ATLAS definuje možnosť zverejňovania jeho registrovaných údajov novej konkrétnej fyzickej
infraštruktúry. V rámci preddefinovaných a dostupných kritérií konzument v žiadosti o zasielanie správ
vymedzí oblasť záujmu (konkrétnu fyzickú infraštruktúru), požadované parametre oblasti a rozsahu
/ 51

vrátane geografickej reprezentácie (topológie) fyzickej infraštruktúry v preddefinovanej štruktúre. Po
úspešnej registrácii požiadavky o zasielanie správ ATLAS a na základe splnených kritérií (nová
registrovaná fyzická infraštruktúra s možnosťou zverejnenia, resp. definovaných a udelených
oprávnení vlastníka konzumentovi) zabezpečí odoslanie správy – notifikácie konzumentovi. Výkon
procesu zabezpečuje Konzument FI, Prevádzkovateľ FI, Správca FI, prostredníctvom nástrojov IS ATLAS.

Prihlasovanie na notifikáciu o
registráciach novej fyzickej
infraštruktúry

Prihlasovanie na notifikáciu o
registráciach novej fyzickej
infraštruktúry

Zodpovedná osoba

Oprávnená osoba

Nová prihláška

Konzument údajov

Žiadateľ

Dohľadový orgán NIPI

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Správca infraštruktúry

Orgán verejnej správy

Záznam notifikačnej
požiadavky

Zaznamenanie notifikačnej
prihlášky

Evidencia notifikačných
pravidiel

Podmienky platnosti
záznamu

Šablóna notifikačnej
správy

Záznam v notifikačných
pravidlách

Validačné služby

ID Koncovej služby
ks_336767

ID
OUT_5
OUT_6
OUT_10
OUT_11

Názov koncovej služby
Prihlasovanie na notifikáciu o plánovanej investícií do fyzickej infraštruktúry

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
Web Portál
GeoPortál
Modul pre spracovanie Notifikácií
Modul správy žiadostí

6.2.2.2 Hlavné identifikované podporné a prevádzkové procesy
Kapitola pomenováva hlavné identifikované podporné a prevádzkové procesy, ktoré sú nutné
k zabezpečeniu plnohodnotného riešenia API. Požiadavkou obstarávateľa je, aby úspešný uchádzač
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v rámci detailnej analytickej a návrhovej fázy projektu procesy podrobne rozpracoval, identifikoval
pomocné a výkonné procesy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie plnohodnotnej elektronizácie
vymenovaných hlavných prevádzkových a podporných procesov v kapitolách nižšie, za účelom
poskytovania prislúchajúcich elektronických služieb.

6.2.2.2.1 Registrácia Používateľov (vrátane zmeny údajov)
6.2.2.2.1.1

Registrovanie správcu údajov ATLAS

Ide o interný proces riešenia API, v rámci ktorého zodpovedná osoba definuje správcu, alebo správcov
riešenia po jednotlivých funkčných častiach a podľa ich kompetencií a odbornosti vo vzťahu k typu
údajov. Proces používa administrátor riešenia, schvaľovaciu rolou je garant riešenia.
ID
ks_336761
ks_336769

ID
OUT_16
OUT_11
OUT_19

Názov koncovej služby
Registrovanie žiadateľa údajov fyzickej infraštruktúry
Spravovanie služieb Atlasu pasívnej infraštruktúry a podporovanie prevádzky

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
IAM
Modul správy žiadostí
Service Desk

6.2.2.2.1.2

Deaktivácia používateľa

Interný proces, ktorý umožní deaktivovať ľubovoľného používateľa riešenia a to tak, aby deaktivácia
bola formálne zabezpečená a korektná s jasnou líniou zodpovednosti. Proces používa administrátor
riešenia, schvaľovaciu rolou je garant riešenia. Proces môže byť inicializovaný aj samotným
používateľom, ktorý bude deaktivovaný, resp. jeho nadriadeným.
ID
ks_336761
ks_336769

ID
OUT_16
OUT_11
OUT_19

Názov koncovej služby
Registrovanie žiadateľa údajov fyzickej infraštruktúry
Spravovanie služieb Atlasu pasívnej infraštruktúry a podporovanie prevádzky

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
IAM
Modul správy žiadostí
Service Desk

6.2.2.2.2 Spravovanie služieb Atlasu pasívnej infraštruktúry a podporovanie prevádzky
ID
ks_336769

ID

Názov koncovej služby
Spravovanie služieb Atlasu pasívnej infraštruktúry a podporovanie prevádzky

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
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OUT_14
OUT_15
OUT_16
OUT_18

Analytický server pre priestorové údaje
CMS
IAM
Web Service Gateway

6.2.2.2.2.1

Konsolidovanie údajov v evidenciách a registroch

V rámci procesov sa očakáva, že kompetentná osoba použitím prislúchajúcich nástrojov, vykoná
v rámci riešenia konsolidáciu vybranej sady evidovaných údajov v rámci podporovaných údajových
štruktúr a noriem.
ID
ks_336769

ID
OUT_7
OUT_8
OUT_14

Názov koncovej služby
Spravovanie služieb Atlasu pasívnej infraštruktúry a podporovanie prevádzky

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
GIS Server
GeoDatabáza
Analytický server pre priestorové údaje

6.2.2.2.2.2
ID
ks_336769

Podpora administrácie jednotného elektronického informačného miesta - Portál
ATLAS
Názov koncovej služby
Spravovanie služieb Atlasu pasívnej infraštruktúry a podporovanie prevádzky

Sada procesov na pokrytie činností súvisiace so správou obsahu portálu API, podľa požiadaviek
v kapitole 6.5. – Požiadavky na riešenie.
ID
OUT_5
OUT_6
OUT_15

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
Web Portál
GeoPortál
CMS

6.2.2.2.2.3

Správa užívateľov

Sada interných procesov na správu užívateľov, ktorý pristupujú k riešeniu API a rovnako aj na správu
užívateľských oprávnení.
ID
ks_336761
ks_336769

Názov koncovej služby
Registrovanie žiadateľa údajov fyzickej infraštruktúry
Spravovanie služieb Atlasu pasívnej infraštruktúry a podporovanie prevádzky

ID
Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
OUT_16 IAM
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6.2.2.2.3 Podpora prevádzky poskytovania služieb
Proces umožňuje zabezpečovať chod (prevádzku) ATLAS na základe definovaných nefunkcionálnych
kritérií definovaných v SLA kontrakte.
Uvedený model znázorňuje pohľad len na incident manažment, rovnako ale bude potrebné
zabezpečiť aj celkovú prevádzku riešenia vrátane SW profylaktiky, aktualizácii, optimalizácii
a podobne podľa návrhu SLA kontraktu.

Formulár na zadanie
incidentu/užívateľskej
podpory

Emailová adresa určená
na zadávanie
incidentov/požiadaviek

Telefónna linka
ServiceDesk

Riešenie
incidentov/podpory

Nový incident/užívateľská
požiadavka

Riešenie
incidentov/poskytovanie
podpory

Postup riešenia

Hlásenie

Konzument údajov

Neautentifikovaný
užívateľ API

Riešenie
incidentu/požiadavky

Incident

Prevádzkovateľ
infraštruktúry

Správca infraštruktúry

Notifikácie

Incident

Orgán verejnej správy

Autentifikovaný
užívateľ API

Dohľadový orgán NIPI

Zodpovedná osoba

ID
ks_336769

Názov koncovej služby
Spravovanie služieb Atlasu pasívnej infraštruktúry a podporovanie prevádzky

Podpora

ID
Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
OUT_19 Service Desk
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6.2.2.2.3.1

Riešenie incidentov

Proces umožňujúci realizovať správu identifikovaných udalostí, ktoré boli vyhodnotené ako incidenty.
ID
ks_336769

Názov koncovej služby
Spravovanie služieb Atlasu pasívnej infraštruktúry a podporovanie prevádzky

ID
Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
OUT_19 Service Desk

6.2.2.2.3.2

Používateľská podpora

Proces umožňujúci zabezpečovanie používateľskej podpory pri používaní systému a poskytovaní
služieb
ID
ks_336769

Názov koncovej služby
Spravovanie služieb Atlasu pasívnej infraštruktúry a podporovanie prevádzky

ID
Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
OUT_19 Service Desk

6.2.2.2.4 Procesy interoperability dát a centrálnych riešení
Procesy interoperability dát a centrálnych riešení pokrývajú činnosti, ktorých výsledkom sú aplikačné
služby zabezpečujúce najme nasledujúce oblasti:








Poskytovanie OpenData
Poskytovanie transformačných služieb
Služby v súlade s INSPIRE
Synchronizačné aktivity centrálnych registrov
Import údajov fyzickej infraštruktúry
Export údajov fyzickej infraštruktúry
ID
OUT_18
OUT_17
OUT_12
OUT_6

Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
Web Service Gateway
Integračný komponent
Modul správy výmeny údajov
GeoPortál
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6.2.2.2.5 Reporty a štatistiky
6.2.2.2.5.1

Tvorba predefinovaných reportov a štatistík o fyzickej infraštruktúre

Interný proces „Tvorba predefinovaných reportov a štatistík o fyzickej infraštruktúre“ vychádza
z agendového procesu „Poskytovanie údajov o dostupnej fyzickej infraštruktúre v definovanej oblasti
/rozsahu“ a zabezpečuje na základe žiadosti realizáciu/evidenciu požiadavky o poskytnutie údajov
o dostupnej fyzickej infraštruktúre v definovanej oblasti/rozsahu.

Dotaz na parametre FI
v oblasti a rozsahu

Oprávnená osoba

Spracovanie dotazu na
poskytnutie údajov

Nová žiadosť na
poskytnutie informácii

Spracovanie dotazu na
poskytnutie údajov

Zodpovedná osoba

Špecializovaný report

Tvorba reportov

Záznam užívateľskej
aktivity

Objekt FI

Kolekcie pozbieraných
údajov podľa žiadosti

Funkcie procesu

Zber formálnych údajov o
FI

Zber priestorových údajov
o FI

Subjekt

Kolekcia nedostupných
údajov

Aktivita FI

Väzba na KS
ks_336771 Poskytovanie analytických údajov o fyzickej infraštruktúre

ID
Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
OUT_14 Analytický server pre priestorové údaje

6.2.2.2.5.2

Tvorba (OnDemand) reportov a štatistík o fyzickej infraštruktúre na základe
výberových kritérií (parametrov)

Interný proces „Tvorba (OnDemand) reportov a štatistík o fyzickej infraštruktúre na základe
výberových kritérií (parametrov)“ vychádza rovnako ako predchádzajúci proces z agendového procesu
„Poskytovanie údajov o dostupnej fyzickej infraštruktúre v definovanej oblasti /rozsahu“. Rozdiel je
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v tom, že nerieši preddefinované reporty, ale reporty, ktoré kompetentná osoba môže na základe
dostupných parametrov vyskladať formou štandardných dátových operácii.

Väzba na KS
ks_336771 Poskytovanie analytických údajov o fyzickej infraštruktúre

ID
Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
OUT_14 Analytický server pre priestorové údaje

6.2.2.2.5.3

Tvorba štatistických prehľadov o využívaní riešenia API

Výsledkom interného procesu sú štatistky a ukazovatele zamerané na početnosť využívania
a používania API jednotlivými užívateľmi a obsiahnutými dátami o fyzickej infraštruktúre vo vzťahu ku
konkrétnym povinným osobám.
Väzba na KS
ks_336771 Poskytovanie analytických údajov o fyzickej infraštruktúre

ID
Zoznam identifikovaných vykonávajúcich aplikačných komponentov
OUT_14 Analytický server pre priestorové údaje

6.3 Poskytované služby riešenia
Biznis architektúra budúceho stavu sa bude koncentrovať na zber a poskytovanie údajov o existujúcej
aj plánovanej fyzickej infraštruktúre identifikovanej na území Slovenskej republiky.
Systém bude pracovať primárne s priestorovými informáciami vo vektorovom tvare, doplnenými
rozširujúcou údajovou štruktúrou popisujúcou kvalitatívne parametre jednotlivých objektov
Aktéri v roliach poskytovateľov a žiadateľov informácií budú vytvárať základné dátové toky
centralizovaného riešenia.
Prístupové práva pre prácu s údajmi budú riadené centrálne v rámci riešenia. Pre prístup k citlivým
obchodným informáciám bude potrebná autorizácia účastníka. Neautorizovaní žiadatelia o informáciu
si budú môcť prezerať len základné priestorové informácie o existujúcej fyzickej infraštruktúre bez jej
popisu a identifikácie prevádzkovateľa siete. Žiadateľ bude mať k dispozícii len anonymnú informáciu
o existencii sietí na vybranom území.
Poskytovanie údajov bude viazané na žiadosť o informáciu o fyzickej infraštruktúre. Žiadosť bude
vymedzovať geografickú oblasť pre ktorú bude fyzická infraštruktúra sumarizovaná.
Systém bude oprávneným používateľom umožňovať využitie pokročilej priestorovej analytiky za
účelom podpory rozhodovania a plánovania investičných aktivít – štatistiky o využiteľnej fyzickej
infraštruktúre , prípadne pokrytie územia a % obyvateľstva fyzickou infraštruktúrou orgánom štátnej
a verejnej správy lepšie plánovanie budúceho rozvoja infraštruktúry.
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Hlavnými aktérmi systému budú:





Povinné osoby - ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, vyššie územné
celky a obce
Prevádzkovatelia sietí - podniky alebo osoby ktoré prevádzkujú alebo uskutočňujú výstavbu
siete alebo siete určenej na poskytovanie služieb výroby, prepravy alebo distribúcie plynu,
výroby, prenosu alebo distribúcie elektriny, zabezpečovania verejného osvetlenia, výroby,
distribúcie alebo dodávky tepla, prevádzkovania verejnej kanalizácie a prevádzky železničnej
a cestnej infraštruktúry, prístavov a leteckej infraštruktúry.
Prevádzkovatelia elektronických komunikačných sietí - primárni žiadatelia o informácie
o fyzickej infraštruktúre, zároveň aj poskytovatelia údajov.

V špecifickom postavení budú partneri projektu:



JIM - zo zákona realizuje zber priestorových a technických informácií a vystupuje v roli správcu
údajov a prístupov k nim
MŽP - garant NIPI a správca štruktúry priestorových údajov zodpovedný za implementáciu
INSPIRE , zároveň podľa princípu jedenkrát a dosť využíva priestorové informácie o verejných
vodovodoch a kanalizáciách ktoré je povinný zhromažďovať a vyhodnocovať

Hlavným prístupovým kanálom bude portál Atlasu pasívnej infraštruktúry. Pôjde o tzv. tematický
geoportál.
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Základnými objektami geoportálu budú:








oblasť záujmu prevádzkovateľov sietí- polylines pre oblasti
parametre technických objektov - technické parametre, využiteľnosť
budovy , stavby
líniové objekty – stavby fyzickej infraštruktúry
bodové objekty fyzickej infraštruktúry
podkladové mapy ÚGKK – ZBGIS
súradnicový systém ETRS89 (prípadne jeho transformované ekvivalenty v ostatných
súradnicových systémoch).

ZB GIS je priestorovou objektovo orientovanou bázou údajov, ktorá je referenčným základom národnej
infraštruktúry priestorových informácií. Vytvára lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu
tematických nadstavbových geografických informačných systémov a je záväzný pre tvorbu štátnych
základných a štátnych tematických mapových diel.
Prístup k údajom bude kontrolovaný autentifikačným a autorizačným systémom, prístup do systému
bude prideľovaný správcom dát.
Údaje poskytované oprávneným používateľom budú pozostávať z príslušných priestorových informácií
o fyzickej infraštruktúre a z doplňujúcich technických informácií, umožňujúcich plánovanie zdieľania
infraštruktúry.
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6.3.1 Koncové služby

ID

MetaIS Kód Popis
Koncová služba

Prístupové
miesto

Používateľ
koncovej služby

Úroveň elektronizácie
služby

1

Registrovanie žiadateľa údajov
fyzickej infraštruktúry

ks_336761

Služba umožňuje prevádzkovateľovi sietí špecializovaný podnikateľ (G2B)
portál
registráciu v systéme pokiaľ im nebol
prístup zriadený rozhodnutím správcu
dát

úroveň 4

2

Registrovanie poskytovateľa
údajov fyzickej infraštruktúry

ks_336762

Služba umožňuje prevádzkovateľom
registráciu v systéme, pokiaľ im nebol
prístup zriadený rozhodnutím správcu
dát, za účelom prístupu k informáciám
o fyzickej infraštruktúre

špecializovaný podnikateľ (G2B)
portál

úroveň 4

Registrovanie plánovanej
investičnej akcie budovania
fyzickej infraštruktúry

ks_336763

Služba umožňuje zaregistrovanému
poskytovateľovi údajov, podľa platného
zákona, splniť povinnosť poskytnúť
informáciu o plánovanej investičnej
akcii. V štruktúre definovanej RÚ,
bezodkladne po získaní informácie, vo
forme požadovanej správcom údajov

špecializovaný podnikateľ (G2B)
portál

úroveň 4

Nahrávanie existujúceho stavu
siete fyzickej infraštruktúry

ks_336764

Povinné osoby v súvislosti s výkonom
svojej pôsobnosti sú povinné poskytnúť
informácie o existujúcom stave fyzickej
infraštruktúry elektronickými
prostriedkami. Služba umožní nahrať

špecializovaný podnikateľ (G2B)
portál

úroveň 4

3

4
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priestorové a technické informácie
o existujúcej infraštruktúre
5

ks_336765
Aktualizovanie a rozširovanie
údajov existujúceho prípojného
bodu fyzickej infraštruktúry

Služba umožňuje aktualizáciu spôsobu
pripojenia budovy na fyzickú
infraštruktúru. Prevádzkovateľovi siete
umožňuje aktualizovať stav
prístupového bodu a doplniť rozširujúce
údaje

špecializovaný podnikateľ (G2B)
portál

úroveň 4

6

Aktualizovanie a rozširovanie
údajov o spôsobe využitia
existujúcej fyzickej
infraštruktúry

ks_336766

Služba umožňuje prevádzkovateľovi
siete aktualizovať a doplniť technické
informácie relevantné pri analýze
využiteľnosti fyzickej infraštruktúry, ako
napríklad využiteľnosť alebo aktuálne
zaťaženie prvku

špecializovaný podnikateľ (G2B)
portál

úroveň 4

ks_336767

Služba umožňuje registrovanému
žiadateľovi označiť územia, v ktorých
plánuje rozvoj a prihlásiť sa do zoznamu
notifikovaných subjektov v prípade že
v označenom území dôjde
k zaregistrovaniu investičnej akcie

špecializovaný podnikateľ (G2B)
portál

úroveň 4

ks_336768

Služba umožňuje správcovi dát
automatizované vytvorenie reportu na
požiadavku oprávneného subjektu.
Report bude obsahovať priestorové
a technické informácie o fyzickej
infraštruktúre v definovanej oblasti vo
zvolenom formáte

špecializovaný podnikateľ (G2B)
portál

úroveň 4

7
Prihlasovanie na notifikáciu o
plánovanej investícií do fyzickej
infraštruktúry

8

Vybavovanie žiadosti o
informáciu o dostupnej fyzickej
infraštruktúre v definovanej
oblasti
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9

Spravovanie nahraných
geopriestorových súborov
používateľa fyzickej
infraštruktúry

ks_336769

Služba umožní poskytovateľom dát
spravovať, aktualizovať a zneplatňovať
súbory o fyzickej infraštruktúre , ktoré
nahral do systému

špecializovaný podnikateľ (G2B)
portál

úroveň 4

10 Spravovanie služieb Atlasu
pasívnej infraštruktúry a
podporovanie prevádzky

ks_336770

Služba umožní používateľom systému
riešiť v digitálnej forme prevádzkové
požiadavky, incidenty a komunikáciu
s prevádzkovateľom systému Atlasu
pasívnej infraštruktúry

špecializovaný zamestnanci
portál
inštitúcie verejnej
správy (G2E),
podnikateľ (G2B)

úroveň 4

11 Poskytovanie analytických
údajov o fyzickej infraštruktúre

ks_336771

Služba umožní oprávneným
špecializovaný zamestnanci
portál
používateľom – povinným osobám
inštitúcie verejnej
využívanie relevantných analytických
správy (G2E),
podnikateľ (G2B)
reportov pre podporu rozhodovania
a regulačných aktivít. Analytika bude
využívať skupiny údajov o fyzickej
infraštruktúre, údaje štatistického úradu
o priestorových charakteristikách SR
a ďalšie doplňujúce dáta

úroveň 4

12 Informovanie prihláseného
účastníka trhu o plánovanej
investícií do fyzickej
infraštruktúry

ks_336772

Služba umožní zasielanie notifikácie
o plánovanej investícií registrovanému
subjektu do elektronickej schránky
UPVS, prípadne na inú komunikačnú
adresu

špecializovaný podnikateľ (G2B)
portál

úroveň 4

13 Zakresľovanie priestorovej
informácie o fyzickej
infraštruktúre

ks_336773

Služba sprístupní poskytovateľom
špecializovaný podnikateľ (G2B)
portál
informácií webové rozhranie so
základnou funkcionalitou, v ktorom si
budú môcť vytvoriť a editovať vektorové
zákresy líniových stavieb existujúcej

úroveň 4
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a plánovanej fyzickej infraštruktúry.
Systém umožní povinným osobám
zakreslenie líniových stavieb územných
plánov, keďže územný plán obsahuje a
poskytuje dôležité informácie pre
všetkých aktérov investične vstupujúcich
do územia
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6.3.2 Aplikačné služby

ID Služba

MetaIS Kód Popis

1 Kontrola formátu nahraných
priestorových údajov

as_58481

Služba bude kontrolovať formát a údajovú
štruktúru jednotlivých súborov s priestorovými
údajmi podľa validačných pravidiel

2 Konverziu formátu nahraných
priestorových údajov

as_58482

Služba umožní konverziu formátu nahraných
priestorových údajov zo skupiny povolených
typov na štandardný formát spracovávaný GIS
systémom

3 Kontrola konzistentnosti
parametrov - dát o využiteľnosti
fyzickej infraštruktúry

as_58483

Služba bude vykonávať kontrolu
konzistentnosti technických parametrov
s doplňujúcou informáciou pre fyzickú
infraštruktúru podľa validačných pravidiel

4 Vytvorenie notifikácie a jej
odoslanie pre registrovaných
žiadateľov Atlasu pasívnej
infraštruktúry

as_58484

Služba bude vyhodnocovať všetky novo zadané
investičné zámery a porovnávať ich s oblasťami
záujmu žiadateľov o dáta. V prípade zhody
priestorových dát budú žiadatelia notifikovaní
o pripravovanej investícií

5 Uloženie a konsolidácia
priestorových údajov do
databázy priestorových dát

as_58485

Služba umožní jednotlivé skontrolované
a transformované súbory importovať do
geodatabázy systému a konsolidovať ho
v príslušnej vrstve dát

6 Správa a autorizácia
používateľov Atlasu pasívnej
infraštruktúry

as_58486

Služba bude poskytovať funkcionalitu správy
a autorizácie jednotlivých používateľov
systému – prístup k funkcionalite a typu údajov

7 Správa a vyhodnocovanie
požiadaviek

as_58487

Funkcia umožní správcovi údajov vyhodnotiť
a prípadne zamietnuť požiadavku na
poskytnutie informácie pokiaľ príde
k porušeniu pravidiel využívania systému

8 Zakreslenie fyzickej
infraštruktúry

as_58488

Funkcia umožní poskytovateľovi dát s platným
účtom v systéme zakresliť priestorovú
informáciu o infraštruktúre, ktorú má podľa
legislatívy poskytovať Jednotnému
informačnému miestu

9 Aktualizácia podkladovej mapy

Systém bude preberať podkladovú mapu do
GIS vrstvy pre zobrazovanie a zakresľovanie
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údajov z Informačného systému geodézie,
kartografie a katastra
10 Odoslanie notifikácie
používateľom Atlasu pasívnej
infraštruktúry

as_58490

Služba bude cez integračnú platformu odosielať
notifikácie do elektronickej schránky, prípadne
na sekundárnu adresu

11 Logovanie požiadaviek

as_58491

Služba bude vytvárať logy a časové priebehy
požiadaviek jednotlivých žiadateľov dát

12 Spracovanie požiadaviek

as_58492

Služba pre zvolenú geografickú oblasť
a skupinu typov fyzickej infraštruktúry vytvorí
report pozostávajúci z priestorovej informácie
o miestnej fyzickej infraštruktúre a doplňujúcej
informácie o technickom prehľade

13 Podpora prevádzky Atlasu
pasívnej infraštruktúry

as_58493

Služba bude poskytovať funkcionalitu riešenia
požiadaviek, správy incidentov a ostatných
aktivít správy služieb a prevádzky IT systému

14 Odoslanie odpovede vo
zvolenom formáte

as_58494

Služba bude cez integračnú platformu odosielať
vytvorené reporty ako odpovede na požiadavky
do elektronickej schránky, prípadne na
sekundárnu adresu

6.4 Základný technický popis budúceho stavu
Kapitola uvádza orientačný prehľad aplikačnej architektúry informačného systému. Detailné
vypracovanie aplikačnej architektúry sa predpokladá v rámci analytickej fázy a po podpisu zmluvy.

6.4.1 Konceptuálna aplikačná architektúra
Konceptuálna aplikačná architektúra vychádza zo samostatných aplikačných blokov – komponentov,
vzájomne spolupracujúcich, rozdelených podľa kompetencie, funkčnosti, bezpečnosti a topológie na:






Agendový intranetový nástroj,
Údajové výmeny a transformácie
Spracovanie priestorových údajov
Verejná časť,
Podpora prevádzky

Jednotlivé zaradenia komponentov do týchto konceptuálnych blokov je načrtnuté v nasledovnej
schéme:
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Geo Portál

Správa nahratých
údajov

GIS Light

Modul pre
spracovanie
Notifikácií

Modul správy
žiadostí

Gis Server

eForm
Web Portál
CMS

Biznis kontroly

Verejná časť

Agendový intranetový
nástroj

Agendové
evidencie, číselníky
a správa metadát

Verejné údaje

Web Service
Gateway

IAM

IAM Federácia

Transformačný
modul pre
priestorové údaje

Integračný
komponent

Import údajov

Integračné
adaptéry

Podpora
prevádzky

Vyhľadávanie

Atlas pasivnej
infraštruktúry

Údajové výmeny a
trensformácie

ServiceDesk

Štatistiky a
reporty

Interné údaje

Modul správy
výmeny údajov

Geo Databáza

Služby vládneho cloudu

Monitorovanie,
logovanie,
trekovanie

Spracovanie
priestorových údajov

Analytický server
pre priestorové
údaje

Vládny cloud

Tieto vzájomne spolupracujúce časti systému obsahujú aplikačné komponenty analyzované štúdiou
uskutočniteľnosti projektu Atlasu pasívnej
infraštruktúry(https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/806c56ed-8b6b-88a5-d30354ce80bce000?tab=documents). Ich bližšia požadovaná funkčnosť a požiadavky sú popísané
v nasledujúcich kapitolách. Samotná aplikačná architektúra je uvedená v štúdii uskutočniteľnosti a je
uvedená na nasledovnej schéme. Jej popis je dostupný v štúdii uskutočniteľnosti.
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6.4.1.1 Agendový intranetový nástroj
Sada aplikačných funkcii vytvorených pre potreby interného používateľa systému. Predpokladá sa, že
fyzický prístup interného používateľa systému bude zabezpečený prostredníctvom siete Govnet.
V prípade interného používateľa sa vždy jedná o autentifikovaného používateľa s priradenými
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kompetenciami, o čo sa funkčne postará komponent IAM. Jedná sa o nasledovné hlavné
komponenty:





Modul správy žiadostí,
Modul pre spracovanie notifikácií,
IAM,
Agendové evidencie, číselníky a správa metadát.

6.4.1.1.1 Modul správy žiadostí
Zákaznícka webová aplikácia pre riadenie životného cyklu žiadostí o informáciu a spracovanie odpovedí
pre oprávnených používateľov o existujúcej a plánovanej fyzickej infraštruktúre v definovanej oblasti.
Pre dohľad správnosti jednotlivých krokov používateľa sa využívajú funkcie komponentu Biznis
kontroly.
Súčasťou modulu sú najmä evidencie správa notifikácií, správa žiadosti o prístup k informácia a údajom.
Modul správy žiadostí musí zabezpečovať poskytovanie formulárov žiadostí v rozsahu poskytovaných
služieb ATLAS, spracovanie prijatého formulára / žiadosti, vypracovanie a doručenie
rozhodnutia/schválenia (napr. rozhodnutie o prístupe k požadovaným údajom ATLAS). Modul
zabezpečuje ukladanie rozpracovaných požiadaviek o služby.

6.4.1.1.2 Modul pre spracovanie notifikácií
Modul pre spracovanie notifikácii - zákaznícka webová aplikácia pre riadenie životného cyklu
požiadaviek a spracovanie odpovedí pre oprávnených používateľov na ich notifikovanie v prípade
zaznamenania informácie o novej investícií do fyzickej infraštruktúre na nimi vyznačenom území.
Takisto aj tento modul používa pre dohľad jednotlivých krokov používateľa funkcie komponentu Biznis
kontroly.

6.4.1.1.3 IAM
Komponent pre správu identít a prístupov, bude spravovať identity všetkých oprávnených
používateľov systému, predovšetkým prevádzkovateľov elektronických komunikačných služieb,
prevádzkovateľov sietí ako aj povinných osôb oprávnených na prístup do systému. Okrem toho bude
spolupracovať pri zabezpečení auditných stôp v systéme prostredníctvom funkcii logovania aktivít.
Modul IAM musí zabezpečovať funkcionality správy identít, správu autentifikačných údajov
a splnomocnení, riadenie životného cyklu identít, autentifikácie, federácie a provisioningu identít,
správu prístupových práv riadenia prístupu k službám a modulom ATLAS.
Ďalej musí zabezpečovať riadenie prístupu zamestnancov JIM a MŽP (prípadne iných zainteresovaných
oprávnených subjektov) s prístupom z lokálnych sietí inštitúcií, prístup na základe SSO z ÚPVS, správu
používateľov – zamestnancov JIM a MŽP, riadenie životného cyklu používateľa a subjektu používateľa,
zriadenie účtu pre používateľa, definovanie rolí a oprávnení, realizácia zmien údajov používateľa
a subjektu, deaktivácia používateľa / subjektu.
Modul IAM v rámci IAM Federácie zabezpečuje, že pri prihlasovaní používateľa do systému je možná
autentifikácia napríklad pomocou eID, ktorá predstavuje spôsob autentifikácie s najvyššou mierou
záruky v totožnosť obyvateľa. Používateľ pri prístupe na web stránku API vloží svoj občiansky preukaz
s eID do čítačky pripojenej k svojmu zariadeniu (PC, laptop). Potvrdí svoj BOK a pokračuje v sčítaní
ako autentifikovaný obyvateľ. Na pozadí prebehne cez integrované služby overenie identity
obyvateľa službou ÚPVS, ktorá po overení identity automatizovane vráti webovej stránke API údaje o
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prihlásenom obyvateľovi, s ktorými stránka ďalej pracuje. Toto riešenie vyžaduje online pripojenie na
internet, z dôvodu nevyhnutnosti integrácie na ÚPVS modul IAM a služby Web SS O.
IAM zabezpečuje, aby okrem štandardného elektronického občianskeho preukazu bolo možné použiť
aj európsky preukaz/kartu, ktorú majú k dispozícii príslušníci iných štátov a ktorú vedia použiť
prostredníctvom UPVS autentifikácie na potvrdenie svojej identity. Vyriešila by sa tým identifikácia
cudzincov.
Na úrovni riešenia postupov a politiky bezpečnosti bude jednoznačne potrebné počas projektu
vypracovať bezpečnostný projekt v súlade so zákonom č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách
vo verejnej správe o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 179/2020 Z.z.
ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných
technológií verejnej správy . Taktiež bude nevyhnutné v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o
kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijať bezpečnostné opatrenia úlohy, procesy, roly a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých cieľom je
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu citlivých údajov a informačných
systémov.

6.4.1.1.4 Agendové evidencie, číselníky a správa metadát
Registre obsahujú údaje z jednotlivých funkčných komponentov systému s možnosťou ich prezerania
a evidovania v inom ako priestorovom pohľade. Základná členenie údajov je nasledovné:







Agendové evidencie
o Údaje o jednotlivých podaniach a ich riešení vo vzťahu k objektom fyzickej
infraštruktúry
o Údaje o žiadostiach na prístup k informáciám o fyzickej infraštruktúre pomocou
notifikácii
Číselníky a ich verzie potrebné pre evidenciu údajov
Metadáta a verzionovanie
o Metadáta k jednotlivým objektom fyzickej infraštruktúry nad rámec priestorových
informácii
o Verzie evidovaných záznamov
o Dátové modely a predpisy jednotlivých typov objektov fyzickej infraštruktúry a ich
verzie vrátane označenia verejných a neverných údajových vetiev
Údaje publikácii - Pravidlá a šablóny transformácie údajov pre publikáciu

6.4.1.2 Údajové výmeny transformácie
Údajové transformácie a údajové výmeny svojou funkčnosťou zabezpečujú ako vstup datasetov do
systému tak aj ich výstup. Takisto zabezpečuje dohľad nad ich štruktúrou, integritou a životným
cyklom. Jednotlivé služby podľa povahy sú dostupné ako externým tak aj interným používateľom a aj
samotným komponentom systému Atlas pasívnej infraštruktúry.

6.4.1.2.1 Transformačný modul pre priestorové údaje
Komponent pre transformáciu a validačné kontroly pre importované datasety prevádzkovateľov
sieťovej infraštruktúry. Predpokladá sa väčšia skupina akceptovateľných formátov a nenulová
chybovosť pri určovaní referenčných bodov zameranie vektorov. Modul zabezpečuje konverziu
formátov súborov priestorových údajov a transformácie vybraných súborov priestorových dát do
foriem zodpovedajúcim požiadavkám INSPIRE (tzv. harmonizáciu údajov).
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6.4.1.2.2 Integračný komponent
Komponent pre integráciu s externým prostredím, poskytuje funkcionalitu pre smerovanie volaní
služieb, transformáciu štruktúr vymieňaných údajov a logickú separáciu externého (DMZ) a interného
prostredia.

6.4.1.2.3 Modul správy výmeny údajov
Aplikácia s webovým rozhraním pre správu životného cyklu datasetov poskytnutých prevádzkovateľmi
sieťovej infraštruktúry. Umožní prevádzkovateľom udržiavať v systéme aktuálne verzie datasetov a
riadiť ich životný cyklus.

6.4.1.3 Spracovanie priestorových údajov
Sada nástrojov, prístupná primárne interným používateľom, umožňujúca prostredníctvom služieb GIS
servera a Geo portálu prácu s evidovanými údajmi v Geo databáze.

6.4.1.3.1 GIS Server
Kľúčový komponent pre poskytovanie funkcionality pre spracovanie priestorových informácií. Modul
GIS Server musí zabezpečovať správu GIS RAW (prvotných, veľkoobjemových) údajov (import,
kontrola, optimalizácia,) modelovanie a vizualizáciu, generovanie výstupov podľa definovaných
(štandardných) kritérií a cieľového uloženia / spotreby. Modul GIS server musí zabezpečovať najmä
funkcionality:


riadenie integrity priestorovo orientovaných informácií spravovaných v GIS,



zabezpečenie jednotného popisu dát (metadáta) ,



umožnenie zberu a správy validovaných alebo validovateľných dát,



splnenie požiadavky smernice INSPIRE a jej implementačných pravidiel,



podpora komunikácie so sieťovými GIS službami pomocou REST, SOAP a OGC
rozhrania,



vytváranie metadát k súboru priestorových dát v jednom bode v rámci systému (tj. nie
duplicitné alebo oddelené úložisko dát a metadát) ,



riadenie užívateľských účtov a správa prístupových rolí na úroveň jednotlivých
mapových vrstiev,



možnosť webovej editácie geometrie a atribútových informácií prvkov podľa
definovaných šablón,



podpora geometrických služieb pre výpočty obalových zón, plôch a dĺžok,



možnosť konfigurácie funkčnosti publikovaných mapových aplikácií,



podpora vyhľadávania údajov - vyhľadávanie dát na základe atribútových a
priestorových podmienok,



dynamické filtrovanie zobrazovaných dát, podľa územného rozsahu, podľa ďalších
atribútov,



plynulé a okamžité prekresľovanie mapového obsahu, intuitívne ovládanie,



funkcie na ovládanie mapového okna pomocou myši, vykreslením obdĺžnika,
klávesnicou, funkcie zväčšenia a zmenšenia mapy, posun mapy, zobrazenie celej
mapy, zobrazenie vybranej lokality, predchádzajúci alebo nasledujúci pohľad,



rýchly prístup k identifikácii objektov na mape, vyhľadávanie pomocou popisných
atribútov, zobrazovanie výsledkov vyhľadania objektov v mieste kliknutia do mapy zo
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všetkých dostupných vrstiev - pri kliknutí do mapy sa zvýrazní bod kliknutia / nájdené
prvky a zobrazí sa výsledok vyhľadania v okne výsledkov,


zobrazenie dynamickej legendy,



možnosť používateľského nastavenia priehľadnosti jednotlivých mapových vrstiev,
tématické mapy, zapnutie / vypnutie vrstvy, zobrazenie / skrytie ovládacieho prvku,
zapínanie / vypínanie vrstiev podľa mierkového rozsahu, definícia predvolenej
viditeľnosti vrstiev,



podpora hromadného výberu z mapy pre účely vyhľadávania v atribútoch (jednotlivé
prvky, susedné objekty, pomocou zakreslenej geometrie),



meranie plôch a vzdialeností, odčítanie súradníc,



vytváranie kompozičných tém, možnosť prepínania medzi jednotlivými témami,



export mapového obsahu do rastrových formátov, export do PDF pre tlač vrátane
legendy a ďalších kompozičných prvkov (nadpis, logo, mierka, dátum vytvorenia,
copyright),



vytvorenie vlastnej vrstvy pre bodové, líniové a plošné geometrie vrátane textových
poznámok, podpora zmeny symbológie,



snapovanie na lomové body editovanej vrstvy a podkladových vrstiev,



Validácia a konverzia všetkých štandardných GIS a CAD formátov a ich aktuálne
platných verzií, minimálne aktuálne platné verzie výmenných aj proprietárnych
formátov minimálne nasledovných platforiem: ESRI, QGIS, Bentley, Autodesk,
Intergraph, Pitney Bowes,



pre vektorové údaje musí byť podporované uloženie 3D priestorových informácií –
napr. digitálny terénny model, 3D model budovy a podobne.



Podpora čítania a zápisu do geodatabáz (Oracle Spatial, PostGIS,…) ,



Podpora práce s platnými súradnými systémami (JTSK – aktuálna realizácia, WGS84) ,



vyhľadávanie dátového obsahu i služieb pomocou vyhľadávacích služieb, a to
prostredníctvom metadátového systému



dynamická publikácia popiskov prvkov podľa užívateľom definovaných pravidiel,



rozsah použitia: pre intranet

6.4.1.3.2 GEO Databáza
Modul ktorý bude vykonávať správu a evidenciu verzií data objektov z domény priestorového popisu
objektov a líniových stavieb fyzickej infraštruktúry. Modul GEO databáza musí spĺňať najmä
požiadavky:


správa priestorových dát v geodatabáze v prostredí RDBMS,



podpora vyhľadávania údajov - vyhľadávanie dát na základe atribútových a
priestorových podmienok,



validácie prijatých dát a metadát,



súlad s metadátovými štandardami tak, ako sú definované národnou autoritou ÚGKK.



čítanie a zápis rôznych typov štandardných GIS a CAD formátov

6.4.1.3.3 Analytický server pre priestorové údaje
Analytický server pre priestorové údaje - Špecifický komponent pre pokročilé analýzy
a vyhodnocovanie datasetov priestorových údajov, technických dát a iných vyžadovaných zdrojov,
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napr. dátových štruktúr Štatistického úradu a umožňovanie analytického vyhodnotenia WFS. Použité
riešenie má podporovať štatistické a reportovacie funkcionality v rozsahu aspoň:






Contour generation,
Cost / path analysis,
Slope / aspect analysis,
Surface generation from spot heigths or contours
Analýzy nad mapou ako meranie dĺžky a plochy, zobrazenie výškového profilu, získanie
súradníc bodov alebo informácie o objektoch z mapy

6.4.1.4 Verejná časť
Verejný portál bude zabezpečovať prístup externých subjektov k dostupným službám
prostredníctvom siete internet pre ako verejnosť tak aj pre autorizovaných partnerov z externého
prostredia. Jedná sa o súbor navzájom spolupracujúcich komponent tak, aby ako celok vytvárali
verejne dostupné služby. Jedná sa nasledovné hlavné komponenty:






Web portál,
Geo portál,
GIS Light,
CMS,
Web Serivce Gateway.

6.4.1.4.1 Web portál
Centrálny komponent pre webový prístup, kontajner poskytujúci portálové služby pre všetky webové
rozhrania aplikácií systému pre prístup z internetu. Jeho hlavnou úlohou je vytvoriť overený vstupný
kanál k jednotlivým aplikačným rozhraniam. V prípade identifikovania potreby komunikácie
s autorizovaným partnerom pomocou elektronických formulárov, očakáva sa, aby riešenie Web
portálu obsahovalo komponent eForm na zabezpečenie funkčnosti elektronických formulárov podľa
súčasnej platnej legislatívy (viď. kapitola č.3).
Prostredníctvom Web portálu a jeho kompozitných komponentov sa umožňuje zverejňovanie verejne
dostupných údajov získaných či už priamo alebo odvodením (transformáciu) z dostupných interných
údajov. Web portál musí zabezpečovať:














zabezpečovanie jednotného prístupu k priestorovým dátam,
riadenie prístupu používateľov z internetu,
riadenie prístupu na základe SSO z ÚPVS,
registráciu používateľov,
navigáciu k službám ATLAS,
poskytovanie ukladania profilu (cookies)
selekcia obsahu podľa používateľských preferencií, napr.: typ obsahu, miesto, používateľské
preferencie – posledný konzumovaný obsah,
poskytovanie privátnej zóny používateľa,
ukladanie vyhľadávacích preferencií používateľa,
ukladanie referencií na údaje z Geo databázy,
ukladanie používateľských obsahových príspevkov do relevantných častí obsahu,
ukladanie komunikácie pri konzumovaní služieb v spolupráci s modulom správy žiadostí,
zabezpečenie publikovania priestorových údajov, máp a služieb,
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ukladanie uskutočnených žiadostí/podaní (do relevantného času a objemu)
responsívny dizajn,
štandardné komponenty používateľského prostredia: mapové okno, obsah vrstiev, legenda,
rozbaľovacie panely, nástroje a funkcie, výsledky vyhľadávania a identifikácie objektu,
nápoveda, grafické komponenty, URL odkazy a podobne

Web portál umožňuje prezentáciu údajov a informácií v mapových vrstvách (prostredníctvom Geo
portálu), funkcionality rozhrania (GUI), zverejňovanie informácií v spolupráci s redakčným systémom
(CMS), navigáciu v katalógu služieb (žiadostí) ATLAS vrátane konfigurátora výberu služby, notifikačný
systém pre stavové zmeny, odber informácií podľa preferovaného typu obsahu vrátane ukladania
údajov do privátnej zóny používateľa (notifikácie).

6.4.1.4.2 Geo portál
Špecializovaný komponent webového prístupu k priestorovým údajom o fyzickej infraštruktúre SR
embedovaný vo Web Portáli. Geo portál zabezpečuje funkcionality mapového klienta ATLAS,
zobrazovanie priestorových údajov podľa definovaných kritérií, poskytovanie metadát o súbore
objektov ATLAS podľa vyhľadávacích kritérií, funkcionality transformácie súradnicového systému a
projekcie priestorových údajov ATLAS, poskytovanie transformácie údajového modelu priestorových
údajov ATLAS, poskytovanie priestorových a atribútových informácií zo súboru objektov ATLAS,
poskytovanie priestorovej a atribútovej informácie kategórie výškopis na základe výberových kritérií,
zobrazovanie ortofoto snímok územia Slovenskej republiky podľa definovaných kritérií a na základe
dostupných údajov, zobrazovanie atribútových údajov pre referenčné geodetické body. GEO portál
ďalej zabezpečuje sprístupnenie služby externému aj internému využitiu, podporu konzumácie služieb
podľa štandardov OGC (minimálne WMS, WMTS, WFS, WCS), zobrazovanie mapovej kompozície
pomocou zobrazovacích služieb, poskytovanie dátového obsahu pomocou štandardizovaných služieb
OGC v súlade s lokalizovanými požiadavkami smernice INSPIRE, poskytnutie (export) súboru
priestorových dát - systém pomocou sťahovacích služieb umožní užívateľom poskytovať dáta pre ďalšie
využitie.
Nariadenie komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby stanovuje presné požiadavky na kvalitu
služieb. Kritériami hodnotenia kvality služby sú: výkonnosť, kapacita a dostupnosť služby.
Každá INSPIRE zobrazovacia služba musí obsahovať minimálne povinné položky definované v
štandarde ISO 19128 a navyše požiadavky podľa smernice a implementačných pravidiel pre sieťové
služby.
Viac STN EN ISO 19128. 2005: Geografická informácia. Webové rozhranie mapového servera a
nariadenie komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby

6.4.1.4.3 GIS Light
GIS Light je server ktorý bude umiestnený v samostatnej sieťovej oblasti s prístupom z externého
prostredia, ktorého úlohou bude poskytovať funkcionalitu pre správu a editovanie digitalizovaných
vektorových opisov fyzickej infraštruktúry menším oprávneným používateľom riešenia, ktorí nevlastnia
samostatné GIS riešenia. Modul GIS Light musí zabezpečovať funkcionality prístupu k údajom na
základe autorizácie oprávneného používateľa, prípravu mapových aplikácií na integráciu do ďalších
aplikačných modulov. Integrované mapové okno bude mať pripravené metódy na základné ovládanie
mapovej aplikácie ako je zapínanie a vypínanie vrstiev, merania a podobne, riadenie užívateľských
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účtov a správa prístupových rolí na úroveň jednotlivých mapových vrstiev, možnosť webovej editácie
geometrie a atribútových informácií prvkov podľa definovaných šablón, dynamická publikácia popiskov
prvkov podľa užívateľom definovaných pravidiel, podpora geometrických služieb pre výpočty
obalových zón, plôch a dĺžok, možnosť konfigurácie funkčnosti publikovaných mapových aplikácií,
podporu vyhľadávania údajov - vyhľadávanie dát na základe atribútových a priestorových podmienok,
plynulé a okamžité prekresľovanie mapového obsahu, intuitívne ovládanie, funkcie na ovládanie
mapového okna pomocou myši, vykreslením obdĺžnika, klávesnicou, funkcie zväčšenia a zmenšenia
mapy, posun mapy, zobrazenie celej mapy, zobrazenie vybranej lokality, predchádzajúci alebo
nasledujúci pohľad, rýchly prístup k identifikácii objektov na mape, vyhľadávanie pomocou popisných
atribútov, zobrazovanie výsledkov vyhľadania objektov v mieste kliknutia do mapy zo všetkých
dostupných vrstiev - pri kliknutí do mapy sa zvýrazní bod kliknutia / nájdené prvky a zobrazí sa výsledok
vyhľadania v okne výsledkov, zobrazenie dynamickej legendy, možnosť používateľského nastavenia
priehľadnosti jednotlivých mapových vrstiev, tématické mapy, zapnutie / vypnutie vrstvy, zobrazenie
/ skrytie ovládacieho prvku, zapínanie / vypínanie vrstiev podľa mierkového rozsahu, definícia
predvolenej viditeľnosti vrstiev, podporu hromadného výberu z mapy pre účely vyhľadávania v
atribútoch (jednotlivé prvky, susedné objekty, pomocou zakreslenej geometrie), meranie plôch a
vzdialeností, odčítanie súradníc, vytváranie kompozičných tém, možnosť prepínania medzi
jednotlivými témami, export mapového obsahu do rastrových formátov, export do PDF pre tlač
vrátane legendy a ďalších kompozičných prvkov (nadpis, logo, mierka, dátum vytvorenia, copyright),
vytvorenie vlastnej vrstvy pre bodové, líniové a plošné geometrie vrátane textových poznámok,
podpora zmeny symbológie, snapovanie na lomové body editovanej vrstvy a podkladových vrstiev,
vyhľadávanie dátového obsahu i služieb pomocou vyhľadávacích služieb, a to prostredníctvom
metadátového systému.

6.4.1.4.4 CMS
Modul pre uverejňovanie neštruktúrovaného obsahu na webovom sídle. Modul CMS musí
zabezpečovať funkcionality riadenia prístupu používateľov – redaktorov, správy/administrácie obsahu
(nástroje pre riadenie (schvaľovanie) obsahových častí, spracovanie štruktúrovaných
a neštruktúrovaných údajov (text/audio/video), generovanie štatistických údajov návštevnosti
(demogeografické údaje), využívania služieb a obsahu, poskytovanie statického obsahu - prezentácia
vybraných údajov z evidencií ATLAS, nástroje pre zber údajov prostredníctvom účelových formulárov.

6.4.1.4.5 Web Service Gateway
Zariadenie/komponent na rozhraní internetového prostredia – umožňuje bezpečný a riadený prístup
a publikovanie webových služieb pre autorizovaných partnerov z externého prostredia. Web service
gateway zabezpečuje samotné fyzické publikovanie webových služieb interných systémov ako aj
tretích strán publikujúcich alebo poskytujúcich dáta v štandarde OGC, publikovanie webových služieb
(mapové, editačné, geodátové, geoprocessingové, vyhľadávacie služby) v súlade so štandardami OGC,
publikovanie metadát formou metadátového katalógu podľa štandardu CSW (Catalog Service for the
Web), vhodne dokumentované rozhranie pre integráciu systému so systémami tretích strán (smerom
z i do systému) v súlade s globálnymi požiadavkami na riešenie.

6.4.1.5 Podpora prevádzky
Okrem služieb auditovania, logovania a sledovania bude je požadovaná funkčnosť modulu Service
desk pre podporu prevádzky systému, predpokladá sa pokrytie minimálne správy incidentov
a problémov ako aj request fullfillmentu. Predpokladá sa tiež publish/subscribe schopnosť pre
aktívnu notifikáciu používateľov systému.
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6.4.1.5.1 Service desk
Modul pre podporu prevádzky systému, predpokladá sa pokrytie minimálne správy incidentov a
problémov ako aj request fullfillmentu. Predpokladá sa tiež publish/subscribe schopnosť pre aktívnu
notifikáciu používateľov systému. Modul Service desk musí zabezpečovať funkcionality riadenia
životného cyklu hlásení a požiadaviek zabezpečovania technickej podpory na úrovni aplikácií
a infraštruktúry, aplikačnej a metodickej podpory používateľom pri využívaní služieb ATLAS, riadenie
životného cyklu incidentov pre zabezpečovanie bezpečnosti údajov.
Jednotlivé komponenty riešenia musia zabezpečiť funkcionality monitorovania, trekovania a logovania
relevantných aktivít a udalostí tak, aby bolo možné sledovať ako bezpečnostné incidenty, tak aj
sledovanie biznis aktivít ako aj technologických aktivít. Na základe výstupov z monitoringu bude
pripravovaný pravidelný reporting(v intervale minimálne 1x mesačne) pre dohodnuté SLA parametre
dodaných koncových a aplikačných služieb.

6.4.2 Integrácie
Okrem integrácií na IS štátnej správy sa budú môcť na IS Atlasu PI integrovať aj informačné systémy
prevádzkovateľov siete. Integračná platforma bude poskytovať webové služby na automatizované
odovzdávanie informácií o existujúcej fyzickej infraštruktúre a plánovaných investíciách.
Systémy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nebudú integrované
priamo s IS Atlas PI na technickej úrovni.
1. Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) pokrýva problematiku monitorovania
rozširovania pokrytia SR vysokorýchlostným internetom, ide o kvalitu služieb na aktívnej
infraštruktúre.
2. Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ rieši digitalizáciu vnútorných správnych procesov RÚ
týkajúce sa regulácie telekomunikačného trhu.
Projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry pokrýva odlišnú oblasť aktivít RÚ ktorá nie je podporená
žiadnym súčasným ani plánovaným informačným systémom RÚ.
V prípade potreby môžu byť ďalšie aplikácie RÚ konzumentmi výstupných informácií v off-line
režime. Pôjde napríklad o informácie o existujúcej fyzickej infraštruktúre a ich využiteľnosti
k prepoužiteľnosti aktívnej infraštruktúry:



ako podklady pre skúmanie v procese rozhodovania sporov medzi prevádzkovateľmi
elektronických komunikačných sietí v kompetencii RÚ
ako podklady pre technickú analýzu zefektívnenia štátnych intervencií pri pokrývaní bielych
miest

Integrácia na IS CSRU nie je plánovaná, keďže systém neobsahuje referenčné údaje.
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Tabuľka 72 – Integrované externé systémy

Kód ISVS
z MetaIS

Informačný systém –
poskytovateľ

isvs_9285

Jednotný prístup k
priestorovým
informáciám a službám

isvs_319

Register priestorových
informácií

Kód ISVS z
MetaIS

Informačný systém - Popis
konzument

isvs_9633

Informačný systém
Atlasu pasívnej
infraštruktúry MŽP

isvs_9633

Informačný systém
Atlasu pasívnej
infraštruktúry MŽP

isvs_423

Základná báza údajov pre
geografický informačný
systém

isvs_9633

Informačný systém
Atlasu pasívnej
infraštruktúry MŽP

isvs_62

UPVS

isvs_9633

Informačný systém
Atlasu pasívnej
infraštruktúry MŽP

Výmena
relevantných dát
pre podporu
oboch IS
Poskytnutie
údajov pre
národnú
vyhľadávaciu
službu
Integrácia
katastrálnych
mapových
podkladov do
Atlasu PI,
sprístupnenie
referenčných
údajov ZBGIS
(ÚGKK)
e-desk
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6.4.3 Popis základných údajov
Medzi inžinierske siete patrí fyzická infraštruktúra na prepravu úžitkových výrobkov - potrubia na
prepravu ropy, plynu, chemikálií, vody, kanalizačných a tepelných produktov - a káble na prenos
elektriny, káblové distribučné systémy atď.
Každá organizácia má rozdielne zodpovednosti, čo ovplyvní druh údajov, ktoré zhromažďuje, spravuje
a používa. Niektoré organizácie budú používať jednoduché, zatiaľ čo iné budú mať zložitejšie dátové
modely.
Táto špecifikácia údajov je základným rámcom, ktorý môže dodávateľ systému prispôsobiť a rozšíriť
podľa svojich potrieb. Špecifikácia je zameraná na základné priestorové objekty vyžadované sieťami.
Nie sú zahrnuté všetky priestorové objekty špecifické pre aplikácie (napr. Senzory na meranie
prietoku). Negeografické údaje (napr. Informácie o prietoku v m3 / s) sú tiež mimo rozsahu tejto
špecifikácie.
Rozsah špecifikácie produktu INSPIRE Utility Networks Data obsahuje šesť rôznych tém nástrojov:







Vodovodná sieť
Kanalizačná sieť
Elektrická sieť
Siete ropy, plynu a chemikálií
Tepelná sieť
Telekomunikácie

6.4.3.1.1 Charakteristiky špecifikácie
Kľúčovými charakteristikami dátových setov technických sietí sú:






Obsahujú informácie využívané vo verejnom sektore pri podpore budovania efektívnych
technických sietí (elektrina, telekomunikácie, voda, kanalizácia atď.).
Informácie sú uplatniteľné od miestnej až po európsku úroveň prevádzky.
Údaje predstavujú štruktúru alebo metódy prevádzky, ktoré sú stabilné v čase (aj keď sa časti
obsahu údajov často menia, napríklad telekomunikácie).
Podporuje cezhraničné (celoeurópske) aplikácie.
Keďže sú súčasťou európskej infraštruktúry priestorových údajov, údaje sa môžu ľahšie používať
s inými druhmi údajov, ako sú geografické názvy, administratívne jednotky a adresy atď.

Celkový opis využíva pomerne jednoduchú štruktúru informácií opisujúcich takéto služby, medzi
ktorými sú:




Umiestnenie prvku;
Poskytovateľ služby
Základné technické charakteristiky, ako napríklad kapacita alebo podrobnosti o type
poskytovanej službe.

6.4.3.1.2 Priestorové rozlíšenie a topológia
Topológia v GIS je všeobecne definovaná ako priestorový vzťah medzi spojovacími alebo susednými
prvkami a je nevyhnutným predpokladom pre priestorové operácie, ako je napríklad analýza siete.
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Technické siete možno opísať ako sieť NaN (Node-Arc-Node) s použitím dvoch základných
geometrických typov: bodov (aka uzlov) a polyčiar (aka oblúkov). Topológie NaN môžu byť
smerované v závislosti od špecifického typu siete (t.j. vodovodné siete sú smerované, zatiaľ čo
elektronické komunikačné siete nie sú). Takáto štruktúra topológie umožňuje automatizovaný
spôsob spracovania chýb pri digitalizácii a úpravách a umožňuje pokročilé priestorové analýzy.

6.4.3.1.3 Súvisiace „negeografické“ údaje
Veľká časť údajov používaných pri prevádzke fyzickej infraštruktúry je klasifikovaná ako špecifická pre
aplikácie. Na maximalizáciu opätovného použitia by spojenie takýchto údajov s priestorovými
objektmi malo byť definované slabou väzbou v tom zmysle, že údaje sú definované ako samostatné
dátové objekty v databáze. Tieto údaje potom môžu byť opätovne použité v rôznych aplikáciách a
všetky súvisiace informácie môžu byť zdieľané a vymieňané podľa potreby.
Bežné typy profilu sieťových sietí obsahujú typy káblov, potrubí a kanálov. Tieto tri typy majú rôzne
asociácie, ktoré možno použiť na modelovanie ich vzťahov v reálnom živote:






Kanál môže obsahovať viac iných kanálov, napr. v prípade, že vonkajší kanál je väčšia konštrukcia
obsahujúca viacero menších kanálov;
Kanál môže obsahovať viac potrubí, napr. v prípade, že potrubie funguje ako ochranná vrstva
alebo ako konštrukcia na udržanie potrubí spolu;
Kanál môže obsahovať viac káblov
Potrubie môže obsahovať viac ďalších potrubí, napr. v prípade, že druhé potrubie slúži na
udržanie množstva vnútorných rúrok spolu;
Potrubie môže obsahovať viacero káblov.
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6.4.3.1.4 Základný UML model definovaný pre Utility v rámci INSPIRE:

6.4.3.1.5 Dátová analýza možných zberaných technických a priestorových údajov:
Analýza údajov UML Modelu INSPIRE a požiadaviek predpokladá zber minimálne základnej skupiny
údajov o technických objektoch infraštruktúry pre potreby projektu:













Rúra
Stožiar
Kontrolná komora
Káblovod
Vstupná šachta
Rozvodná skriňa
Budova
Anténa
Anténny systém
Veža
Stĺp
Oporný bod nadzemného vedenia
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Technické údaje na zber
Odvetvie infraštruktúry

Elektronické komunikácie
Elektroenergetika
Plynárenstvo
Tepelná energetika
Verejné kanalizácie
Doprava

Technická špecifikácia
objektov

Rúra

typ, priemer rúry, voľná kapacita

Stožiar

typ stožiaru, výška stožiaru, statická
vyťaženosť

Kontrolná komora

rozmery komory

Káblovod

typ, priemer alebo profil káblovodu, voľná
kapacita

Vstupná šachta

rozmery šachty

Rozvodná skriňa

typ, rozmery skrine a využiteľnosť

Budova

miestnosť prístupu, jej popisné číslo

Veža

typ, výška veže, statická vyťaženosť

Stĺp

výška stĺpu

iné

Prístup k fyzickej
infraštruktúre

Súradnice umiestnenie
objektu

Časový rozsah

plánovaná výstavba s časovou chronológiou,
existujúci stav s časovou chronológiou

možnosť prístupu

áno/nie

komentár

dôvod nemožnosti prístupu definovaného
podľa zákona 351/2011 o elektronických
komunikáciách § 67a ods. 3 písm. a) až f)

Zemepisná šírka objektu
Zemepisná dĺžka
Nadmorská výška

Informácie o
prevádzkovateľovi

Meno spoločnosti/IČO
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Adresa spoločnosti
Kontaktná osoba
Telefón
email
Miera detailov uvedených v tabuľke 28 bude upresnená novým opatrením Úradu pre reguláciu
elektronických komunikačných sietí a poštových služieb, ktoré bude potrebné prijať (viď časť
Legislatíva – budúci stav) pre jednotlivé sieťové odvetvia. Niektoré odvetvia nedisponujú všetkými
informáciami, nakoľko dané informácie nie sú pre nich opodstatnené. (napríklad prevádzkovatelia
elektronických komunikačných sietí – informácie o šachtách neevidujú). Opatrenie môže požadovať
niektoré dáta ako povinné a niektoré ako voliteľné v závislosti od sieťového odvetvia.

6.4.4 Technologická architektúra
Technologická architektúra bude postavená na virtualizačnej platforme gCloudu , prevádzkovaného
MV SR. Pre vytvorenie prostredia bude využitá služba IaaS pre sadu virtuálnych serverov. Tieto budú
hosťovať jednotlivé serverové komponenty riešenia. Pôjde jednak o aplikačné servery typu back,
midddle a front office, ako aj ostatné obslužné komponenty – load balancery, servery a iné
infraštruktúrne služby.
Špecificky bude do celkovej nasadzovanej infraštruktúry potrebné doplniť API Gateway appliance,
preferovane fyzický typ pre nasadenie na rozmedzí internetu.
Riešenie predpokladá tiež vytvorenie izolovaných subdomén a aktívne riadenie toku komunikácií
medzi nimi.
Pre navrhované riešenie je podstatnou požiadavkou dostatočný priestor na virtuálnych dátových
úložiskách s adekvátnymi parametrami pre čítanie/zápis, tak aby funkcionalita systému pri práci s
väčším objemom dát nebola limitovaná. Pre efektívnu prácu správcov dát a iných oprávnených
povinných osôb bude potrebné využiť funkcionalitu VPN koncentrátora a vytvoriť kontrolovaný
prístup kanálom VPN z klientskych prostredí do subnetu s GIS a Analytickým Serverom.
Systém nie je klasifikovaný ako kritický , základné parametre:






Prevádzková doba: 8x5 (servicedesk)
RTO: 48 hodín
RPO: 4 hodiny
Ochrana pred stratou dát : backup/restore - incremental/1 x týždenne full
Základná ochrana pred výpadkami: eliminácia SPOF, geocluster sa nevyžaduje
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Navrhované technické komponenty riešenia:



gCloud Cloudová platforma - cloudové riešenie štátnej správy SR prevádzkované MV SR
IaaS – využitá služba gCloudu

Aplikačný server:




Virtual front office server;
Virtual middleware server;
Virtual back office server

API Gateway - apliance pre publikovanie a integráciu webových služieb

Vychádza sa z predpokladu, že použité datacentrum bude podporovať nasledujúce funkcionality:








Backup restore function - zálohovanie konfigurácií, snapshoty serverov, zálohy a obnovy databáz
Clustering function – eliminácia SPOF budovaním clustrov aplikačných serverov
Loadbalancing – dynamické rozdeľovanie záťaže pre clustrové skupiny
SDN function – virtuálna , softvérom definovaná sieťová infraštruktúra riešenia
Virtual storage - virtualizované diskové úložiská
Network partitioning – dekompozícia siete do izolovaných subnetov
Data replication – replikácia dát na úrovni dátových storageov
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Prístup z externého prostredia:
VPN vytvorenie bezpečných kanálov pre prepojenie zabezpečeného prostredia oprávnených
povinných osôb a subnetu serverovej infraštruktúry.
HW a SW platformu ako aj požiadavky na infraštruktúru (cpu, mem, disky, iné podľa potreby), je
nutné definovať v rámci ponuky v rozsahu služieb vládneho cloudu. Pre zabezpečenie zvýšenej
ochrany dát a izolácie riešenia bude vhodné zvážiť možnosť variantu bare metal implementácie.
Vzhľadom na nemožnosť určenia presného objemu ukladaných údajov bude potrebné umožniť
dynamické prideľovanie dátového priestoru pre potreby aplikácie. Hrubý odhad pre 10 najväčších
prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí je asi 10TByte.

6.5 Požiadavky na riešenie
6.5.1 Všeobecné užívateľské požiadavky
6.5.1.1 Intranetovú časť riešenia















Správy pre používateľa musia byť jednoznačné, formulované dostatočne popisne a v doménovom
jazyku.
Používateľ je informovaný dostatočne popisnou správou o výsledku každej business operácie,
ktorú prostredníctvom používateľského rozhrania spustil.
Systém zobrazovania správ musí byť jednotný naprieč všetkými aplikačnými činnosťami.
Riešenie musí rozlišovať správy na základe obsahu minimálne štyroch typov - všeobecná
informácia, informácia o úspechu, upozornenie, chyba. Jednotlivé typy správ musia byť
pri zobrazení používateľovi jasne vizuálne rozlíšené.
Používateľ musí dostávať správy o všetkých zásadných zmenách v systéme, ktoré vyžadujú jeho
interakciu prostredníctvom používateľského rozhrania alebo majú zásadný dopad pre výkon jeho
pracovnej pozície. Používateľ musí mať možnosť zobraziť si prehľad najnovších správ tak, aby mal
toto zobrazenie k dispozícii počas celej práce s používateľským rozhraním a toto zobrazenie musí
byť priebežne aktualizované. Ak sa z povahy správy vyžaduje interakcia používateľa, musí mať
možnosť priamej navigácie na zodpovedajúcu aplikačnú činnosť alebo úlohu (zobrazenie takejto
správy môže byť realizované priamo zobrazením náhľadu na úlohu).
výsledku spracovania asynchrónnej operácie musí byť informovaný prostredníctvom správy.
Základné dátové validácie na úrovni jednotlivých ovládacích prvkov musia byť vykonané
na klientskej strane pred odoslaním na server. Validačné správy o chybách na tejto úrovni musia
byť zobrazené pri jednotlivých ovládacích prvkoch, ktorých sa týkajú.
Pred odoslaním príkazov používateľov, ktoré sú spracovávané asynchrónne, musia byť vykonané
všetky pre-validácie na strane klienta, aby bolo eliminované riziko nespracovania príkazu a
nutnosť opakovania príkazu alebo vykonania kompenzačných úkonov používateľom.
Požaduje sa vytvorenie jednotného systému navigácie naprieč celým riešením API.
V navigačných prvkoch sa môžu zobrazovať len odkazy na také aplikačné činnosti prípadne akcie,
na ktoré má používateľ oprávnenie.

/ 84




Pri prechode z jedného formulára na iný formulár nesmie prísť ku strate už vyplnených údajov
(stavu formulára) a musí byť možný návrat na predchádzajúci formulár v pôvodnom stave.
Riešenie musí obsahovať manuály/návody na prácu so systémom, z pohľadu:
o Povinnej osoby,
o Úradníka.

6.5.1.2 Pre verejnú časť riešenia













Vytvorenie verejnej časti riešenia musia byť realizované v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o
informačných technológiách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov a predpisov
vydaných na vykonanie tohto zákona.
Pre identifikáciu a autentifikáciu osôb pristupujúcej k verejným častiam riešenia musí byť riešenie
integrované so službami modulu IAM Ústredného portálu verejnej správy.
Funkcionalita riešenia musí byť vybudovaná modulárne. Jednotlivé základné funkčné oblasti
musia tvoriť samostatné moduly a riešenie musí byť vybudované tak, aby boli jednotlivé moduly
na sebe nezávislé a riešenie bolo možné ľahko rozšíriť o ďalšie nové moduly. Ak sa vyžaduje
vzájomné previazanie modulov, musí byť realizované ako voľné previazanie.
Každý autentifikovaný úkon používateľa alebo prístup k informácii musí prebiehať
prostredníctvom zabezpečeného kanálu s využitím SSL/TLS.
Používatelia musia mať prístupné používateľské rozhranie cez webový prehliadač (požaduje sa
podpora hlavných prehliadačov vydaných od roku 2018 - minimálna množina podporovaných
prehliadačov – Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari a Google
Chrome). Prístup používateľov do systému musí byť platformovo nezávislý a nesmie vyžadovať
inštaláciu dodatočného softvéru okrem samotného internetového prehliadača a komponentov
nutných na funkcionalitu pre portál ÚPVS.
Komunikácia medzi klientskou a serverovou časťou riešenia prebieha prostredníctvom protokolu
HTTP a komunikácia musí prebiehať prostredníctvom zabezpečeného kanálu s využitím SSL/TLS.
Moduly musia byť budované v súlade s princípom jedenkrát a dosť. To znamená, údaje dostupné
v niektorom z registrov/zoznamov evidovaných v rámci riešenia, alebo dostupných
prostredníctvom modulov UPVS, by nemali byť opätovne vyžadované od používateľa.
Všeobecné požiadavky na ovládacie prvky:
o Všetky ovládacie prvky využívané pri budovaní používateľských rozhraní musia mať
jednotný vzhľad a jednotnú ergonómiu.
o Základné vstupné ovládacie prvky, určené na vkladanie údajov základných dátových typov
(dátum, číslo a pod.) musia spracovať vstup zadaný vo formáte definovanom STN 01 6910,
prvok však musí tolerovať zadanie hodnôt aj s vynechaním medzier. Takéto prvky musia
zabrániť zapísaniu takého znaku, ktorý je z povahy dátového typu údaju získavaného daným
ovládacím prvkom evidentne nesprávny.
o Ovládacie prvky pre získavanie dátumových hodnôt musia poskytovať možnosť výberu
dátumu z ovládacieho prvku kalendár a zároveň umožniť priame vpísanie dátumu.
o Pre zadávanie relačného vzťahu (väzba na inú entitu) musí byť použitý výberový ovládací
prvok, ktorý umožní výber cieľovej entity z tabuľkového prehľadu (pre tento tabuľkový
prehľad platia rovnaké požiadavky ako na ostatné tabuľkové prehľady).
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6.5.2 Požiadavky špecifické pre výstupy riešenia
6.5.2.1 Očakávané výstupné zostavy











Od riešenia sa očakáva možnosť vytvoriť výstupnú zostavu nad každým tabuľkovým
pohľadom a to formou tabuľkového súboru (xls, alebo ekvivalent), podľa aktuálneho
nastavenia tabuľkového pohľadu podľa požiadaviek nižšie.
Riešenie má generovať preddefinované výstupné štatistické pohľady, ktoré sa spresnia
a doplnia v návrhovej fáze projektu a to:
o Minimálne v rozsahu pohľadu na početnosť objektov fyzickej infraštruktúry podľa
relevantných parametrov ako napríklad:
 územné členenie SR,
 prevádzkovateľ fyzickej infraštruktúry / vlastník fyzickej infraštruktúry,
 typ fyzickej infraštruktúry
 vybrané parametre fyzickej infraštruktúry určené analýzou a ich základné
operácie (sumár, priemer, min., max., počet a pod.)
o Výstupné zostavy majú byť k dispozícii tak v tabuľkovej forme na ďalšie spracovanie,
ako aj vo formáte pdf, alebo ekvivalentnom formáte na ďalšiu distribúciu.
Riešenie má umožniť definovať štatistický pohľad na základe zadaných parametrov podľa
predchádzajúcej požiadavky.
Riešenie má generovať pravidelné report aktivít nad IS podľa:
o Objektov fyzickej infraštruktúry,
o Užívateľov,
o Incidentov,
o Notifikácii
o a iných relevantných parametrov, ktoré vyplynú z návrhu riešenia.
Riešenie má byť schopné vygenerovať výstupnú zostavu jedného, ale skupiny (napríklad
líniová stavba, oblasť a pod.) evidovaných objektov fyzickej infraštruktúry v detailnom
pohľade na základe zadaných obmedzujúcich parametrov.
Riešenie má byť schopné vygenerovať výstupnú zostavu na úrovni analytických podkladov
s použitím pokročilých operácii nad jedným, alebo viacerými parametrami jedného typu
objektu fyzickej infraštruktúry, podľa spresnení v návrhu riešenia.

6.5.2.2 Očakávania pre tabuľkové pohľady











Zoradenia údajov podľa jedného alebo viacerých stĺpcov.
Zmena poradia a možnosť určiť skrytia a zobrazenia zvoleného stĺpca.
Zoskupenia údajov podľa ľubovoľného stĺpca.
Filtrovanie podľa ľubovoľného stĺpca alebo kombinácie stĺpcov so zohľadnením dátového
typu údaju stĺpca.
Pre stĺpce obsahujúce dátumové a číselné hodnoty sa požaduje filtrovanie podľa presnej
hodnoty alebo určením rozsahu hodnôt s možnosťou využitia operátorov väčší, menší, väčší
alebo rovný, menší alebo rovný.
Pre textové stĺpce sa požaduje filtrovanie podľa presnej alebo čiastkovej zhody.
Pre číselníkové stĺpce s počtom údajov do 20 sa požaduje filtrovanie na presnú hodnotu
výberom hodnoty z výberového poľa. V opačnom prípade sa pracuje s touto hodnotou ako
textovou.
Uloženie aktuálneho vzhľadu.
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Všetky tabuľkové prehľady musia mať zadefinovaný prednastavený vzhľad a používateľ musí
mať možnosť vrátiť sa k nemu.

6.6 Všeobecné požiadavky na bezpečnosť



V procese vývoja je potrebné zabezpečiť vysokú kvalitu kódu a jeho bezpečnosť.



Všetky vstupy a výstupy zo systému musia byť validované. Tam, kde je to relevantné, sa
odporúča aj validácia údajov v procese spracovania (kontrola vnútorného spracovania).



Zabezpečenie súladu dodávaného Diela so Zákonom o KB č. 69/2018 Z. z., o kybernetickej bezpečnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.



IS API alebo jeho časti sa môžu nasadiť do ostrej prevádzky až po dôkladnom otestovaní
a akceptácii špecialistami z oblasti informačných technológií (databázovými, aplikačnými,
systémovými, sieťovými), informačnej bezpečnosti a koncovými používateľmi. Súčasťou
testovania budú penetračné testy vykonané v súlade s metodikou OWASP alebo jej alternatívou.
Prostredia na vývoj a testovanie systému a produkčné prostredie musia byť fyzicky aj logicky
oddelené.
Prístup k zdrojovým kódom systému musí byť riadený a monitorovaný.
Osoby, ktoré nie sú oprávnenými používateľmi IS API, môžu vykonávať testovanie jeho častí za
podmienky, že nebudú mať prístup k údajom citlivým z hľadiska dôvernosti.
Všetky zmeny IS API a jeho prostriedkov musia byť predmetom formálneho zmenového konania,
ktoré musí byť formálne upravené. Zamestnanci verejného obstarávateľa, prípadne zamestnanci
iných zapojených subjektov ani dodávatelia nesmú svojvoľne zasahovať do konfigurácie IS API
alebo jeho prostriedkov bez predchádzajúceho schválenia a príslušnej dokumentácie/evidencie.






V procese realizovania diela zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek špecifikovaných v
Metodike pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti
(dostupná na https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf , ďalej len „Metodika
zabezpečenia“),

6.6.1 Ochrana osobných údajov
IS API je informačným systémom verejnej správy, ktorý pri svojej činnosti môže spracovávať osobné
údaje, a preto musí plniť legislatívne požiadavky dané zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška ÚPVII č.
179/2020 ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných
technológií verejnej správy. Pri realizácii IS API v zmysle tohto verejného obstarávania je potrebné
zabezpečenie týchto požiadaviek. Preto verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie bezpečnostnej
dokumentácie, ktorá musí obsahovať najmä:



Analýzu spracúvania osobných údajov, ktorej úlohou bude analyzovať výskyt a spôsob
spracúvania osobných údajov využívaných v rámci IS API.
Návrh bezpečnostných opatrení – t. j. primerané technické, organizačné a personálne
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom sa požaduje aby
bolo prihliadnuté najmä na použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť
spracúvaných osobných údajov ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť
bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov
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Návrh predpisov a internej bezpečnostnej dokumentácie vyplývajúcej z legislatívnych
požiadaviek zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška ÚPVII č. 179/2020 ktorou sa ustanovuje
spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej
správy.

6.6.2 Ochrana serverov/komponentov








Jednotlivé softvérové komponenty/moduly IS API musia byť prevádzkované tak, aby bolo
vylúčené vzájomné negatívne pôsobenie dvoch alebo viacerých komponentov/modulov
alebo prístup komponentu/modulu k zdrojom iného komponentu/modulu. Softvérové
komponenty/moduly s rôznymi bezpečnostnými požiadavkami (napr. webové servery a
back-endové servery) musia byť prevádzkované na rôznych virtuálnych serveroch.
Servery a iné komponenty IS API musia byť nakonfigurované tak, aby nepotrebné aplikácie
a služby boli odinštalované; ak aplikáciu alebo službu nie je možné odinštalovať, musí byť
deaktivovaná a jej spustenie/aktivácia iným ako oprávneným používateľom musí byť
blokované.
Jednotlivé softvérové komponenty/moduly IS API musia byť prevádzkované v kontexte
vyhradených prístupových účtov s obmedzeným prístupom k zdrojom, ktoré daný
softvérový komponent/modul nepotrebuje na svoj beh.
Operačné systémy a iné softvérové vybavenie IS API musí byť pravidelne aktualizované.
Pred inštaláciou aktualizačných balíkov musí prebehnúť dôkladné testovanie, aby sa
vylúčilo poškodenie uchovávaných údajov alebo narušenie funkčnosti systému.

6.6.3 Monitorovanie stavu systému




Systém zabezpečuje nepretržité interné monitorovanie stavov systému na aplikačnej úrovni
systému za účelom zabezpečenie stability, bezpečnosti a nepretržitej funkčnosti systému.
Monitorovanie zahŕňa nasledovné oblasti:
o monitorovanie rizikových operácií (identifikácia, auditovanie a notifikácia vybraných
typových podozrivých operácií),
o monitorovanie stavu zaťaženia systému (vyťaženie RAM, CPU),
o monitorovanie udržiavania dostatočného voľného priestoru (zapĺňania filesystému,
db priestoru a pod.),
o monitorovanie štandardného behu a doby trvania citlivých vybraných operácií.
V prípade vzniku podozrivej situácie monitorovací podsystém notifikuje správcu systému
s popisom monitorovaného stavu, a v prípade ohrozenia bezpečnosti systému, dôjde
k transakčného odmietnutiu.
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6.7 Požiadavky na školenia
Súčasťou dodávky riešenia je aj vykonanie školení interných používateľov obstarávateľa a vybranej
skupiny externých používateľov z kľúčových organizácii, ktoré budú v budúcnosti systém API
používať.
V prípade organizácie školení pre externé subjekty, budú tieto školenia realizované formou osobného
školenie s väčším množstvom účastníkov, na ktoré sa budú môcť externé subjekty v prípade záujmu
prihlásiť.
Školenie má byť rozdelené podľa skupín používateľov a biznis procesov, do ktorých budú vstupovať.
Obsahom musia byť prebrané procesy realizované danou skupinou používateľov a musí ponechaný
dostatočný čas na diskusiu a individuálne otázky ohľadne špecifík systému.
K dispozícii musia byť školiace materiály v elektronickej forme, ktoré zabezpečí dodávateľ riešenia.
Školiace materiály budú odovzdané správcovi systému na ich priebežné dopĺňanie a aktualizáciu.
Zároveň bude pripravená užívateľská príručka v takom detaile (napr. vrátane printscreenov
obrazoviek a detailným popisom danej funkcionality) aby si na jej základe užívatelia osvojili potrebné
funkcionality systému.
Dodávateľ pre potreby zaškolenia používateľov vykoná nasledovné činnosti:




Vytvorenie školiacich materiálov
Príprava školenia (logistika)
Vykonanie školenia

6.8 Ostatné požiadavky
Dodávaný systém musí poskytovať bezplatný prístup pre nelimitovaný počet používateľov.
V prípade, ak bude používanie nasadených produktov vyžadovať akýkoľvek typ licencie, uchádzač
zabezpečí ako súčasť dodávaného systému všetky takéto licencie s tým, že licenčné podmienky
používania daných produktov budú v plnom rozsahu spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa
uvedené v rámci opisu predmetu zákazky. Uchádzač predloží pre každý takýto nasadený produkt ako
súčasť svojej ponuky písomné prehlásenie potvrdzujúce oprávnenie uchádzača dodať dané licencie,
ktoré musí byť podpísané štatutárnym(i) zástupcom (zástupcami) výrobcu (výrobcov) produktu alebo
autorizovaného dodávateľa/dodávateľov licencií a licenčné podmienky pre daný nasadený produkt.
Uchádzač zabezpečí preukázateľné dodanie príslušných licencií k termínu začatia akceptačného
testovania v množstve potrebnom pre vykonanie akceptačného testovania a k termínu začatia
skúšobnej prevádzky v množstve potrebnom pre prevádzku dodávaného systému a zároveň riešenie
musí poskytovať služby testovania nefunkčnosti eID v primeranom rozsahu.

6.9 Požiadavky na testovanie
Testovanie dodávaného riešenia musí byť realizované ako systematický proces a musí prebiehať
v špecifických podmienkach simulujúcich reálne prostredie. Cieľom testovania musí byť:
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overenie naplnenia požiadaviek objednávateľa, kontrola zhody so zadaním a špecifikáciou
projektu
kontrolu výstupov vývojárov zameranú na dodržiavanie vopred definovaných štandardov a
noriem
testovanie za účelom hľadania chýb - funkčných, logických, obsahových, systémových

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača vypracovanie návrhu pre proces testovania v súlade s
návrhom implementácie a nasadenia systému pred samotným začatím procesu testovania.
V rámci procesu testovania sa požaduje dodržanie nasledovnej postupnosti aktivít:







Analýza požiadaviek
Fáza plánovania
Integrácia testovacích prípadov
Inštalačné testovacie prostredie
Implementačná fáza
Uzávierka testovacieho cyklu

Požaduje sa realizácia nasledovných druhov testov:











Funkčné testovanie – Preverenie zhody funkcií softvéru s požiadavkami zákazníka, kontrola
fungovania softvéru podľa definovaných požiadaviek
Integračné testovanie (Integration testing) - overenie správnej interakcie jednotlivých
modulov systému a externých systémov.
Bezpečnostné testovanie – testovanie dodávaného riešenia z pohľadu bezpečnosti dát a
používateľov
Testovanie kompatibility prehliadačov – testovanie funkcionalít systému v bežne používaných
webových prehliadačoch – MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera,
Apple Safari (všetky verzie vymenovaných prehliadačov, ktoré nie sú staršie ako 5 rokov).
Bezpečnostné testovanie – naplnenie cieľa preverenia systému na rôzne možné zásahy do
bezpečnosti prevádzky a dát aplikácie.
Záťažové testovanie - vykonávané pomocou nástrojov a automatizovaných skriptov nad
produkčným a testovacím prostredím pre vybrané reprezentatívne kritické funkcionality
systému. Počas týchto testov je nevyhnutné analyzovať typy interakcií, ktoré musia byť
emulované a vytvorenie skriptov pre realizáciu daných operácií, nastavenia testovacej
konfigurácie a konfigurácie kotroléra (vodiča) testov, beh testov a analýza výsledkov.
UX testovanie – testovanie návrhov
Akceptačné testovanie - testovanie prebieha za účasti zadávateľa IS a cieľom je overiť a
dokázať zadávateľovi, že IS pracuje podľa jeho požiadaviek, ktoré boli formulované a
odsúhlasené vo fáze analýzy IS. Vstupom pre akceptačné testovanie sú požiadavky
zadávateľa a špecifikácie akceptačných testov, vytvorené vo fáze analýzy IS.
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6.10 Formálne požiadavky na projektové riadenie
Spôsob riadenia prezentovaný úspešným uchádzačom musí byť v súlade s požiadavkami vyhlášky č.
179/2020 Z. z. a taktiež v súlade s Metodikou riadenia QAMPR (dostupnou na
https://www.vicepremier.gov.sk/ ),
Navrhované riešenie by malo zohľadňovať tieto aspekty:





Jednotlivé projektové aktivity a Etapy, budú vykonávané v súlade s riadiacou dokumentáciou
PO 7 OP II a v súlade s Príručkou pre prijímateľa, národné projekty
(https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovanainfrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodickedokumenty/prirucky/index.html ) a s Príručkou pre žiadateľa, národné projekty
(https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovanainfrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodickedokumenty/prirucky/index.html )
zabezpečiť súlad dodávaného Diela s vyhláškou č.179/2020 Z.z. a platnou legislatívou,
v znení neskorších predpisov a predpismi, ktoré vyhlášku alebo jeho súčasti nahradia.
Pri riadení projektu bude používaná metodika založená na štandarde PRINCE2, s využitím
skúseností z podobných projektov

V rámci metodiky budú definované nasledovné procesy projektového riadenia podľa uplatnenej
metodiky Prince2:








Predprojektová príprava
Iniciácia projektu
Strategické riadenie projektu
Riadenie etapy
Riadenie dodávky produktu
Riadenie prechodu etáp
Ukončenie projektu –.

6.10.1

Predprojektová príprava

Cieľom tohto procesu je zabezpečenie činností potrebných na začatie projektu vrátane vyčlenenia
potrebných zdrojov na riadenie a uskutočnenie projektu. Aktivity, ktoré budú v tejto fáze vykonané:






určenie cieľov a metód, zostavenie projektového prístupu a popisu projektu
príprava organizačnej štruktúry a projektového tímu
príprava rámcového zdôvodnenia projektu
definovanie projektového prístupu
príprava plánu inicializačnej etapy.

6.10.2

Iniciácia projektu

V rámci tohto procesu sa vytvárajú stratégie riadenia rizík, kvality, konfigurácie a komunikácie, ako aj
registre rizík, otvorených bodov (issues) a kvality. Ďalej je nutné nastaviť ovládacie mechanizmy
(ovládače) projektu, vytvoriť plán projektu, v jeho rámci dekomponovať produkt projektu na jednotlivé
produkty a stanoviť etapy projektu;
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6.10.3

Strategické riadenie projektu

Účelom tohto procesu je vydávať strategické rozhodnutia. Strategické riadenie projektu sa realizuje
na úrovni Projektového výboru (Riadiaceho výboru projektu). Autorizácie a usmernenia sa zvyčajne
vydávajú ako konsenzus zástupcov dodávateľa a objednávateľa.

6.10.4

Riadenie etapy

Tento proces rieši zadávanie pracovných balíkov vedúcim tímov, zisťuje progres ich plnenia,
zachytáva a vyhodnocuje otvorené body.
Medzi aktivity v procese riadenia etapy patrí:








prideľovanie (Autorizovanie) Pracovných balíkov
preskúmanie stavu Pracovných balíkov obdržanie vytvorených Pracovných balíkov
preskúmanie stavu etapy
podávanie Správ o stave etapy
zachytávanie a vyhodnocovanie otvorených bodov a rizík
eskalovanie otvorených bodov a rizík
realizovanie nápravných opatrení

6.10.5

Riadenie dodávky produktu

V rámci tohto procesu sa riadi spracovanie a dodanie projektovej práce (produktov). Cieľom je riadiť
prácu na dodávke jedného alebo viacerých produktov.

6.10.6

Riadenie prechodu etáp

Tento proces zvyčajne začína blízko konca bežiacej etapy. Keď sa etapa končí, treba ju vyhodnotiť a
naplánovať ďalšiu etapu. Druhý prípad je, že projektový výbor posúdi výnimku oznámenú
projektovým manažérom ako natoľko závažnú, že mu uloží vypracovať Plán riešenia výnimky;

6.10.7

Ukončenie projektu

Cieľom tohto procesu je zabezpečiť formálnu akceptáciu produktu projektu, vyhodnotí projekt a dá
projektovému výboru návrh na ukončenie projektu.






Medzi aktivity v procese riadenia etapy patrí:
Pripraviť ukončenie projektu
Odovzdanie produktov
Vyhodnotenie projektu
Odporučiť ukončenie projektu
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6.10.8

Celková koordinácia projektu

Postup v projekte bude pravidelne monitorovaný a reportovaný počas všetkých fáz životného cyklu
projektu procesom koordinácie projektu. Pre potreby efektívnej komunikácie bude počas projektu
dodávateľom poskytnutý softwarový nástroj, ktorý bude slúžiť ako komunikačná platforma,
platforma pre evidenciu úloh resp. chýb a problémov. V prípade, že si takáto platforma vyžaduje
zakúpenie licencií, tieto náklady znáša dodávateľ.
Artefakty projektového manažmentu, ktoré budú v priebehu projektu vytvorené, udržiavané,
rozširované za účelom zabezpečenia vysokej kvality riadenia projektu a možnosti rýchlej a optimálnej
reakcie na problémy/riziká/zmeny počas projektu:






















Denník projektového manažéra (Daily log)
Prehľad získaných poznatkov (Lessons log)
Plán iniciácie (Initiation stage plan)
Návrh projektu (Project brief)
Charta projektu (Project Initiation Documents)
Popis produktu (Product description)
Stratégia riadenia zmien projektu (Change Mng. Strategy)
Register problémov projektu (Issue Register)
Stratégia riadenia rizík projektu (Risk Mng. Strategy)
Register rizík projektu (Risk Register)
Stratégia riadenia komunikácie (Communication Mng. Strategy)
Stratégia riadenia kvality (Quality Mng. Strategy)
Register kvality výstupov (Quality Register)
Projektový Plán (Project Plan)
Report výnimiek (Exception report)
Issues report
Pracovný balík (Work package)
Report o získaných poznatkoch (Lessons report)
Zápisy zo stretnutí
Protokoly (preberacie / akceptačné / zápožička)
Záverečná správa projektu (End project report)

V rámci uplatnenia tailoringu v zmysle metodiky PRINCE2 budú z definovaných artefaktov v iniciačnej
fáze projektu vybrané tie, ktoré budú potrebné pre riadenie projektu, v súlade s vyhláškou 85/2020
Z. z.
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6.10.9

Zoznam očakávaných dokumentových výstupov

V kapitolách nižšie sa nachádzajú očakávané dokumentové výstupy projektu nad rámec dokumentov,
ktoré sú definované v kapitole 6.10.4 pre projektové riadenie.

6.10.9.1


Dokumenty z analytickej fázy projektu

Analýza súčasného stavu
Cieľom je prierezovo zmapovať business prostredie danej funkčnej domény, identifikovať
zúčastnené subjekty (priamo aj nepriamo zapojených) na všetkých úrovniach detailu.,



Biznis požiadavky na nové riešenie
Vytvorenie zoznamu prvotných cieľov projektu na základe stretnutí pracovnej skupiny s
rešpektovaním zvyklostí procesov verejnej správy. Na druhej úrovni sa identifikujú dodatočné
požiadavky, ktoré sa zaradia pod jednotlivé ciele pre danú funkčnú doménu. Požiadavky a
potreby sa zaraďujú podľa priorít a iných klasifikácií.









Funkčné a nefunkčné požiadavky
Rekapitulácia všetkých požiadaviek riešenia spresnených a vyjasnených po stretnutiach
s odbornými garantmi.
Procesná analýza
Základná procesná analýza všetkých činnosti na úrovni interakcie človek-IS, IS-IS a IS-človek
so zohľadnením špecifík procesov verejnej správy. V tejto analýze sa zároveň pomenujú aj
konkrétne vstupné a výstupné entity v rámci procesov.
Analýza vstupov a výstupov
Detailná dátová analýza identifikovaných vstupných a výstupných entít vo funkčnej doméne
na úrovni ich parametrov.
Risk analýza
Pomenovanie rizík realizácie na základe existujúceho stavu legislatívy, procesov a
technického vybavenia, ktoré vyplývajú z cieľov, požiadaviek a potrieb.

6.10.9.2






Dokumenty z návrhovej fázy projektu

Procesno funkčný návrh
Detailný procesno funkčný návrh odvodený od cieľov projektu s rozpadom na prípady
použitia a aktivity na úrovni človek-IS, komponent-komponent, IS-IS, IS-človek. Procesný
návrh má optimalizovať procesy verejnej správy tak, aby tie fungovali efektívne aj v
elektronizovanom prostredí poskytovania služieb.
Aplikačný návrh riešenia
Detailný aplikačný návrh riešenia
Infraštruktúrny návrh riešenia
Detailný infraštruktúrny návrh riešenia
Bezpečnostný projekt
Detailný návrh bezpečnostnej politiky riešenia
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Návrh akceptačných testovacích scenárov a parametrov
Návrh akceptačných testovacích scenárov, špecifikácia systémového, integračného,
bezpečnostného a záťažového testovania

6.10.9.3





Prvotná používateľská dokumentácia
Plán školení pre používateľov intranetu
Plán školení pre používateľov privátnej časti verejného portálu
Plán školení pre správcov riešenia

6.10.9.4


Dokumenty z testovacej fázy projektu

Protokoly o vykonaní systémových testov
Protokoly o vykonaní integračných testov
Protokoly o vykonaní bezpečnostných testov
Protokoly o vykonaní záťažových testov
Protokoly o vykonaní akceptačných testov
Vyhodnotenie verejného testovania

6.10.9.6



Dokumenty z fázy nasadenia projektu

Konfigurácia a administrácia systému
Dokument popisuje: inštaláciu, konfiguráciu, prevádzku, údržbu a správu nasadených
produktov a komponentov, správu používateľov, kontrolu prístupov a ostatných kľúčových
auditných záznamov, správu úložísk údajov.

6.10.9.5







Dokumenty z implementačnej fázy projektu

Dokumenty z fázy školenia

Používateľské príručky a manuály pre správu
AsBuild dokumentácia – aktualizované návrhové dokumenty

Dokumentácia musí byť dodaná v slovenskom jazyku v elektronických formátoch DOC a PDF.
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6.10.10

Projektový harmonogram

Celková implementácia predmetu je rozvrhnutá na 24 mesiacov od spustenia realizácie. Dodávka
riešenia IS API bude budovaná prostredníctvom 4 streamov, predpokladá sa inkrementálny prístup
a využitie štandardnej metodiky projektového riadenia PRINCE 2. Výstupy jednotlivých fáz budú
presnejšie definované v prípravnej fáze implementačného procesu a budú odsúhlasované Riadiacim
výborom. Predbežný plán projektu počíta s nasledovnými projektovými fázami v jednotlivých
streamoch projektu:







Stream 1:
o Agendový intranetový nástroj
o Údajové výmeny a transformácie
o Spracovanie priestorových údajov
o Verejná časť
Stream 2:
o Podpora prevádzky v rámci IS API - Service Desk
Stream 3:
o Bezpečnostný projekt
Stream 4:
o Migračný stream
Stream 5:
o Podpora prevádzky a rozvoja riešenia - Help Desk

Plnenie verejnej zákazky dodávateľom bude prebiehať tak, aby boli splnené nasledovné míľniky, resp.
neboli prekročené uvedené termíny. Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je čas T, ďalšie termíny
sú uvedené v mesiacoch, ak nie je uvedené inak. Stream 5 - Podpora prevádzky a rozvoja riešenia Help Desk nie je súčasťou navrhovaného realizačného harmonogramu.

Názov aktivity
Analýza a dizajn
Implementácia a testovanie
Nasadenie
Analýza a dizajn
Podporné aktivity
Podporné aktivity
Nasadenie
Podporné aktivity
Nákup HW a krabicového
softvéru

Názov realizačnej aktivity
Analýza a dizajn
Implementácia a testovanie
Nasadenie
Bezpečnostný projekt
Projektový manažment
QA počas projektu
Školenia
Podporné aktivity, publicita

Začiatok aktivity
T+1M
T+3M
T+11M
T+2M
T+1M
T+1M
T+11M
T+4M

Koniec aktivity
T+14M
T+22M
T+23M
T+23M
T+24M
T+24M
T+24M
T+24M

Nákup SW licencií

T+4M

T+23M

Dodávanie a akceptácia diela bude realizovaná po jednotlivých funkčných celkoch, moduloch v rámci
stanovených etáp v súlade so stanoveným harmonogramom projektu.
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6.11 Ostatné požiadavky na zhotoviteľa diela
Zhotoviteľ je povinný:
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

zhotoviť Dielo riadne, včas, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v súlade s
požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tomto dokumente, vrátane jeho príloh, ako aj v
súlade s podmienkami Verejného obstarávania,
pri plnení povinností podľa tohto dokumentu dodržiavať pokyny a podklady Objednávateľa,
ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tohto dokumentu,
bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo
podkladov poskytnutých mu Objednávateľom, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení
odbornej starostlivosti,
neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní, či iných
skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť riadne a včasné zhotovenie Diela,
niesť zodpovednosť za vzniknutú škodu, ktorú bolo možné vopred predvídať, spôsobenú
Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich z tohto dokumentu a/alebo
právnych predpisov v zmysle tohto dokumentu, pričom táto povinnosť sa nevzťahuje na
škody spôsobené identifikovanými a riadne od komunikovanými rizikami, riadenými v registri
rizík projektu
umožniť Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti vyvíjaného Diela, vrátane informačných
systémov a vývojového prostredia Zhotoviteľa na overenie miery dodržiavania
bezpečnostných požiadaviek relevantných právnych predpisov a požiadaviek,
zhotoviteľ sa zaväzuje , že prijme opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu
bezpečnosti informačných systémov
poskytnúť Objednávateľovi a jemu nadriadeným orgánom plnú súčinnosť pri riešení
bezpečnostného incidentu a vyšetrovaní bezpečnostnej udalosti,
poskytnúť Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu Systému vrátane administrátorských
prístupov,
zabezpečiť súlad dodávaného Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného z
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, s Katalógom služieb a požiadavkami na
realizáciu služieb vládneho cloudu (dostupným na
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/vladny-cloud/katalogcloudovych-sluzieb/index.html)
zohľadniť povinnosť orgánov verejnej moci (OVM), popísaný v Metodickom usmernení
ÚPPVII zverejnenom na https://datalab.digital/referencne-udaje/
(https://datalab.digital/dokumenty)
využívať a poskytovať pri elektronickej komunikácii (viď. §10 e-Gov zákona) údaje
prostredníctvom „Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (jeho časti IS CSRÚ)“.
Tento modul (viď. §10 e-Gov zákona) slúži o.i. na integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri
referencovaní a pri výmene údajov s referenčnými registrami a základnými číselníkmi.

6.12 Požiadavky na údržbu a podporu rozvoja riešenia
Požiadavky uvedené v tejto kapitole budú súčasťou návrhu zmluvy „Zmluva o službe údržby
aplikačného softvéru“ (ďalej „Zmluva SLA“) o úrovni poskytovaných služieb (SLA – Service Level
Agreement). Zmluvu SLA môže obstarávateľ uzatvoriť s úspešným uchádzačom do momentu
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nasadenia a spustenia riešenia do produkčnej prevádzky. Plnenie Zmluvy SLA začína momentom
uvedenia riešenia do produkčnej prevádzky a v lehote trvania štyroch (5) rokov od začiatku plnenia.
Lehotu trvania Zmluvy SLA bude možné predĺžiť po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán.
V Zmluve SLA bude zarátaný rozsah prác na dodatočné úpravy riešenia počas lehoty plnenia Zmluvy
SLA.
Od uchádzača sa očakáva, že v prípade jeho súhlasu s uvedenými podmienkami vyjadrí súhlas formou
„Spĺňame“, a naopak, v prípade nesúhlasu „ Nespĺňame“.
Pre potreby zabezpečenia činnosti Podpory prevádzky uchádzač zabezpečí služby Help desku. Help
Desk prijíma žiadosti od užívateľov, je prostriedkom na hlásenie incidentov a zadávanie požiadaviek na
činnosti poskytované Uchádzačom. Help Desk uchádzača na hlásenie incidentov nie je totožný so
Service Deskom projektu API, ktorý má slúžiť užívateľom API a po dodaní v rámci projektu bude
personálne prevádzkovaný obstarávateľom.
V rámci Zmluvy SLA je uvedený mechanizmus identifikácie a odstraňovania výpadkov (chýb) riešenia
podľa nižšie uvedených priorít:
Priority riešenia jednotlivých služieb
P1 – systém vykazuje kritické chyby, ktoré sú kľúčové pre správne fungovanie systému a nie je ich
možné vynechať alebo obísť pomocou náhradného riešenia a postupu. Spôsobujú zlyhanie celého
systému, alebo majú závažné finančné dopady.
Tieto chyby sa prejavujú všetkým používateľom a ich výskyt je reprodukovateľný (nie je náhodný).
Na tejto úrovni možno eskalovať chyby len Produkčného systému.
P2 – systém vykazuje závažné chyby, ktoré obmedzujú funkčnosť časti systému, pričom ostatné funkcie
pracujú bez problémov, alebo Systém nepracuje podľa popisu vo funkčnej špecifikácii.
Tieto chyby sa prejavujú všetkým alebo len jednotlivým používateľom a ich výskyt je reprodukovateľný
(nie je náhodný).
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Na tejto úrovni možno eskalovať chyby len Produkčného a výučbového systému.
P3 - Jednoduché chyby, ktoré nenarúšajú funkčnosť Systému, resp. jeho aplikácie a spôsobujú
obmedzenú, spomalenú, alebo inak degradovanú funkcionalitu, každá chyba, ktorá nie je chybou
úrovne 1, resp. 2. Sem patria aj chyby, ktoré sa vyskytujú náhodne.
Na tejto úrovni možno eskalovať chyby Produkčného aj testovacieho systému.
Help Desk bude realizovaný cez 3 úrovne podpory, s nasledujúcim označením:





L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného
obstarávateľa – IS Solution manager, ktorý je v správe verejného obstarávateľa a v prípade
jeho nedostupnosti Centrum podpory používateľov (zabezpečuje prevádzkovateľ IS a
DataCentrum).
L2 podpory IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov, so znalosťou
IS (zabezpečuje prevádzkovateľ IS – verejný obstarávateľ).
L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore IS
(zabezpečuje úspešný uchádzač).

6.12.1
Služba údržby Aplikačného softvéru pre Produkčný a
Testovací systém (Zmluva SLA)
V Zmluve o SLA sa uchádzač zaväzuje k zabezpečovaniu nasledujúcich činnosti:
1) Činnosti predpísanej, preventívnej a periodickej údržby činností definovaných dokumentáciou
Aplikácií,
2) Činností preventívnej a periodickej údržby pozostávajúcej najmä z:
a. Komplexnej a úplnej starostlivosti o aplikačné prostredie (funkcionalita, dizajn);
b. Riešením vzniknutých problémov s riešením v spolupráci s modulovými, sieťovými,
hardvérovými a databázovými špecialistami od inicializácie problému po odsúhlasenie
užívateľom aplikácie;
c. Riadením komunikácie kľúčových a koncových užívateľov s aplikačnými špecialistami
Uchádzača pri riešení chýb a problémov;
d. Spoluprácou na testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií, respektíve
pri nevyhnutnej parametrizácii;
e. Manažmentom zmien vo všetkých prostrediach;
f. Zosúladením požiadaviek bezpečnostnej politiky a aplikačných nastavení;
g. Vypracovávaním dokumentácie vyžadovanej internými normami obstarávateľa;
h. Manažmentom aktualizácií dokumentácie a príručiek pre koncových užívateľov
v spolupráci s autorom zmien;
i. Spoluprácou pri riešení úloh interoperability externých systémov a API;
j. Spolupráca s externými subjektmi vyžadujúcimi informácie o rozhraniach a
nastaveniach aplikácií na základe potvrdenej žiadosti;
k. Kontrolou licencií;
l. Monitoringom prevádzky a ladenie výkonnostných parametrov s cieľom zefektívniť a
zrýchliť spracovanie on-line dotazov a dávkových úloh.
3) Činnosti údržby a prevádzky vykonávané na základe identifikácie neštandardných stavov,
4) Zapracovania malých a stredných operatívnych zmien a optimalizácii do riešenia
v maximálnom rozsahu 50 človeko-dní za jeden kalendárny mesiac .
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Výkon činností na základe definovaných priorít je rozdelený do samostatných častí:



Intranetová časť riešenia
Verejná časť riešenia

Intranetová časť riešenia

Servisná úroveň
Priorita
Technická
podpora

Intranetová časť riešenia
P1
P2
P3
Podpora / Service v pracovnom čase 9 hodín denne (od 8:00 do 17:00)
desk
5 dní v týždni (pondelok – piatok) s výnimkou štátnych
sviatkov a dní pracovného pokoja
Doba odpovede
0,5h
0,5h
8h
(reakčná doba)
Doba vyriešenia
8h
12h
NBD
(odstránenie
poruchy)

Tab. 1 - Služba údržby Aplikačného softvéru – Intranetová časť riešenia

Verejná časť riešenia

Servisná úroveň
Priorita
Technická
podpora

Verejná časť riešenia
P1
P2
P3
Podpora / Service v pracovnom čase 9 hodín denne (od 8:00 do 17:00)
desk
5 dní v týždni (pondelok – piatok) s výnimkou štátnych
sviatkov a dní pracovného pokoja
Doba odpovede
0,5h
0,5h
6h
(reakčná doba)
Doba vyriešenia
8h
12h
NBD
(odstránenie
poruchy)

Tab. 2 - Služba údržby Aplikačného softvéru – Verejná časť riešenia

Poznámka:
Odstraňovanie porúch sa predpokladá formou vzdialeného prístupu, za ktorého funkčnosť z pohľadu
úspešného uchádzača zodpovedá obstarávateľ.

6.12.2

Požiadavky na rozvoj riešenia

Počas obdobia produkčnej prevádzky sa očakávajú zmeny, ktoré si vynútia ďalšie úpravy aplikácie
a nebude ich možné pokryť z bežnej prevádzky podľa predchádzajúcej kapitoly. Očakávajú sa najmä:




Zmeny vyvolané legislatívnymi zmenami relevantných slovenských zákonov a európskych
smerníc súvisiacich hlavne s telekomunikačnými a dátovými komunikáciami a budovania
týchto sietí,
Zmeny za účelom optimalizácie biznis procesov a pracovných postupov obstarávateľa s cieľom
minimalizovať manuálne pracovné postupy,
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Zmeny vyvolané zmenou externých systémov, s ktorými je alebo sa bude IS API integrovať a
ktorých rozhrania sa budú meniť alebo rozvíjať,
Zmeny za účelom optimalizácie elektronickej komunikácie medzi JIM a povinnými osobami.

Očakávané budúce zmeny nie je možné v tejto chvíli presne popísať, kvantifikovať ani časovo ohraničiť.
Preto v rámci budúcej Zmluvy SLA bude vyhradený celkový rámec 1000 človeko-dní na rok, z ktorého
bude na základe dodávateľom kvantifikovaných a objednávateľom odsúhlasených požiadaviek
zabezpečovaný rozvoj riešenia. Proces možného čerpania bude upresnený v projektovej inicializačnej
dokumentácii a bude sa riadiť ako proces zmenových konaní.
Daný rámec nie je možné prekročiť. Lehota čerpania rámca je obmedzená na dobu trvania Zmluvy SLA.
Od uchádzača sa očakáva, že uvedie sadzbu za jeden normovaný človeko-deň IT špecialistu *, v rámci
ktorého bude schopný v potrebnom rozsahu možných budúcich zmien zabezpečiť služby nižšie
uvedených expertov:













IT architekt
IT tester
IT programátor/vývojár
Projektový manažér IT projektu
IT analytik
IT dohľad/Quality Assurance
Špecialista pre bezpečnosť IT
Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
Špecialista pre databázy
Školiteľ pre IT systémy
IT/IS konzultant
Iné (pozícia, ktorú nie je možné zaradiť do vyššie uvedených pozícií)

* Sadzba za normovaný človeko-deň IT špecialistu je priemernou sadzbou všetkých rolí, ktoré sa na
projekte vyskytujú a slúži na zjednodušený výpočet predpokladaného budúceho čerpania rámca na
rozvoj riešenia.

6.13 Požiadavky na štruktúru nacenenia diela
Uchádzač nacení dané dielo v nasledujúcej štruktúrovanej forme v sume aj s DPH. Pri každej položke,
kde je to aplikovateľné, sa uvádza aj počet človeko-dní po jednotlivých rolách tak ako sú uvedené
v položke 5.3. tejto kapitoly.
1. IS API
1.1. Verejná časť
1.1.1.Web portál
1.1.2.Geo portál
1.1.3.GIS Light
1.1.4.CMS
1.1.5.Web Service Gateway
1.2. Agendový intranetový nástroj
1.2.1.Modul správy žiadostí
1.2.2.Modul pre spracovanie notifikácií
1.2.3.IAM
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1.2.4.Agendové evidencie, číselníky a správa metadát
1.3. Údajové transformácie a údajové výmeny
1.3.1.Transformačný modul pre priestorové údaje
1.3.2.Integračný komponent
1.3.3.Modul správy výmeny údajov
1.4. Spracovanie priestorových údajov
1.4.1.GIS Server
1.4.2.GEO Databáza
1.4.3.Analytický server pre priestorové údaje
2. ServiceDesk
3. Bezpečnostný projekt - model
4. Podpora prevádzky a rozvoj riešenia podľa kapitoly 6.11
4.1. Podpora prevádzky diela podľa požiadaviek na 5 rokov podľa kapitoly 6.11.1
4.2. Rozvoj riešenia podľa kapitoly 6.11.2 v štruktúre
4.2.1.
Jednotkovú cenu za človekodeň prác normovaného IT špecialistu
4.2.2.
Celkovú maximálnu cenu za celý rozsah rámca na rozvoj riešenia
4.3. Jednotkové ceny za človekodeň prác
4.3.1.IT architekt
4.3.2.
IT tester
4.3.3.
IT programátor/vývojár
4.3.4.
Projektový manažér IT projektu
4.3.5.
IT analytik
4.3.6.
IT dohľad/Quality Assurance
4.3.7.
Špecialista pre bezpečnosť IT
4.3.8.
Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
4.3.9.
Špecialista pre databázy
4.3.10. Školiteľ pre IT systémy
4.3.11. IT/IS konzultant
4.3.12. Iné (pozícia, ktorú nie je možné zaradiť do vyššie uvedených pozícií)
Každá položka musí byť nacenená samostatne jednou sumou, pričom pri položkách ktoré sa skladajú
z viacerých pod položiek sa uvádza sumárna časť. Toto sa netýka položky 5 (Podpora prevádzky
a rozvoja riešenia), kde sa naceňuje každá položka samostatne bez sumáru.
Pre položky 2 a 3 (IS API a ServiceDesk), sa očakáva uvedenie ceny na jednotlivé fázy pre každú ich
položku a to nasledovne:





Analýza a dizajn
Implementácia služieb
Testovanie služieb
Nasadenie

Pre položky 2 a 3 (IS API a ServiceDesk), sa rovnako očakáva uvedenie názvu, špecifikácie licencie, ich
počtu a ceny za softvérové licencie, pokiaľ tie sú súčasťou daného komponentu. Licencie sa uvádzajú
pre každý komponent samostatne.
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6.14 Sumarizácia predmetu dodávky obstarávania
Požiadavky uvedené v jednotlivých predchádzajúcich kapitolách sa navzájom dopĺňajú, pričom od
uchádzača o verejnú zákazku sa očakáva, že sa ku každej z nich vyjadrí, jednak či ju spĺňa a keď áno,
akým spôsobom zabezpečí realizáciu danej požiadavky. Spôsob vysvetlenia realizácie požiadavky
musí byť dostatočne podrobný nato, aby verejný obstarávateľ bol schopný zvážiť celkovú mieru
naplnenia požiadavky a jej kvalitu a to aj vo vzťahu k ostatným požiadavkám. Od uchádzača sa okrem
vyjadrenia k jednotlivým požiadavkám očakáva aj popis celkového navrhovaného riešenia na
dostatočnej úrovni detailu.
Ďalšie požiadavky, ktoré nie sú explicitnou súčasťou tohto dokumentu, vyplývajú z verejne
dostupných legislatívnych predpisov uvedených v kapitole „Legislatíva“ tohto dokumentu. Od
uchádzača sa očakáva, že sa k nim vyjadrí spôsobom spĺňa – v prípade, že je schopný zabezpečiť
naplnenie všetkých legislatívne predpísaných úkonov v súlade so zameraním tohto dokumentu a
ostatnými súvisiacimi dokumentmi, prípadne „nespĺňa“, pokiaľ nedokáže zabezpečiť naplnenie
jednej, alebo viacerých požiadaviek vyplývajúcich z legislatívnych dokumentov.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje v rámci dodávky dodať úplný predmet zmluvy, ktorý pozostáva z:














Kompletných analytických výstupov definovaných v tomto dokumente
Kompletných návrhových dokumentov definovaných v tomto dokumente
Dodávky všetkých potrebných licencií pre všetky prostredia budúceho riešenia
Inštalácie a konfigurácie SW prvkov
Dodania kompletného funkčného diela aplikačného prostredia IS API a jeho nasadenia na
všetky prostredia v rámci riešenia, vrátane odovzdania všetkých zdrojových kódov
Vykonania všetkých úkonov definovaných v tomto dokumente pre fázu testovania
Úplné nasadenie riešenia na všetky prostredia
Okrem dodávky tzv. „designovej“ dokumentácie (výstupy analytickej a návrhovej fázy
projektu), sa po vykonaní všetkých testov a nasadení očakáva aj dodanie tzv. „as-build“
dokumentácie.
Zaškolenia používateľov
Používateľskej dokumentácie a manuálov pre výkon činností
Používateľskej podpory riešenia podľa kapitoly 6.11.
Súčasťou riešenia nie je vybudovanie, alebo prenájom dátových centier a HW
prostriedkov – tie zabezpečí obstarávateľ po úroveň operačného systému (up to OS – čiže
bez OS).

Uchádzač o verejnú zákazku predloží v ponuke časti „Ostatné“ popis navrhovaného riešenia
minimálne v nasledovnom rozsahu:







Popis filozofie – architektúry navrhovaného riešenia
Logickú schému navrhovaného riešenia v súlade s TOGAF
Popis komponentov zobrazených v logickej schéme
Navrhovaný časový harmonogram prác
Podrobný štruktúrovaný položkovitý rozpočet podľa kapitoly 6.12.
Popis a špecifikáciu navrhovaných parametrov pre SLA podľa kapitoly 6.11
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