Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
DataCentrum
Názov projektu:
Dátové centrum pre eGovernment
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Organizácie verejnej správy si umiestňujú IKT infraštruktúru do vlastných priestorov, ktoré často nie sú budované
resp. adekvátne prispôsobené využitiu ako dátové sály a nespĺňajú príslušné normy a odporúčania. Vyspelejšie
dátové centrá vo verejnej správe sú zaplnené, resp. sa blížia zaplneniu a nie sú teda ďalej schopné realizovať
požiadavky ostatných organizácií na umiestnenie ich infraštruktúry pre kritickejšie systémy, resp. infraštruktúry,
ktorú nie sú aktuálne schopné prevádzkovať vo vlastných priestoroch. Zároveň prebieha mnoho projektov
implementácie informačných systémov, pri ktorých je zrejmá potreba v relatívne krátkom čase inštalovať väčšie
množstvo infraštruktúry (napr. eHealth, DCOM a podobne). Niektoré organizácie riešia tento problém prenájmom
priestorov komerčných organizácií, čo nie je ekonomicky najvhodnejšie riešenie.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Projekt realizuje prvú z etáp načrtnutých v štúdii uskutočniteľnosti, ktoré by mali smerovať k získaniu dostatočných
kapacít dátových centier na úrovni Tier III (podľa The Uptime Institute) pre prevádzkovanie informačných systémov
verejnej správy a zároveň umožniť vybudovanie platformy pre budúci cloud verejnej správy. Po skončení projektu
bude k dispozícii minimálne 400 m2 IT plochy, príslušných administratívnych priestorov a technológií chladenia,
napájania a konektivity pre inštalovanie cca 150 rackov pod správou DataCentra v dostupnosti zodpovedajúcej
úrovni Tier III (podľa The Uptime Institute). Tento krok umožní osadiť infraštruktúry prebiehajúcich projektov začať
centralizáciu menej efektívnej prevádzky menších dátových sál.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt je v porovnaní s projektmi budovania komplexných informačných systémov z pohľadu priebehu,
komplexnosti aktivít a ich trvania relatívne jednoduchý. Vzhľadom na existenciu viacerých dátových centier v
cieľovej lokalite spĺňajúcich definované požiadavky je jedinou hlavnou aktivitou obstaranie samotného dátového
centra. Súčasťou je príprava podkladov na obstarávanie s detailnou špecifikáciou požiadaviek a dotazníkov pre
uchádzačov na špecifikovanie technických parametrov ich ponúkaných dátových centier. Nasleduje vyhodnotenie
prijatých ponúk s fyzickou obhliadkou vybraných sál a výber najvhodnejšej ponuky. S víťazom bude podpísaná
zmluva vzápätí sa očakáva realizácia právnych úkonov na prepis nehnuteľnosti a prebratie nehnuteľnosti.
Podporné aktivity budú realizované v zmysle riadiacich dokumentov OPIS, a to najmä projektové riadenie v súlade
s metodikou PM OPIS, finančné riadenie a monitoring. Publicita a informovanosť bude riešená okrem povinných
prvkov (napr. informačná tabuľa) primárne oslovením organizácií verejnej správy s informáciami o dátovom centre a
prezentáciou(-ami) na odborných konferenciách.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia projektu je analyzovaná v štúdii uskutočniteľnosti z viacerých aspektov. Potreba uvedenej IT plochy je
potvrdená aj prieskumom realizovaným Ministerstvom financií u organizácií verejnej správy. Vzhľadom na
prevádzkovanie DataCentrom a technologické podmienky prevádzkovania niektorých systémov vyžadujúce fyzickú
dĺžku optickej prepojovacej trasy do aktuálneho dátového centra DataCentra 40km je potrebné realizovať projekt v
blízkom okolí Bratislavy. Boli vyhodnotené varianty výstavby, adaptácie existujúcej budovy a kúpy existujúceho
dátového centra (resp. jeho časti) a ako najvhodnejšia pri týchto podmienkach sa ukázala kúpa.
DataCentrum ako žiadateľ bol vybraný vzhľadom na fakt, že prevádzka informačných systémov a dátových sál je
jeho primárnym poslaním, je rozpočtovou organizáciou Ministerstva financií SR ako rezortu zodpovedného za
informatizáciu a definujúceho právny rámec, štandardy a usmernenie pre ostatné organizácie. Má skúsenosti s
prevádzkou kľúčových systémov verejnej správy ako napr. štátna pokladnica.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu

Náklady na prevádzku dátovej sály budú prítomné bez ohľadu na fakt, či pôjde o väčšiu centralizovanú sálu, ktorá
je výsledkom tohto projektu alebo bude infraštruktúra roztrúsená v menších sálach. Pri väčšej sále je možné
dosiahnuť vyššiu efektivitu a výšku výdavkov v prepočte napr. na 1 rack alebo m2 vzhľadom na to, že nie je
potrebné duplikovať údržbu (či už ide o predpísanú údržbu alebo neočakávané opravy) na viacerých komponentoch
vo viacerých lokalitách, je možný efektívnejší nákup energií vzhľadom na vyšší odber na jednom mieste a je možný
nižší počet zamestnancov na správu.
Zdroje na prevádzku budú pochádzať zo štátneho rozpočtu a ich efektívnejšie využitie oproti nerealizovaniu
projektu by teda v úhrne malo viesť k nižším nákladom na prevádzku ako pri nerealizácii projektu a teda nižším
požiadavkám na štátny rozpočet smerujúcim k prevádzke dátových centier vo verejnej správe.
Výška schválenej pomoci:
15 000 000,00 €
Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
VK 16.10.2013
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Ivan Zemko (zastupoval Norberta Molnára), Kornélia Čajková
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

