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:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Názov projektu:
IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Od začiatku programového obdobia 2007 - 2013 prešli informačné systémy verejnej správy výraznými zmenami.
Počas tohto obdobia došlo k exponenciálnemu nárastu v oblasti digitálnych služieb, a tým aj k nárastu a diverzifikácii
prevádzkovaných IT zdrojov, čo automaticky viedlo k prudkému nárastu nákladov na prevádzku, ktorý obmedzil
schopnosť verejnej správy ďalej modernizovať a rozširovať svoje informačné systémy. Keďže ďalší posun
v digitalizácii a zefektívňovaní elektronických služieb je závislý od efektivity a vlastností informačnej a komunikačnej
infraštruktúry, bude nevyhnutné zavedenie procesov a programov, ktoré súčasný stav IKT zmenia. V súlade so
snahou odstrániť rozdrobenosť a decentralizáciu existujúcich dátových centier a systematicky znižovať tlak na štátny
rozpočet verejnej správy je prvým krokom vybudovanie IKT infraštruktúry pre IaaS časť 1 v DataCentre Ministerstva
financií SR. Týmto riešením by sa zabezpečila iniciálna kapacita základnej infraštruktúry, nakoľko nové informačné
systémy, ktoré vzniknú v rámci nových projektov v programovom období 2014-2020, budú musieť byť realizované na
platforme centralizovanej IaaS.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Implementácia projektu povedie k minimalizácii nárokov na správu a údržbu informačných systémov verejnej správy.
IaaS služby sa stanú nástrojom na efektívne budovanie a prevádzku informačných systémov, prispejú k dosiahnutiu
zvýšenej bezpečnosti a dostupnosti, ochrany osobných údajov a ďalších citlivých informácií a zároveň budú
orientované na potreby koncového zákazníka. Takýto spôsob poskytovania služieb umožní prevádzkovateľovi
dátového centra priebežne sledovať požiadavky a potreby žiadateľov, správne a flexibilne tieto potreby uspokojovať
a rýchlo reagovať aj pri náhlych zmenách a nových neočakávaných potrebách. Prostredie bude primárne určené pre
nové projekty informačných systémov, ktoré budú prevádzkované v cloude v prostredí nadrezortných dátových
centier. Iniciálne prostredie umožní „proof of concept (PoC)“ pre nadrezortný cloud, definovanie technologických
štandardov a prevádzkových procesov a poskytne vysoko dostupné škálovateľné a bezpečné IaaS služby napríklad
pre vývojové, testovacie, predprodukčné, prípadne produkčné prostredia nových informačných systémov, čo v praxi
znamená poskytovanie virtualizovanej infraštruktúry ako napr. serverov, dátových úložísk a sieťovej infraštruktúry.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia Národného projektu: IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1 prebehne v jednej aktivite - Obstaranie a nasadenie
HW a SW licencií v troch krokoch:
• Návrh a vytvorenie architektúry, ktorá bude v súlade so schválenými národnými štandardami pre informačné
systémy verejnej správy, ako aj medzinárodnými normami a štandardami,
• Vybudovanie a sprevádzkovanie centralizovanej, zdieľanej, škálovateľnej a stabilnej hardvérovej infraštruktúry a
inštalácia softvérového vybavenia pre hardvérovú infraštruktúru pre IaaS v súlade s navrhnutou architektúrou,
• Návrh a nasadenie aplikačného a dátového vybavenia tak, aby mohli byť služby IaaS poskytované.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Cieľová architektúra riešenia vychádza z konceptu architektonickej vízie cloudového riešenia MF SR v rámci
programu eGovernmentu, ktorá poukazuje na neprítomnosť infraštruktúry pre prevádzku cloudu a predpokladá
spustenie procesu obstarávania. Riešenie predpokladá vybudovanie konsolidovanej technologickej platformy, ktorá
umožní poskytovať skupinu služieb s rôznou úrovňou presunu kompetencií na nadrezortné dátové centrum a to
počnúc v prvej fáze službami IaaS a postupným rozširovaním záberu až po služby SaaS a poskytovanie
centralizovaných riešení bez potreby správy na zákazníckej strane.
Budovanie cloudových služieb prevádzkovaných z nadrezortných dátových centier je komplexná a časovo náročná
úloha, a preto je odporúčané ju budovať v iteráciách po projektoch s jasne definovaným predmetom, časovým

harmonogramom a rozpočtom. Nultým krokom a nevyhnutnou podmienkou bolo zabezpečenie potrebnej budovy a
základnej technologickej infraštruktúry. Táto problematika bola adresovaná v štúdii „Dátové centrum pre
eGovernment“ vypracovanej pre Ministerstvo financií SR, ktorej primárnym cieľom bolo posúdenie uskutočniteľnosti
zabezpečenia vhodných budov a základnej technologickej infraštruktúry, ako sú zabezpečenie a distribúcia
napájania, chladenia, fyzickej a objektovej bezpečnosti a podobne ako predpokladu pre budúce prevádzkovanie
nadrezortného dátového centra.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Výstupy a výsledky projektu budú využívané počas obdobia implementácie projektov v rámci OPIS a OPII, ako aj pri
naplňovaní cieľov „Návrhu centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe“, číslo materiálu: UV-21676/2014,
schváleným vládou SR uznesením číslo 247/2014.
Projekt vytvorí podmienky a predpoklady na znižovanie nákladov na verejnú správu, nakoľko zabezpečí unifikáciu
prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich eGovernment služby, optimalizuje využitie zdrojov,
zníži obstarávacie a prevádzkové náklady a zvýši efektivitu manažmentu na všetkých úrovniach od prevádzky
infraštruktúry až po manažment vzťahov. Aj keď okamžité náklady na riešenie sa môžu javiť ako vysoké,
predpokladané úspory nákladov na obstaranie a prevádzku informačných systémov celej verejnej správy možno
dosiahnuť postupne, až po nasadení celého cloudového riešenia.
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:
42 023 999,20 €
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 29.01.2015
Jaroslav Mikla, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Peter Kostolný, 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.

