Zámer národného projektu
Cloud Ministerstva vnútra SR
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7
Informačná spoločnosť

1. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy
Projekt vychádza z materiálu „Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe“, číslo materiálu:
UV-21676/2014, schválený vládou SR uznesením číslo 247/2014, ktorý bol spracovaný na základe úlohy B.1
uznesenia vlády SR č. 680 z 27.11.2013, ktorým vláda SR schválila správu zo zasadnutia Európskej rady
konanej v Bruseli 24. - 25. októbra 2013 a nadväzuje na štúdiu „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1.“ vypracovanej
pre Ministerstvo financií SR, ktorej primárnym cieľom bolo posúdenie uskutočniteľnosti vybudovania riešenia
poskytujúceho úvodné portfólio cloudových služieb nadrezortných dátových centier.
Uvedená štúdia popisuje riešenie Dátového centra v pôsobnosti dvoch organizácií – DataCentrum a Ministerstvo
vnútra SR.
2. Prijímateľ/partner1 národného projektu a dôvod jeho určenia
Cloud ministerstva vnútra je projekt „IKT pre IaaS, 2.časť“ ktorý má zabezpečiť druhú časť informačnej
a komunikačnej infraštruktúry pre rozšírenie cloudových služieb resp. služieb Infrastructure as a Service (IaaS),
ktoré budú tvoriť portfólio cloudových služieb nadrezortných dátových centier.
V zmysle vyššie uvedenej schválenej štúdie Dátové centrum pre eGovernment (13.5.2013) je prijímateľom
navrhovaného národného projektu IKT pre IaaS, 2.časť Ministerstvo vnútra SR a partnerom Ministerstvo financií
SR. Tu pomenované partnerstvo vyplýva z celkovej koncepcie riešenia Dátového centra pre eGovernment.
Implementácia národného projektu IKT pre IaaS, 2.časť vyžaduje komponenty súvisiace s prepojením lokalít DC
MF SR a DC MV SR inštalovať aj na DC MF SR.
V rámci BSK budú umiestnené komponenty SW licencie a HW infraštruktúra pre riešenie DR (disaster recovery)
v celkovom objeme 2 225 311 € bez DPH resp. 2 670 373,20 s DPH.
3. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII
Národný projekt „Cloud Ministerstva vnútra SR patrí do Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť,
INVESTIČNÁ PRIORITA 2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického
vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.8: Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu
4. Rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované
V rámci projektu budú realizované aktivity, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa. Aktivity vychádzajú
z metodiky riadenia projektov PRINCE2 (analýza a dizajn, implementácia, testovanie a nasadenie, dodávka HW
a SW), podporných aktivít pre riadenie projektu a PR súvisiace s realizáciou projektov financovaných
z prostriedkov ŠF.
Hlavná aktivita
Analýza a návrh riešenia
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Zdôvodnenie pri partnerovi sa uvedie len v prípade jeho relevantnosti.
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Implementácia organizačných a procesných zmien
Realizačná fáza
Implementácia na úrovni dátovej a aplikačnej vrstvy
Inštalácia infraštruktúry
Nasadenie a integrácia
Implementácia organizačných a procesných zmien

Podporná aktivita
Prípravná fáza
Analýza potrieb a požiadaviek
Inicializačná fáza
Dokončovacia fáza
Akceptácia
5. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu
44 402 288,40 Eur s DPH vrátane podporných aktivít
6. Doplňujúce údaje
Na Podporné aktivity je plánový rozpočet v položkách:
Projektové riadenie ...........…. 20.000,00 € bez DPH resp 24.000 € s DPH
Publicita a informovanosť …. 88.333,00 € bez DPH resp 105999,60 € s DPH
Podporné aktivity pokrývajú oblasť realizácie štúdie uskutočniteľnosti, verejného obstarávania,
vypracovania ŽoNFP, žiadostí o platbu, monitorovacích správ, riadenie projektu podľa PRINCE2. Aktivita
Publicita a informovanosť pokrýva povinné plnenie pre v zmysle systému riadenia ESIF.
7. Prílohy2
1. Štúdia uskutočniteľnosti
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Štúdia uskutočniteľnosti tvorí povinnú prílohu Zámeru národného projektu a je vždy uvádzaná ako príloha č. 1.
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