Zámer národného projektu
Datacentrum MVSR
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“ a je v súlade
s uznesením vlády č.247/2014 a bodom B1, ktorý zaväzuje podpredsedu vlády a ministra vnútra k rozvoju
dátových centier štátu v zmysle opatrení na zabezpečenie centralizácie dátových centier štátu. Zároveň dopĺňa
štúdiu „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 vypracovanej pre Ministerstvo financií
Slovenskej republiky spoločnosťou. Na základe vyššie uvedenej štúdie pre MF SR bola zrealizovaná kúpa
predmetného dátového centra pre eGovernment, ktorá je aktuálne v prevádzke.
2. Prijímateľ/partner1 národného projektu a dôvod jeho určenia
V zmysle uvedenej schválenej štúdie Dátové centrum pre eGovernment (13.5.2013) prijímateľom navrhovaného
národného projektu “Datacentrum MV SR“ je Ministerstvo vnútra SR.
Štúdia vychádza z návrhu vybudovať dátové centra v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, ktoré má
v informatizácii spoločnosti svoje konkrétne poslanie identifikované vo vyššie uvedených dokumentoch. MV SR
v zmysle svojho štatútu koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje rozvoj informačných systémov rezortu
a spoločne s MF SR budujú dátové centrá pre eGovernment. Ministerstvo vnútra SR má v informatizácii
slovenskej verejnej správy významnú úlohu, spravuje a prevádzkuje niekoľko kritických ISVS, viacero ISVS je
v štádiu implementácie, pričom zahŕňajú aj základné komponenty celého eGovernmentu.
3. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII
Národný projekt „Datacentrum MV 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
Národný projekt obsahuje rámcový plán projektových aktivít. Harmonogram počíta s paralelizáciou niektorých
aktivít a relatívne bezproblémovým priebehom.
Hlavné aktivity
- Realizačná fáza (analýza, implementácia, testovanie, nasadenie)
Podporné aktivity
- Prípravná fáza
- Inicializačná fáza (vymenovanie tímov, zabezpečenie zdrojov, detailizácia požiadaviek)
- Dokončovacia fáza
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Zdôvodnenie pri partnerovi sa uvedie len v prípade jeho relevantnosti.
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5. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu
30 891 828,84 Eur s DPH vrátane podporných aktivít
6. Doplňujúce údaje
Cieľová architektúra riešenia vychádza z konceptu architektonickej vízie cloudového riešenia MF SR v rámci
programu eGovernmentu. Riešenie predpokladá vybudovanie konsolidovanej technologickej platformy, ktorá
umožní poskytovať skupinu služieb s rôznou úrovňou presunu kompetencii na centrálne DC 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.
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. 105.999.60 € 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 EŠIF.
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.

2

