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Vypracované podklady a dokumenty sú autorským dielom vytvoreným spoločnou prácou troch členov pracovnej skupiny „Cloud“ 

(Capgemini, HP a Interway, ďalej aj ako „autori“), a ako Ministerstvo financií SR (ďalej aj ako „adresát“), tak aj ďalšie osoby, ktoré budú 

tieto podklady a dokumenty alebo ich jednotlivé časti využívať bez ohľadu na to, či s vedomím alebo bez vedomia autorov sú povinné 

rešpektovať príslušné ustanovenia autorského zákona. Autori udeľujú adresátovi právo použiť vypracované podklady a dokumenty ako

základ pre ďalšie rozpracovanie pre nekomerčné, analytické alebo strategické interné dokumenty adresáta. V prípade, ak by ďalšie 

osoby získali od adresáta odmenu za zmenu alebo úpravu uvedených vypracovaných podkladov a dokumentov, alebo za ich doplnenie

respektíve dopracovanie, budú tieto ďalšie osoby povinné rokovať so všetkými troma členmi pracovnej skupiny „Cloud“ (Capgemini, HP 

a Interway) o ich finančnom podiele na tejto odmene.
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Management summary

• Cloud predstavuje novú paradigmu v dodávke IT služieb, ktorá 
už inšpirovala viacero vlád k aktívnym krokom pre jeho využitie 
vo verejnom sektore (UK, USA, NL)

• Cloud predstavuje nový spôsob šetrenia IT nákladov formami, 
ktoré idú za štandardné formy optimalizácie a zdieľania 
infraštruktúry, ako aj poskytovania unifikovaných služieb

• Naša iniciatíva identifikuje potenciál pre realizáciu prínosov 
Cloud-u v programe OPIS,  ako aj rezortných eGov iniciatívach 
predovšetkým formou Private Cloud-u

• Pre úspešné napredovanie je potrebné urýchlené vypracovanie 
Koncepcie pre zavedenie a využívanie Cloud-u pre eGov v SR
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ČO JE CLOUD ?
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Čo je Cloud?

“Cloud computing is Interent-based computing, 

whereby shared resources, software, and 

information are provided to computers and other 

devices on demand, like the electricity grid.”

“Cloud computing is a style of computing where 

scalable and elastic IT-enabled capabilities are 

delivered as a service to external customers using 

Internet technologies”

“Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand 

network access to a shared pool of configurable computing 

resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and 

services) that can be rapidly provisioned and released with 

minimal management effort or service provider interaction.”

Source:  Gartner, Inc.  “Cloud 
Computing Key Initiative Overview” by 
David Cearley, February 5, 2010

Source:  NIST  “NIST Cloud Definition by Peter 
Mell & Tim Grance, July 10, 2010

Source:  Wikipedia

Cloud computing má rôzne definície, ktoré však majú jednoznačný prienik:
 Cloud computing je promptné a flexibilné poskytovanie IT zdrojov zákazníkom 

prostredníctvom služieb využívajúc internetové technológie
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Cloud Computing = 3, 4, 5

Softvér ako služba 
(SaaS)

Platforma ako služba 
(PaaS)

Infraštruktúra ako služba 
(IaaS)

Platba za spotrebované 
zdroje

Public Cloud

Združovanie a zdieľanie 
zdrojov

Škálovateľnosť a elasticita

Služba na požiadanie

3 modely poskytovania služieb 4 modely nasadenia 5 základných charakteristík

Private Cloud

Community Cloud

Hybrid Cloud

Internet prístup 
(tenký klient)
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Dôvody pre Cloud v rôznych odvetviach

* vzťahuje sa na Public Cloud

*



Problémové faktory Cloud-u v rôznych odvetviach

* vzťahuje sa na Public Cloud

*



KRITÉRIA HODNOTENIA PRE 
ZARADENIE PROJEKTOV DO CLOUD-U
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Kritéria pre Cloud

“Rigorózna“ definícia  

Cloud-u
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Všetko, čo konzumujeme 

za firewall-om je Cloud

• Dôraz na ušetrenie prostriedkov:
– Unifikácia procesov a služieb

– Centralizácia poskytovania, spravovania služieb a zdrojov

• Transparentná prevádzka, predikovateľné náklady

• Virtuálne prostredie

• Licencie pod kontrolou

– Flexibilita pri požiadavke na zvýšenie/zníženie zdrojov

– Flexibilita pri reagovaní na zmeny prostredia (procesy, zákony)



Kedy použiť Cloud ?

 Project collaboration applications /services

 Web hosting, Web servers

 Marketing & promotions applications, campaigns

 Apps. where demand varies over a cycle

 Applications that do not have much interaction with 
back-end systems

 For new applications/services

 Test and development, load testing
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• Issues Remain
 Security
 Data location, privacy, potential loss, 

portability abilities
 Management/governance

O

P

P

P

P



(Dis)Kvalifikačné kritéria pre Cloud

1. „Mission criticality“, dostupnosť služieb/systému

2. Komplikovanosť prostredia klienta

3. Praktická použiteľnosť služby/systému 

4. Bezpečnosť
4.1. Bezpečnosť  systému/aplikácie – špecifické nároky

4.2. Bezpečnosť dát

4.3. Prevádzková bezpečnosť

5. Špecializované technológie

6. Licenčná politika
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Cloud pre OPIS program
Niektoré aspekty platné pre projekty 
programu OPIS:

– Náklady sú použité na vybudovanie IT 
systému a zavedenie do prevádzky

– Prevádzkovanie IT systému min 5 
rokov, kritériom je návratnosť

– IT systém sa nebude využívať na 
komerčné účely po dobu 5 rokov 
prevádzky
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Vybrané charakteristiky Cloud-u:
– Služba na požiadanie 

– Platba za spotrebované zdroje 

• Cloud využíva “kto chce“ (občania, samospráva - obce a mestá, ...)

• Platba za prevádzku

Pravdepodobná nutnosť zmeny programových dokumentov OPIS



HODNOTENIE PROJEKTOV
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Návrh Cloud-u

Proces hodnotenia
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Štúdie 

uskutočniteľnosti
Užší okruh 

kandidátskych projektov

I. zhodnotenie

- požadovanej bezpečnosti

- požadovanej dostupnosti

- stavu realizácie projektu

II. zhodnotenie

- projektu na základe setu 

definovaných kritérií

Výsledný návrh 

množiny pre Cloud

Metodika business case

- Údaje o HW

- Očakávané náklady prevádzky

1,2,...n
Cloud-ovXY projektovXY projektovXY projektov



Proces hodnotenia

• Vstupy
– Dostupné štúdie uskutočniteľnosti

– Ostatné dostupné informácie

• Analýza vstupov v kontexte definovaných kritérií
– Kritéria kvalifikačné a diskvalifikačné

• Interpretácia hodnotenia vhodnosti projektu pre Cloud
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P.č. Žiadateľ Názov projektu Suma NFP

1 MV SR Informačný systém registra fyzických osôb 21 576 048 €

2 MV SR Informačný systém identifikátora fyzických osôb 12 613 689 €

3 MV SR Elektronizácia služieb matriky 9 294 297 €

4 MV SR Elektronické služby centrálnej ohlasovne 14 100 000 €

5 MV SR Elektronická identifikačná karta 46 500 000 €

6 MV SR Elektronické služby národnej evidencie vozidiel 30 440 000 €

7 MV SR Elektronické technické preukazy (elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla) 26 000 000 €

8 MV SR Informačný systém registra adries 8 298 480 €

9 ÚGKK Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZB GIS 9 460 266 €

10 ÚGKK Elektronické služby katastra nehnuteľností 33 691 828 €

11 ÚGKK ÚGKK - Poskytovanie služieb pre RPI 1 161 787 €

12 MŽP SR Register priestorových informácií 5 311 027 €

13 ÚVO Elektronické služby verejného obstarávania 3 485 400 €

14 NASES Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov 47 447 000 €

15 NKÚ Elektronické služby NKÚ SR (Kontrolórsky informačný systém) 3 520 000 €

16 ŠÚ SR Elektronické služby Štatistického úradu SR 22 600 000 €

17 MF SR Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka 17 017 000 €

18 CR SR Elektronické služby colnej správy 4 000 000 €

19 MF SR Elektronické služby daňových agend MF SR 49 791 000 €

20 MPSVR SR Elektronické služby MPSVaR SR 33 193 920 €

21 SP Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne 33 193 920 €

22 SP Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne - druhá prioritná oblasť 13 300 000 €

23 MF SR Elektronické služby finančných a rozpočtových agend 2 323 600 €

24 MH SR Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR 15 500 000 €

25 ŠÚ SR? Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov 4 647 000 €

26 MPRV SR Elektronické služby stavebného poriadku 9 958 176 €

27 MZ SR Elektronické služby zdravotníctva (eHealth) 40 000 000 €

28 MZ SR Elektronické služby zdravotníctva - druhá prioritná oblasť 49 000 000 €

29 MZ SR Elektronické služby zdravotníctva - tretia prioritná oblasť

30 MZV SR Elektronické služby Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 10 000 000 €

31 MF SR Integrované obslužné miesta

32 MF SR a ZMOS Dátové centrum obcí a miest (DCOM) 47 000 000 €

33 VÚC Elektronizácia služieb VÚC 31 500 000 €

34 Obce Elektronizácia služieb krajských miest 22 000 000 €

35 Obce Elektronizácia služieb miest a obcí 60 000 000 €

SPOLU 737 924 438 €

Prioritná os 1
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OPIS projekty pre samosprávu –
charakteristika

• DCOM pre miestnu územnú samosprávu – obce a mestá – umožňuje
všetkým samosprávam na Slovensku poskytovať elektronické služby 
podporujúce optimalizované procesy, a to prostredníctvom:

– Nových komponentov IKT pre eGov služby (licencovanie, el. vyrubovanie a 
platenie miestnych daní a poplatkov, dotácie a granty, ...)

– Systémov vnútornej správy (účtovníctvo, mzdové agendy, …)

– Administratívnych aplikácií (kanc. balíky, email, eLearning, …)

• Charakteristika prostredia samospráv:

– Prevažná väčšina subjektov miestnej samosprávy (obce ~ 2800) vzhľadom na 
ich nízku IKT vyspelosť bude pristupovať na všetky 3 typy služieb (budovanie 
na „zelenej lúke“)

– Väčšie samosprávy (mestá) budú vzhľadom na ich IKT vyspelosť k DCOM 
službám pristupovať selektívne a budú si vyberať z ponuky DCOM

• Záver:

Jednoznačný kandidát pre Cloud (existujúca štúdia definuje DCOM ako SaaS)



Projekty pre samosprávu-
hodnotenie
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Prvotný 

nástrel - bez 

detailného 

aplikovania 

konkrétnych 

kriterií

Výstup 

stretnutia 

13.12.2010

Id Inštitúcia Projekt

1

Mission 

criticality

, 

dostupno

sť 

služieb/s

ystému

2

Kompliko

vanosť 

prostredi

a klienta

3

Praktická 

použiteľ

nosť 

služby/sy

stému 

4.1

Bezpečn

osť 

(Bezpečn

osť  

systému/

aplikácie 

– 

4.2

Bezpečn

osť 

(Bezpečn

osť dát)

4.3

Bezpečn

osť 

(Prevádz

ková 

bezpečn

osť)

5

Špecializ

ované 

technoló

gie

6

Licenčná 

politika

Vhodný/ 

Nevhodn

ý

SaaS

31 MF SR

Integrované obslužné 

miesta (ako prístupový 

komponent)

SaaS Potenciálny 

kandidát 

pre Cloud 

32
MF SR a 

ZMOS

Dátové centrum obcí a 

miest (DCOM)

SaaS? Potenciálny 

kandidát 

pre Cloud 

34 Obce
Elektronizácia služieb 

krajských miest

SaaS? Potenciálny 

kandidát 

pre Cloud 

35 Obce
Elektronizácia služieb 

miest a obcí
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OPIS projekty pre MZ SR – charakteristika

• Väčšina systémov v rámci OPIS Projektov pre MZ SR sú 
budované “na zelenej lúke“

• Nie sú uzatvorené zmeny v eHealth I a eHealth II

• Nie sú dostatočné informácie o náplni eHealth III

• Charakter projektov
– Projekty budované od začiatku

– Niektoré systémy obsahujú citlivé osobné údaje

– Niektoré systémy majú vysoké nároky na dostupnosť

• Záver

Existuje priestor pre Cloud pre vybrané oblasti v rámci navrhovaných OPIS projektov



Projekty MZ SR - hodnotenie
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* úroveň využitia Cloud-u závisí od 

charakteru spracovávaných údajov

*
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OPIS projekt pre RPI – charakteristika

• Vypracovaná Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje 4 alternatívy integrácie povinných 
osôb (definícia povinnej osoby – ako subjektu verejnej správy podľa ISVS), 
poskytovateľov zdrojových údajov, ktoré ich vytvárajú a udržiavajú v zmysle svojich 
kompetencií (vrátane poverených organizácií vo svojej pôsobnosti)

• Integračné varianty sú špecifikované podľa umiestnenia zdrojových údajov 
a poskytovateľa služieb

• Zaradenie jednotlivých subjektov – ministerstiev a verejnej správy:

1. ÚGKK, ŠÚ, MV – centrálne poskytovanie služieb a údajov z jedného miesta

2. MŽP, MPRV, MDVRR, MH – centrálne poskytovanie služieb a infraštruktúra pre 
údaje na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (viac dátových zdrojov)

3. MK, MZ, VÚC – služby poskytované RPI, centrálne uloženie údajov 

4. Mestá a obce – plné využitie RPI

• Záver:

Jednoznačný kandidát pre Cloud



Ďalšie projekty OPIS - hodnotenie
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OPIS projekty pre MV SR – charakteristika

• OPIS projekty pre MV SR zväčša predstavujú rozšírenie alebo nadstavbu 
nad existujúcimi systémami

– Hlavné výpočtové stredisko MV SR (VS MV SR) je umiestnené v Banskej Bystrici

– Národné personalizačné centrum MV SR (NPC) je umiestnené v Bratislave od 
roku 2004 (najmä špecializované personalizačné zariadenia)

• Charakter projektov

– Obsahujú špecializované technológie (rožšírenia NPC)

– Sprístupňujú služby nad existujúcimi systémami a dobudovanými systémami 
(resp. po rozšírení existujúcich systémov)

– Vysoké nároky na bezpečnosť systémov, bezpečnosť dát, bezpečnosť 
prevádzky

– Orchestrácia nad existujúcimi a budúcimi službami

• Záver
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Malý priestor pre Cloud v rámci navrhovaných OPIS projektov



Projekty MV SR - hodnotenie

25

Cloud type

Výstup 

stretnutia 

13.12.2010

Id Inštitúcia Projekt

1

Mission 

criticality

, 

dostupno

sť 

služieb/s

ystému

2

Kompliko

vanosť 

prostredi

a klienta

3

Praktická 

použiteľ

nosť 

služby/sy

stému 

4.1

Bezpečn

osť 

(Bezpečn

osť  

systému/

aplikácie 

– 

4.2

Bezpečn

osť 

(Bezpečn

osť dát)

4.3

Bezpečn

osť 

(Prevádz

ková 

bezpečn

osť)

5

Špecializ

ované 

technoló

gie

6

Licenčná 

politika

Vhodný/ 

Nevhodn

ý

nie

1 MV SR
Informačný systém registra 

fyzických osôb

nie

2 MV SR
Informačný systém identifikátora 

fyzických osôb

nie

3 MV SR Elektronizácia služieb matriky

nie

5 MV SR Elektronická identifikačná karta

nie

6 MV SR
Elektronické služby národnej 

evidencie vozidiel

nie

7 MV SR

Elektronické technické preukazy 

(elektronické služby pre 

osvedčenie o evidencii vozidla)



Výsledky hodnotenia
Určite ÁNO

SaaS
• DCOM (obce a mestá)

• RPI
• eHealth
• IOM
• eContent

PaaS
• ES daňových agend

Skôr ÁNO

• ES pre 
krajské 
mestá
• ES 
štatistického 
úradu
• ÚPVS
• ES 
verejného 
obstarávania

Skôr NIE

• CISMA
• ES CEP
• ES colnej 
správy

Určite NIE

• IS RFO
• IS IFO
• ES centrálnej ohlasovne
• eID
• Evidencia vozidiel
• Technické preukazy
• IS RA
• Kataster
• ZB GIS
• ES NKÚ
• ES MH SR
• Stavebný poriadok
• ES MZV
• ES VÚS

Detailné hodnotenie 

v priloženom súbore:
Prvotný 

nástrel - bez 

detailného 

aplikovania 

konkrétnych 

kriterií

Výstup 

stretnutia 

13.12.2010

Id Inštitúcia Projekt Evaluator

1

Mission 

criticality

, 

dostupno

sť 

služieb/s

ystému

2

Prostredi

e klienta

3

Praktická 

použiteľ

nosť 

služby/sy

stému 

4.1

Bezpečn

osť 

(Bezpečn

osť  

systému/

aplikácie 

– 

4.2

Bezpečn

osť 

(Bezpečn

osť dát)

4.3

Bezpečn

osť 

(Prevádz

ková 

bezpečn

osť)

5

Špecializ

ované 

technoló

gie

6

Licenčná 

politika

Vhodný/ 

Nevhodn

ý

IaaS, PaaS, 

SaaS?

Potenciálny 

kandidát 

pre Cloud 

11 MŽP SR
Register priestorových 

informácií

Interway

SaaS? Potenciálny 

kandidát 

pre Cloud 

13 ÚVO
Elektronické služby 

verejného obstarávania

Interway

SaaS Potenciálny 

kandidát 

pre Cloud 

14 NASES

Elektronické služby 

spoločných modulov ÚPVS 

a prístupových 

Interway

IaaS, PaaS, 

SaaS? 16 ŠÚ SR
Elektronické služby 

Štatistického úradu SR

Interway

SaaS Otvorené - 

nie sú 

dostatočné 

17 MF SR

Elektronické služby 

centrálneho 

elektronického priečinka

Interway

SaaS Otvorené - 

nie sú 

dostatočné 

18

Colné 

riaditeľs

tvo SR

Elektronické služby colnej 

správy

Interway

SaaS Otvorené - 

nie sú 

dostatočné 

19 MF SR
Elektronické služby 

daňových agend MF SR

Interway

SaaS Otvorené - 

nie sú 

dostatočné 

20
MPSVR 

SR

Elektronické služby 

MPSVaR SR

SaaS Otvorené - 

nie sú 

dostatočné 

21 SP
Elektronizácia služieb 

Sociálnej poisťovne

HP

SaaS Otvorené - 

nie sú 

dostatočné 

22 SP

Elektronizácia služieb 

Sociálnej poisťovne - 

druhá prioritná oblasť

HP

von mimo 

OPIS (RIS, 

RIS samo)

23 MF SR

Elektronické služby 

finančných a rozpočtových 

agend

SaaS? REGOB Otvorené - 

nie sú 

dostatočné 

25 ŠÚ SR?

Register a identifikátor 

právnických osôb a 

podnikateľov

SaaS? Potenciálny 

kandidát 

pre Cloud 

28 MZ SR

Elektronické služby 

zdravotníctva - druhá 

prioritná oblasť

HP

SaaS

31 MF SR
Integrované obslužné 

miesta

Capgemini

SaaS Potenciálny 

kandidát 

pre Cloud 

32
MF SR a 

ZMOS

Dátové centrum obcí a 

miest (DCOM)

Capgemini

SaaS? Potenciálny 

kandidát 

pre Cloud 

34 Obce
Elektronizácia služieb 

krajských miest

Capgemini

SaaS? Potenciálny 

kandidát 

pre Cloud 

35 Obce
Elektronizácia služieb 

miest a obcí

Capgemini

SaaS

36 MF SR
Portál zamestnancov 

verejnej správy

SaaS - IAM

37 MF SR
Register inštitúcií verejnej 

správy - ako súčasť IAM

Ďalšie iniciatívy
• Základná infraštruktúra ŠS
• Rezortné Cloud-y (MŠ, 
MDPT, MŽP, MPRV, ...)



Kontext posudzovania projektov

• Pri kvalifikácií projektov bolo prihliadané na súčasný stav:
– Rozsah projektu

– Požadovanú funkcionalita

– Finančný rámec

• Pre projekty OPIS, vyhodnotené ako nevhodný kandidát pre 
Cloud:
– Navrhujeme uvažovať  o  Cloude- v širšom kontexte, napr. nie iba pre 

jediný posudzovaný projekt, ale pre celé IT prostredie, v ktorom je 
projekt zasadený

– Dotýka sa to hlavne nadstavbových projektov 
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NÁVRH ĎALŠÍCH KROKOV 
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Čo je potrebné na zavedenie 
Cloud-u pre eGov v SR?

• Identifikácia realizovateľných Cloud-ov a ich spôsoby 
implementácie:

– technické

– finančné (oprávnenosť výdavkov na investíciu do
zdieľanej infraštruktúry, oprávnenosť výdavkov na
prevádzku v pravidlách riadenia ŠF a KF, atď.)

– prevádzkové

• Vyhodnotenie Cloud-ov z hľadiska:

– efektivity, udržateľnosti, návratnosti,

– potreby zmien (napr. legislatíva, alebo strategický
rámec)

• Implementačný plán zavedenia Cloud-ov

Vypracovanie Koncepcie pre zavedenie 
a využívanie Cloud-u pre eGov 

Realizácia krokov 
vyplývajúcich z Koncepcie

• Metodický pokyn pre zavedenie a 
využívanie Cloud-u

• Rozšírenie štandardizačných dokumentov

• Zapracovanie výsledkov do 
pripravovaných a prebiehajúcich 
projektov

• Postupná realizácia navrhnutých Cloud-ov 

cca. 6 mesiacov

cca. 3 mesiace



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
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Vypracované podklady a dokumenty sú autorským dielom vytvoreným spoločnou prácou troch členov pracovnej skupiny „Cloud“ 

(Capgemini, HP a Interway, ďalej aj ako „autori“), a ako Ministerstvo financií SR (ďalej aj ako „adresát“), tak aj ďalšie osoby, ktoré budú 

tieto podklady a dokumenty alebo ich jednotlivé časti využívať bez ohľadu na to, či s vedomím alebo bez vedomia autorov sú povinné 

rešpektovať príslušné ustanovenia autorského zákona. Autori udeľujú adresátovi právo použiť vypracované podklady a dokumenty ako

základ pre ďalšie rozpracovanie pre nekomerčné, analytické alebo strategické interné dokumenty adresáta. V prípade, ak by ďalšie 

osoby získali od adresáta odmenu za zmenu alebo úpravu uvedených vypracovaných podkladov a dokumentov, alebo za ich doplnenie

respektíve dopracovanie, budú tieto ďalšie osoby povinné rokovať so všetkými troma členmi pracovnej skupiny „Cloud“ (Capgemini, HP 

a Interway) o ich finančnom podiele na tejto odmene.


