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POUŽITÉ SKRATKY 

CVTI SR Centrum vedecko technických informácií Slovenskej republiky 
NITT SK Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku 
DC Dátové centrum 
EK Európska Komisia - je najvyšší výkonný orgán Európskej únie. Navrhuje legislatívu EÚ, 

kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských krajinách EÚ a zastupuje EÚ voči 
členským štátom navonok. 

FTE Full Time Equivalent – jednotka označujúca pracovný výkon zodpovedajúci 
zamestnancovi na plný pracovný úväzok 

JKR Jednotné komunikačné rozhranie 
IM Interný manuál - vnútorný riadiaci dokument, ktorý obsahuje popis postupov 

a súvisiacich oblastí pre všetky procesy, postupy a činnosti vykonávané RO/SORO 
IKT informačno-komunikačné technológie 
ISS Integrovaný systém služieb 
OP Operačný program 
RO Riadiaci orgán - orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie 

operačného programu.  
ŠF  Štrukturálny Fond 
UIR Univerzálne integračné rozhranie 
VaV Veda a Výskum 
VV Vedecko výskumná (základňa) 
SSO Single Sign On 
GUI Graphical User Interface 
API Application Programming Interface 
CMS Content Management System 
ISS Integrovaný systém služieb 
ESB Enterprise Service Bus 
IAM Identity & Access Manager 
BPM Business Process management 
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1 RÁMEC PROJEKTU 

Cieľom  tohto návrhu je v rámci projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 

Slovensku – NITT SK” je popísať odporúčania pre vybudovanie, prevádzku a údržbu integrovaného 

prostredia pre využívanie služieb a kapacít existujúcich IKT infraštruktúr pre výskum a vývoj. 

Integrované prostredie pre využívanie služieb musí spĺňať medzinárodné štandardy pre informačné 

a telekomunikačné   technológie.  Jedná sa predovšetkým o štandardy, ktoré zabezpečia kompatibilitu 

a prepojiteľnosť jednotlivých systémov, prostredníctvom ktorých sa poskytujú služby ISS. Rovnako je 

vhodné aby ISS spĺňal štandardy týkajúce sa prevádzky dátových a info-komunikačných služieb. 

Systém bude postavený na existujúcich IKT infraštruktúrach budovaných v rámci dvoch ďalších 

národných projektov, a síce „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“, 

ktorého implementáciou je poverené CVTI SR, a „Gridy a superpočítače“, ktorý realizuje SAV.  

Dôraz sa bude klásť na samotné poskytovanie služieb v súvislosti s využívaním tejto infraštruktúry a 

vytvorenie jednotného prístupového rozhrania pre vedeckú komunitu. 

  



6 
„Návrh doporučení pre vybudovanie, prevádzku a údržbu integrovaného prostredia pre využívanie služieb a kapacít 

existujúcich IKT infraštruktúr pre výskum a vývoj“ 

 

 

2 VÍZIA – KONCEPCIA NÁVRHU RIEŠENIA 

2.1 Popis základných požiadaviek na integrovaný systém služieb 

(ISS) 

 Integrovaný systém služieb predstavuje z používateľského pohľadu spoločné miesto, kde je 

infraštruktúra obohatená o systém služieb prebiehajúcich na infraštruktúre, alebo za jej pomoci. Je to 

kombinácia, ktorá zabezpečuje potrebný komfort pri vykonávaní vedeckej činnosti, predovšetkým 

výpočtových služieb a služieb spojených so spracovaním a ukladaním dát. Jednotlivé služby a ich 

základné charakteristiky sú opísané v kapitolách nižšie. Integrovaný systém služieb je zabezpečený 

komplex, do ktorého používateľ pristupuje bezpečne, a kde by mal mať vysokú istotu aj bezpečného 

uloženia údajov. Používateľ tak nájde na jednom mieste nielen prostriedok na vykonávanie svojej 

činnosti, ale aj potrebnú bázu odborných služieb, ktoré môže využívať. Nutným predpokladom 

k správnej a účelnej funkcionalite ISS je vybavenosť infraštruktúrou. Pod infraštruktúrou sa rozumejú 

ITK prostriedky vybavenia dátového centra, ktoré slúžia na prevádzkovanie  služieb ISS, alebo služba 

ISS sa môže vďaka ich existencii vykonávať. Sú to teda počítače, servery, úložiská dát, prepínače 

a smerovače, sieťové pripojenia a pod. Na tejto infraštruktúre je potrebné zabezpečiť náležité 

softvérové vybavenie a aplikačný softvér, ktorý je potrebný na prevádzku vedecko-výskumnej činnosti 

prostredníctvom Integrovaného systému služieb a súbor služieb, ktoré sú potrebné pre 

sprístupňovanie tohto softvérového vybavenia zástupcom akademickej obce. Aby ISS ponúkalo svoje 

služby používateľom je nutné, aby malo k dispozícii  jednotný systém prístupu. Tento systém prístupu 

je pre ISS prezentovaný Jednotným komunikačným rozhraním, ktorého filozofia a návrh funkcionality 

sú uvedené v kapitolách nižšie. 
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2.2 Katalóg služieb 

2.2.1 SLUŽBY KOMUNIKAČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Hosting systémov a webhosting 

Základná charakteristika 

a.1 Využitie hardvérovej infraštruktúry DC VaV s poskytnutím priestoru pre používateľa na 

umiestnenie vlastného aplikačného softvéru a následné vykonanie vedeckých výpočtov a 

testov, ktoré budú prebiehať na špecializovanom hardvéri, kde je dedikovaný výkon na 

výpočtovú kapacitu.  

a.2 Táto služba využíva nasadený hardvér prevádzkovateľa s nasadeným prostredím na 

virtualizáciu VMware; nasadené sú HP Blade servery (HP BL680c G5). Potreby ukladania 

prevádzkových dát sú pokryté nasadenými diskovými poľami triedy enterprise (HP 

XP24000) a diskovými poľami strednej triedy (IBM DS5100) s kapacitami postačujúcimi na 

hosťovanie aplikačných serverov, webserverov a podporných aplikácii. V prostredí DC VaV 

je implementované virtualizačné riešenie spoločnosti VMware. Nasadené sú moduly 

ESXi/ESX, VirtualCenter Agent, Virtual SMP, VMFS, Update Manager, Consolidated Backup, 

High Availability, VMotion/Storage VMotion a DRS). Služba je riadená aplikáciou JKR.  

Vzdialené pripojenie 

Základná charakteristika 

a.1 Služba prístupu pre používateľov ISS cez prenosovú prístupovú sieť k ISS. Cieľom je 

zabezpečiť rýchle, pružné a bezpečné pripojenie používateľov zo vzdialenej lokality, teda 

mimo priestorov DC VaV na služby a techniku, ktorú je možné využívať v priestoroch DC 

VaV alebo na iných vzdialených sieťach a počítačoch. Vzdialene pripojený používateľ bude 

mať možnosť ovládať takto pripojený počítač (službu) zo svojho dôverne známeho 

počítačového prostredia. 

a.2 Služba sa realizuje na nainštalovanej bezpečnostnej infraštruktúre prevádzkovateľa; najmä 

zariadenia Cisco ASA 5580-40 ktoré sú určené na zabezpečovanie primárnej ochrany na 

hranici DC VaV a externého prostredia. So svojou multigigabitovou priepustnosťou, veľkým 

maximálnym počtom SSL VPN a aj IPSec VPN tunelov a priepustnosťou 1 Gbps pri 

3DES/AEN IPSec VPN komunikácii sú vhodné ako koncentrátor bezpečnostných tunelov 
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smerujúcich do DC VaV. Poskytovateľ zabezpečí v rámci tejto služby správu 

bezpečnostných certifikátov. Služba je riadená aplikáciou JKR.  

Prepojenie na akademické a vedecké siete 

Základná charakteristika 

a.1 Služba rýchleho, pružného a bezpečného prepojenia pomocou komunikačnej cesty, teda 

fyzické prepojenie cez telekomunikačnú infraštruktúru doma a vo svete.  

a.2 Služba je realizovaná na nainštalovanej sieťovej infraštruktúre prevádzkovateľa, na 

prepojení DC VaV s chrbticovou sieťou SANET a prostredníctvom SANETu smerom do 

internetu. Služba je zabezpečená dvoma nezávislými trasami medzi DC VaV a POP SANET – 

Žilina. Služba je riadená aplikáciou JKR.  

Dátová a komunikačná bezpečnosť 

Základná charakteristika 

a.1 Vytvorenie zásad na ochranu pred neoprávneným použitím dát. Bezpečnosť bude pokrývať 

oblasti aplikačnej bezpečnosti, databázovej bezpečnosti, komunikačnej bezpečnosti, 

antivírovej bezpečnosti a systému pre vyhľadávanie a detekciu útokov (IDS – Intrusion 

Detection System). 

a.2 Služba je realizovaná na nainštalovanej sieťovej infraštruktúre prevádzkovateľa, najmä na 

jeho bezpečnostných komponentoch, najmä firewally a IDS/IPS detektory. Dátová a 

komunikačná bezpečnosť je riadená implementovanými softvérovými nástrojmi Cisco 

Security Manager a Cisco Security Monitoring, Analysis and Response System (MARS). Táto 

služba zahŕňa dve základné aktivity. Aktivita 1 rieši na prevádzkovej úrovni predovšetkým 

plánovanie bezpečnostných scenárov, ich implementáciu a monitoring. Aktivita 2 rieši 

dátovú a komunikačnú bezpečnosť služieb používateľov. Obidve aktivity sú riadené 

prostredníctvom JKR.  

2.2.2 SLUŽBY PLATFORMY PRE UKLADANIE A SPRACOVANIE DÁT 

Služby úložiska a dlhodobého úložiska dát 

Základná charakteristika 

a.1 Dlhodobé ukladanie dát a záznamov prostredníctvom prevádzkovateľa, a to minimálne po 

dobu trvania projektu. 
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a.2 Služba využíva nasadený hardvér prevádzkovateľa. Potreby ukladania prevádzkových dát a 

dát určených na dlhodobé ukladanie sú pokryté inštalovanými diskovými poľami triedy 

enterprise (HP XP24000) pre ukladanie kritických aplikácii a dát a diskovými poľami 

strednej triedy (IBM DS5100). V prostredí DC VaV je implementovaný systém IBM Tivoli 

Storage Manager. Služba je riadená aplikáciou JKR.  

Výpočtové služby 

Základná charakteristika 

a.1 Poskytnutie výpočtovej kapacity pre vedecko-výskumné účely s cieľom dosiahnuť 

optimálnu kapacitu a výkon pre úspešné vykonanie výpočtov. 

a.2 Poskytovateľ realizuje službu s využitím predinštalovaného hardvéru HW IBM Power 570 v 

prostredí DC VaV. Služba je riadená aplikáciou JKR.  

Zálohovanie dát 

Základná charakteristika 

a.1 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaviaže poskytnúť rámcovému používateľovi službu 

zálohovania jeho dát, teda vytvárania záložných kópií dát, ktoré môže byť vykonávané 

manuálne alebo automaticky. Automatické zálohovanie môže byť priebežné alebo sa môže 

vykonávať v určitých časových intervaloch. Záložná kópia slúži na obnovenie „živých“ dát, 

ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu. 

a.2 Služba využíva nasadený hardvér u prevádzkovateľa. Potreby ukladania prevádzkových dát 

a dát určených na dlhodobé ukladanie budú pokryté inštalovanými diskovými poľami 

triedy enterprise (HP XP24000) pre ukladanie kritických aplikácii a dát a diskovými poľami 

strednej triedy (IBM DS5100) s kapacitami postačujúcimi na dlhodobé ukladanie dát s 

menšími požiadavkami na rýchlosť prístupu. V prostredí DC VaV je implementovaný 

systém IBM Tivoli Storage Manager. IBM Tivoli Storage Manager poskytuje kompletnú 

sadu integrovaných nástrojov pre spoľahlivú zálohu dát a obnovu systémov často 

používaných v prostredí vedy a výskumu; poskytuje nepretržitú a automatickú ochranu 

údajov umožňujúcu obnovu z ktoréhokoľvek bodu v čase; umožňuje zálohovanie aplikácií a 

používateľov, ako aj opätovné spustenie v priebehu minút po strate údajov, zatiaľ čo sa 

obnova všetkých údajov bude vykonávať v pozadí; poskytuje úplnú obnovu počítača 

následne po havárii alebo zlyhaní servera, aj na odlišnom hardvéri alebo virtuálnom 

počítači. Služba je riadená aplikáciou JKR.  
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Archivácia, digitalizácia a snímanie dát 

Základná charakteristika 

a.1 Služby súvisiace s archiváciou, digitalizáciou a snímaním dát, najmä transformácia zväčša 

papierovej podoby dokumentov, snímok a iných nebinárnych podkladov do formy 

digitálnej (binárnej) určenej na ďalšie spracovanie, zobrazenie alebo uloženie do archívu. 

a.2 Služba využíva digitalizačné pracovisko poskytovateľa, ktoré je pripojené zabezpečeným 

kanálom do DC VaV. Archivované, zdigitalizované a nasnímané dáta sa ukladajú do 

úložného priestoru poskytovateľa medzi výsledky digitalizácie alebo na požiadanie 

používateľa môže byť úložný priestor u prevádzkovateľa aj cieľovým miestom uloženia 

digitálnej formy - výsledkov digitalizačného procesu. Digitalizačné pracovisko je vybavené 

príslušným softvérom určeným na automatizáciu jednotlivých čiastkových úloh počas 

digitalizácie. Služba je riadená aplikáciou JKR.  

2.2.3 LICENČNÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY 

Vyhľadávanie dokumentov 

Základná charakteristika 

a.1 Služba predstavuje možnosť on-line fulltextového vyhľadávania cez Portál ISS, ako aj off-

line vyhľadávanie dokumentov napríklad cez knižničné fondy poskytovateľa.  

a.2 Služba sa realizuje s využitím technických prostriedkov prevádzkovateľa.  

Informačný servis 

Základná charakteristika 

a.1 Služba využíva Portál ISS ako komunikačný kanál pre informovanie o dostupných službách, 

zmenách, trendoch, možnostiach a iných informáciách súvisiacich s činnosťou ISS. 

Súčasťou tejto služby je aj linkovanie na príbuzné portály a integrované systémy služieb na 

Slovensku a v zahraničí. 

a.2 Služba sa realizuje s využitím technických prostriedkov prevádzkovateľa.  

Kolaboračný portál 

Základná charakteristika 

a.1 Prístup na kolaboračný portál. Služba je spojená s funkcionalitou, ktorú poskytuje Portál 

ISS; ten komunikuje s kolaboračným portálom cez webovú službu – web servis.  
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a.2 Kolaboračný portál bude slúžiť na jednoduchú výmenu a správu dokumentov, ako aj na 

správu činností súvisiacich s jednotlivými riešeniami. 

Metadátový systém 

Základná charakteristika 

a.1 Služba umožňuje vytváranie metadát v rámci ISS. Metadátový systém ISS je systém 

vytváraný priamo používateľmi a obsahuje najmä uložené informácie o dokumentoch, 

obrázkoch, výsledkoch meraní a iných dátach určených na zdieľanie alebo ako odkaz pre 

ďalšie vyhľadávanie vo vedecko-výskumnom procese a následnom využívaní už 

vytvorených materiálov.  

a.2 Služba sa realizuje s využitím technických prostriedkov prevádzkovateľa. Poskytovateľ 

nasadí špeciálnu databázovú aplikáciu umožňujúcu vytvárať, udržovať, triediť metadáta a 

následne v nich vyhľadávať. Prístup do metadátového systému je realizovaný 

prostredníctvom rozhrania v module na Portáli ISS. Toto rozhranie umožňuje prístup ku 

všetkým formám vyhľadávania v rámci metadátového systému, napríklad vyhľadávaniu 

prostredníctvom fulltextového vyhľadávacieho nástroja, vyhľadávaniu v stromovej podobe 

metadát, alebo podľa iných preddefinovaných parametrov. 

Poskytovanie softvéru a aplikácií 

Základná charakteristika 

a.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že má zabezpečené príslušné licencie ku všetkým softvérovým 

produktom a aplikáciám poskytovaným prostredníctvom ISS. Pravidlá a zásady používania 

softvéru a aplikácií a udeľovanie sublicencií bližšie upravujú licenčné podmienky 

konkrétnych softvérov a aplikácií.  

a.2 Prípadné poskytovanie školení, helpdesku, hotline a podobných podporných 

(doplnkových) služieb k jednotlivým softvérovým produktom zabezpečí poskytovateľ v 

zásade prostredníctvom tretej osoby (dodávateľ softvérového produktu) výlučne v 

prípade, že takéto podporné (doplnkové) služby budú poskytnuté dodávateľom 

konkrétneho softvérového produktu. 

a.3 Služba je riadená aplikáciou JKR.  

Licencovanie SW a aplikácií 

Základná charakteristika 
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a.1 Zabezpečovanie licencií, správa a správna interpretácia licenčných pravidiel pre softvér a 

aplikácie umiestnené na ISS.  

a.2 Licencovanie softvéru a aplikácií znamená vytvorenie pravidiel a zásad používania 

akademického softvéru a aplikácií, transferu licenčných podmienok a dohľadom nad ich 

dodržiavaním. 

2.2.4 KONZULTAČNÉ  A ODBORNÉ SLUŽBY 

Konzultačné služby 

Základná charakteristika 

a.1 Konzultačné služby najmä v oblasti poradenstva pri výbere špecializovaného softvéru a 

aplikácií, asistenciu pri základnom nastavovaní softvéru a asistenciu pri základnom 

nastavovaní aplikácií ISS. 

a.2 Služba je riadená aplikáciou JKR.  

Školiaca činnosť 

Základná charakteristika 

a.1 Zabezpečenie školiacej činnosti k používaniu ISS, ako aj k poskytovaným softvérovým 

aplikáciám minimálne v rozsahu užívateľského používania. 

a.2 Služba sa realizuje s využitím technických prostriedkov prevádzkovateľa.  

Expertné služby v oblasti IT 

Základná charakteristika 

a.1 Expertné služby v oblasti informačných technológií, najmä nastavenie systémov, 

zriaďovanie prístupov a kont, prepojenie systémov, manažment projektov, zabezpečovanie 

bezpečnosti a poradenstvo v oblasti informačných technológií.  

a.2 Služba sa realizuje formou konzultácií a s využitím technických prostriedkov 

prevádzkovateľa. Služba je riadená aplikáciou JKR.  

 

 

2.3 Vízia implementácie služieb (Hrubý návrh riešenia) 

 Služby sa budú poskytovať na základe: 
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 Zmluvy o pristúpení k integrovanému systému služieb uzavretej medzi CVTI SR a inštitúciou VaV 

(používateľ služieb), ktorej individuálni používatelia budú využívať ISS  

 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o pristúpení k integrovanému systému služieb 

 Zmlúv  o individuálnom  pristúpení  k Integrovanému  systému  služieb uzavretej medzi 

používateľom služieb a individuálnym používateľom služieb ISS 

a v prípade záujmu aj na základe 

 Zmluvy o realizácii technologického partnerstva uzavretej medzi CVTI SR a inštitúciou VaV 

 Zmluvy o realizácii strategického partnerstva uzavretej medzi CVTI SR a inštitúciou VaV 

2.3.1 SLUŽBY KOMUNIKAČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Hosting systémov a webhosting 

Podmienky poskytnutia 

b.1 Používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia JKR, ktoré zabezpečí kontrolu 

požiadaviek používateľa oproti technickým špecifikáciám služby a možnostiam jej 

implementácie.  

b.2 Používateľ špecifikuje počet požadovaných virtuálnych CPU, veľkosť RAM, typ a veľkosť 

úložného priestoru, komunikačné požiadavky, požiadavky na operačný systém a prípadne 

požiadavky na predinštalovaný aplikačný softvér ponuky DC VaV.  

b.3 Poskytovateľ prostredníctvom prevádzkovateľa poskytne používateľovi prístupové údaje k 

vytvorenej službe. 

b.4 Poskytovateľ udeľuje používateľovi súhlas na využitie hardvérovej infraštruktúry DC VaV s 

možnosťou virtualizácie na serveroch DC VaV.  

b.5 Poskytovateľ poskytne rámcovému používateľovi vo virtuálnom prostredí priestor na 

umiestnenie vlastného aplikačného softvéru a následné vykonanie vedeckých výpočtov a 

testov, ktoré budú prebiehať na špecializovanom hardvéri, kde je dedikovaný výkon na 

výpočtovú kapacitu; dedikovaný výkon a kapacita budú dohodnuté s používateľom 

individuálne z dôvodov technických a iných obmedzení. 

Vzdialené pripojenie 

Podmienky poskytnutia 

b.1 Používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia JKR.  
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b.2 Používateľ špecifikuje typ požadovaného vzdialeného pripojenia a v prípade, že to služba 

vyžaduje, napr. vytvorenie IPSec tunelu, aj technickú špecifikáciu zariadení na vytvorenie 

tunelu na strane používateľa spolu so sieťovou IP adresou.  

b.3 Po kontrole a realizácii požiadavky JKR oboznámi používateľa so stavom realizácie. 

Prepojenie na akademické a vedecké siete 

Podmienky poskytnutia 

b.1 Používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia JKR.  

b.2 Používateľ špecifikuje typ služby – vytvorenie tunela na inštitúciu v Slovenskej republike 

prostredníctvom siete SANETu, prepojenie zo zariadení používateľa cez SANET do 

internetu, vytvorenie VPN tunela prostredníctvom SANET a internetu na partnerskú 

inštitúciu do zahraničia.  

b.3 Po kontrole a realizácii požiadavky JKR oboznámi používateľa so stavom realizácie. 

Dátová a komunikačná bezpečnosť 

Podmienky poskytnutia 

b.1 Pri Aktivite 1 JKR riadi na základe preddefinovaného plánu činnosti administrátorov 

networkingu.  

b.2 Pri Aktivite 2 si používateľ objedná službu prostredníctvom prostredia JKR, ktoré 

zabezpečuje kontrolu požiadaviek používateľa oproti technickým špecifikáciám služby a 

možnostiam jej implementácie.  

b.3 Používateľ špecifikuje najmä typ služby – servery, úložný priestor, databáza a požadované 

zabezpečenie.  

b.4 Po kontrole a realizácii požiadavky JKR oboznámi používateľa so stavom realizácie. 

b.5 Poskytovateľ vytvorí cez štandardné prevádzkové predpisy sadu zásad, ktorými bude 

chrániť používateľov pred neoprávneným použitím dát. Bezpečnosť bude pokrývať oblasti 

aplikačnej bezpečnosti, databázovej bezpečnosti, komunikačnej bezpečnosti, antivírovej 

bezpečnosti a systému pre vyhľadávanie a detekciu útokov (IDS – Intrusion Detection 

System). 

 

2.3.2 SLUŽBY PLATFORMY PRE UKLADANIE A SPRACOVANIE DÁT 

Služby úložiska a dlhodobého úložiska dát 
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Podmienky poskytnutia 

b.1 Používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia JKR, ktoré zabezpečí kontrolu 

jeho požiadaviek oproti technickým špecifikáciám služby a možnostiam jej implementácie. 

b.2 Používateľ špecifikuje požiadavky na charakter úložiska (krátkodobé, strednodobé, 

dlhodobé), očakávanú formu prístupu, definíciu prístupových pravidiel, najmä privátne 

dáta, dáta určené pre pracovnú skupinu, inštitúciu alebo verejné dáta.  

b.3 Poskytovateľ prostredníctvom prevádzkovateľa poskytne používateľovi prístupové údaje k 

vytvorenej službe. 

b.4 Poskytovateľ umožní používateľovi dlhodobo ukladať dáta a záznamy prostredníctvom DC 

VaV, a to najmenej po dobu trvania projektu.  

b.5 Poskytovateľ zabezpečí kontrolu integrity uložených záznamov a dát.  

b.6 Poskytovateľ poskytne rámcovému používateľovi úložisko jeho dát a záznamov s 

bezpečným prístupom.  

b.7 Poskytovateľ zabezpečí indexáciu atribútov záznamu a vyhľadávanie v záznamoch. V 

prípade využitia tejto služby je používateľ povinný zabezpečiť vytváranie metadát k 

ukladaným dátam a záznamom. 

Výpočtové služby 

Podmienky poskytnutia 

b.1 Používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia JKR a špecifikuje požiadavky na 

výpočtové služby, najmä rozsah, kapacita, operatívny úložný priestor, operačný systém, 

príslušná výpočtová aplikácia.  

b.2 Zadefinovaná požiadavka je v aplikácii JKR presunutá na kontrolu a realizáciu.  

b.3 Poskytovateľ prostredníctvom prevádzkovateľa poskytne používateľovi prístupové údaje k 

vytvorenej službe. 

b.4 Poskytovateľ poskytne používateľovi vysoko-výkonnú výpočtovú kapacitu pre vedecko-

výskumné účely s cieľom dosiahnuť optimálnu kapacitu a výkon pre úspešné vykonanie 

výpočtov. 

b.5 Prevádzkovateľ na Portáli ISS uvedie informácie o možnostiach výpočtových kapacít pre 

túto službu: 

 zoznam počítačov (skupiny serverov) určených na vedecké výpočty, 

 základné informácie o kapacite a výpočtových možnostiach počítača/skupiny 

počítačov, 
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 softvérové a aplikačné vybavenie počítača/skupiny počítačov, 

 dedikované určenie počítača/skupiny počítačov, ak je predpokladané. 

Zálohovanie dát 

Podmienky poskytnutia 

b.1 Používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia JKR.  

b.2 Po kontrole a realizácii poskytovateľ prostredníctvom prevádzkovateľa poskytne 

používateľovi prístupové údaje k vytvorenej službe. 

b.3 Poskytovateľ poskytne používateľovi službu vytvárania záložných kópií dát, ktoré môže byť 

vykonávané manuálne alebo automaticky.  

Archivácia, digitalizácia a snímanie dát 

Podmienky poskytnutia 

b.1 Používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia JKR.  

b.2 Ak bude výsledná digitálna forma ukladaná v rámci ISS do úložného priestoru s určením na 

niektorú formu zdieľania, používateľ je povinný popísať uložené dáta v metadátovom 

systéme.  

b.3 Používateľ je upovedomený o pridelenom časovom okne na digitalizáciu prostredníctvom 

JKR.  

b.4 V zmysle smernice o digitalizácii dokumentov v digitalizačnom pracovisku poskytovateľa 

podklady pre digitalizáciu musia byť doručené výhradne osobne.  

b.5 Po doručení podkladov v pridelenom časovom okne vykoná poskytovateľ digitalizáciu, 

výsledné dáta pripraví do stavu podľa požiadaviek používateľa, pričom sa preferuje 

nahranie do úložného priestoru používateľa v DC VaV a následne aktualizuje status 

požiadavky v JKR, ktorý automaticky informuje používateľa o vykonanej digitalizácii, o 

mieste uloženia zdigitalizovaných dokumentov a o čase a mieste, kde si používateľ bude 

povinný prevziať originál dokumentov určených pre digitalizáciu. 

2.3.3 LICENČNÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY 

Vyhľadávanie dokumentov 

Podmienky poskytnutia 
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b.1 Poskytovateľ zabezpečí vyhľadávací systém integrovaný na všetky zdroje informácii v rámci 

ISS, dáta v úložných priestoroch podľa definovaných práv a určenia a/alebo dáta 

publikované prostredníctvom JKR.  

b.2 Služba je prístupná prostredníctvom rozhrania integrovaného v JKR. Toto rozhranie umožní 

prístup ku všetkým formám vyhľadávania, napr. vyhľadávaniu prostredníctvom 

fulltextového vyhľadávacieho nástroja, vyhľadávaniu v databáze metadát, alebo podľa 

ďalších preddefinovaných parametrov alebo vyhľadávacieho stromu. 

b.3 Poskytovateľ zabezpečí možnosť on-line fulltextového vyhľadávania cez Portál ISS, ako aj 

off-line vyhľadávanie dokumentov napríklad cez svoje knižničné fondy.  

b.4 Požiadavku na vykonanie vyhľadávania je možné zadať cez komunikačné okno v Portáli ISS, 

kde následne internetový prehliadač zobrazí výsledky vyhľadávania, alebo formulárovým 

spôsobom, pričom takto zadaná a jednoznačne identifikovaná žiadosť nie je spracovaná v 

reálnom čase. 

Informačný servis 

Podmienky poskytnutia 

b.1 Služba sa realizuje ako modul portálu ISS umožňujúci automatizované zobrazovanie 

vybraných informácii prostredníctvom rôznych kanálov, a to ako modul 

personalizovateľný, ktorý zobrazuje rôzne vybrané informácie rôznym používateľom podľa 

ich autentifikácie a to najmä formou zobrazenia na hlavnej stránke Portálu ISS po 

autentifikácii, prostredníctvom autentifikovaného toku RSS a zasielaním informačných 

emailov na registrované adresy používateľov.  

b.2 Služba je modulom portálu ISS. 

Kolaboračný portál 

Podmienky poskytnutia 

b.1 Služba sa realizuje s využitím technických prostriedkov prevádzkovateľa. Služba využíva 

mierne modifikovaný „wiki“ modul v Portáli ISS. Jej súčasťou je možnosť vytvárania blogov 

prostredníctvom rozšírenej funkcionality „wiki“ modulu alebo implementovaním 

špeciálneho blogovacieho modulu.  

b.2 Služba je riadená modulmi Portálu ISS. 

Metadátový systém 

Podmienky poskytnutia 
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b.1 Používateľ súhlasí, aby ním alebo osobami, ktoré budú od neho odvodzovať svoje práva k 

prístupu do ISS, vytvorené metadáta boli zaradené do metadátového systému, ktorý bude 

prístupný aj pre ďalších používateľov. 

b.2 Vytváranie metadát je podmienkou využitia služieb ukladania a spracovania dát. 

Poskytovanie softvéru a aplikácií 

Podmienky poskytnutia 

b.1 Používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia JKR, ktoré zabezpečuje evidenciu 

jeho požiadavky a jej posúdenie konzultantom.  

b.2 Používateľ si vyberie z aktuálnej ponuky softvéru a aplikácii.  

b.3 Konzultant porovná požiadavku s aktuálnym stavom licencií pre daný softvér a s licenčnými 

podmienkami poskytovateľa softvéru.  

b.4 Po ukončení konzultácii konzultant zadá do JKR pre používateľa výsledok schvaľovania. V 

prípade pozitívneho výsledku oboznámi používateľa s licenčnými podmienkami na 

používanie. V prípade negatívneho stanoviska oboznámi používateľa s dôvodmi 

zamietnutia. 

b.5 Používateľ sa zaväzuje udelenú sublicenciu využívať. 

b.6 Používateľ súhlasí s monitorovaním využívania sublicencie. 

Licencovanie SW a aplikácií 

Podmienky poskytnutia 

b.1 Používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia JKR, ktoré zabezpečuje evidenciu 

jeho požiadavky a jej posúdenie konzultantom. 

b.2  Po ukončení konzultácii konzultant zadá do JKR pre individuálneho používateľa výstup 

z konzultácii a oboznámi používateľa so stavom realizácie. 

b.3 Konzultant v spolupráci s používateľom vypracujú informáciu o výsledkoch licenčnej 

konzultácie pre zverejnenie prostredníctvom Portálu ISS aby sa zabezpečilo informovanie 

potenciálnych ďalších používateľov daného softvéru (prípadne priamo danej licencie). 

 

2.3.4 KONZULTAČNÉ  A ODBORNÉ SLUŽBY 

Konzultačné služby 

Podmienky poskytnutia 



19 
„Návrh doporučení pre vybudovanie, prevádzku a údržbu integrovaného prostredia pre využívanie služieb a kapacít 

existujúcich IKT infraštruktúr pre výskum a vývoj“ 

 

 

b.1 Používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia JKR, ktoré zabezpečuje evidenciu 

požiadavky používateľa a jej posúdenie konzultantom.  

b.2 Služba sa realizuje formou konzultácií a s využitím technických prostriedkov 

prevádzkovateľa.  

b.3 Po ukončení konzultácii konzultant zadá do JKR pre používateľa výstup z konzultácii.  

b.4 JKR oboznámi používateľa so stavom realizácie. 

Školiaca činnosť 

Podmienky poskytnutia 

b.1 V prípade individuálnej požiadavky poskytovateľ zabezpečí hardvérovú podporu pre 

prípravu, vytváranie a realizáciu on-line školení, najmä: kamera s IP výstupom a mikrofón s 

napojením na počítač.  

b.2 Služba využíva prezentačný modul Portálu ISS a pre prezentáciu hotových on-line školení aj 

modul On-line školení Portálu ISS.  

b.3 Služba je riadená prostredníctvom Portálu ISS. 

b.4 Poskytovateľ zabezpečí pre používateľa školiacu činnosť k používaniu ISS, ako aj k 

poskytovaným softvérovým aplikáciám minimálne v rozsahu užívateľského používania 

výlučne prostredníctvom tretej osoby (dodávateľ softvérového produktu) a v prípade, že 

takáto podporná (doplnková) služba bude poskytnutá dodávateľom konkrétneho 

softvérového produktu. 

Expertné služby v oblasti IT 

Podmienky poskytnutia 

b.1 Používateľ si objedná službu prostredníctvom prostredia JKR.  

b.2 Používateľ špecifikuje charakter služby – jednorazová, dlhodobá, typ služby, požadovanú 

kvalitu a časové parametre.  

b.3 Po kontrole a realizácii sa zadajú do JKR pre používateľa príslušné údaje o službe.  

b.4 JKR oboznámi používateľa so stavom realizácie. 

 



20 
„Návrh doporučení pre vybudovanie, prevádzku a údržbu integrovaného prostredia pre využívanie služieb a kapacít existujúcich IKT 

infraštruktúr pre výskum a vývoj“ 

 

 

3 NÁVRH RIEŠENIA 

3.1 Architektúra systému 

Integrovaný systém služieb predstavuje spoločné miesto, kde je infraštruktúra obohatená o systém 

služieb prebiehajúcich na infraštruktúre, alebo za jej pomoci. Je to kombinácia, ktorá zabezpečuje 

potrebný komfort pri vykonávaní vedeckej činnosti - rámec pre integráciu informácií, ľudí a procesov. 

Na zabezpečenie cieľov projektu bol zvolený moderný architektonický koncept SOA, ktorý najlepšie 

vyhovuje charakteru podnikových procesov (business process), ktoré má systém podporovať. 

Servisne orientovaná architektúra - rámec 

 

 

Princípy SOA architektúry: 

 technologicky neutrálna (otvorené štandardy, rozhrania, integrácia) 

 každý kľúčový komponent je samostatný a prenositeľný 

 redundancia, vysoká dostupnosť (clustering, sharding, failover,...) 

 aplikácia (=služba) je k dispozícii prostredníctvom vysokoúrovňového rozhrania 

 flexibilita pri pridaní novej aplikácie (=služby) 

 konzistentná práca so službami (jednotný spôsob zverejňovania služby, centrálna 

správa, štandardizovaný spôsob volania) 

 štandardizované adaptéry a konektory 
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Hrubá architektúra infraštruktúry na podporu ISS : Enterprise Service Bus (ESB), ktorá 

prepája jednotlivé komponenty: 
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Cieľom navrhovaného riešenia je integrovať aplikácie, ktoré sa budú prevádzkovať v DC VaV, 

efektívnym a konzisttentným spôsobom z hľadiska správy, údržby a ďalšieho rozvoja. Jadrom takéhoto 

návrhu riešenia je vybudovanie jednotného komunikačného rozhrania (JKR), ktoré zahŕňa aj portál ISS , 

a taktiež aj komponenty -  integračná vrstva ESB a riadenie podnikových procesov (BPM 

 

 

Integrovaný systém služieb, CVTI 

SR  
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ESB  zabezpečuje: 

 konzistentnú prácu so službami (jednotný spôsob zverejňovania služby, centrálna 

správa, štandardizovaný spôsob volania) 

 routing (nezávislá adresácia služieb, dynamické smerovanie) 

 štandardizované adaptéry a konektory 

 mediáciu a transformácie (kanonický formát správ aj dátových typov, dátové 

transformácie, transformácie protokolov) 

 messaging (asynchrónne volanie služieb, fronty, publish & subscribe...) 

 jednotný management 

Ďalším významným (neoddeliteľným) komponentom je riadenie podnikových procesov (BPM), ktorý 

obsahuje  

 implementáciu prac. postupov (workflows)  naprieč aplikáciami 

 nástroje na integráciu systémov na báze (podnikových) procesov 

 nástroje na modelovanie a riadenie naprieč aplikáciami/systémami (orchestrácia) 

Z pohľadu rolí pri poskytovaní služieb môže pohľad na navrhovaný systém vyzerať takto:  

Role v systéme poskytovanie služieb  

 



24 
„Návrh doporučení pre vybudovanie, prevádzku a údržbu integrovaného prostredia pre využívanie služieb a kapacít 

existujúcich IKT infraštruktúr pre výskum a vývoj“ 

 

 

Návrh riešenia vychádzajúci z konceptu SOA spočíva na 4-vrstvovej architektúre ISS, ktorá koordinuje 

IT služby (dáta a aplikácie) cez integračné služby do podnikových procesov, ktorých vstupy a výstupy sú 

pre užívateľov prezentované na portáli. 

Základné komponenty riešenia 

• Enterprise Servise Bus (JBOSS, Mule, ...) 

• BMP Workflow (podľa ESB) 

• Portál (Liferay) 

• Portlety 

• SW Konektory pre existujúce aplikácoie 

Riešenie bude  prevádzkované vo virtualizovanom prostredí VM-Ware (s prepojením na farmu 

serverov RISC). Prepojenie týchto dvoch platforiem zabezpečí ESB prostredníctvom konektorov 

a rozhraní typu Open Standards 

Business Process Management (Orchestrácia procesov ) 

Každá služba bude riadená prostredníctvom princípu SOA (Service Oriented Architecture) cez 

nadradený  podnikový proces, ktorý má svoju definíciu (aktivity, role, ciele) 
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3.2 Rámcové požiadavky na riešenie ISS 

3.2.1 PREDMET VO 

CVTI SR v projekte Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku  obstaráva 

formou verejného obstarávania portál pre integrovaný systém služieb. Účelom ISS v Aktivite 2.1 je 

vytvorenie a prevádzka systému služieb v prostredí IKT v oblasti podpory výskumu, vývoja a TT 

a poskytnutie komplexného riešenia pre aktivity komunitného portálu pre V&V obec. Portál musí 

umožňovať zmeny v nastavení služieb ako i implementáciu nových služieb v budúcnosti. Základné 

druhy služieb: 

- infraštruktúra ako služba 
- platforma ako služba 
- softvér ako služba 

 
kompletný zoznam služieb sa nachádza v Katalógu služieb – Príloha 1 

Predmetom dodávky bude SW a služby partnerskej spoločnosti - systémového integrátora, ktorého 

úlohou bude implementovať, integrovať a nasadiť portál integrovaného systému služieb.  

3.2.2 SOFTWARE 

Technologická platforma pre ISS je vopred určená už nasadenou platformou typu open-source-

software: portál typu Liferay (už nasadený pre systém SK CRIS), ESB typu JBoss/Mule (JBoss AP použitá 

pre SAS) a databáza MS SQL (podnikový databázový engine). Tieto SW produkty pre  nie sú predmetom 

tohto obstarávania – dodávať sa budú len SW komponenty, ktoré budú nutné pre integráciu aplikácií 

(adaptéry, konektory) a prezentačné komponenty (portlety) – tak ako vyplynie z detailnej funkčnej 

špecifikácie. 

3.2.3 SLUŽBY 

Dodávka riešenie ISS bude pozostávať z nasledovných hlavných služieb systémového integrátora 

1. analýzy požiadaviek 
2. návrhu integračnej architektúry 
3. detailnej funkčnej špecifikácie 
4. vývoja a inštalácie SW komponentov 
5. úplnej konfigurácie SW komponentov 
6. migrácie dát, ktorého rozsah vyplynie z analýzy 
7. testovania a odstránenia chýb pred ostrou prevádzkou,  
8. pilotného spustenia do prevádzky 
9. zaškolenia užívateľov, požadujú sa minimálne tieto školenia 
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a. bežný užívateľ, 
b. správca obsahu 
c. správca platformy 

10. projektového riadenia 

3.2.4 POŽADOVANÁ ARCHITEKTÚRA  

má v hlavných rysoch tieto kľúčové komponenty:  

- Portál s portletmi služieb  
- Identity & Access Manager 
- Aplikácie integrované štandardnými resp. proprietárnymi konektormi do ESB 
- Základný CMS  
- Správa a monitoring 

3.2.5 PORTÁL 

Zabezpečuje používateľské rozhranie podľa požiadaviek a potrieb užívateľov, a poskytuje jednotné 

prostredie pre prezentáciu služieb integrovaných aplikácií. Užívateľom sú priradené role buď statické 

alebo dynamické. Podľa danej na role bude každému užívateľovi v rámci portálu vygenerovaný 

dynamický desktop s požadovanými funkciami (workflow pre aktiváciu služieb, portlet vybraných 

služieb a pod.). Poznámka: Vizuál portálu je presne definovaný vnútorným štandardom  (Príloha 2) 

3.2.6 IDENTITY & ACCESS MANAGER 

Modul, ktorý má zabezpečiť registráciu a overovanie identity a prístupových práva užívateľov portálu 

ISS. Okrem súboru štandardných autentizačných mechanizmov podporuje aj vlastné doplnkové formy 

autentifikácie ako OpenID a karty RFID. Identity & Access Manager súčasne slúži pre podporu 

jednotného prihlásenia (SSO) v rámci infraštruktúry webových aplikácií. Je založený na centrálnej báze 

užívateľov v podobe LDAP servera, kde sú uložené aj informácie o roliach a úrovni poskytovaných 

služieb. 

3.2.7 INTEGRÁCIA APLIKÁCIÍ 

Integrácia aplikácií je založené na použití ESB. Poskytuje funkcie, ako je BPM pre životný cyklus služieb 

a workflow naprieč aplikáciami, orchestráciu (riadenie služieb), samotnú fyzickú integráciu (adaptéry) a 

komplexný dátový model.   

Podrobný popis požiadaviek na ESB je v Prílohe 3 - Poziadavky_ESB+Portal_v2 
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3.2.8 ZÁKLADNÝ CMS  

Slúži na vytváranie, publikovanie obsahu a správu obsahu. Prezentačná vrstva má poskytovať:  

a) možnosť publikovať statické HTML stránky, ktoré budú generované množinou vzájomne 
prepojených súborov 

b) Content Server - ako komplexný rámec pre tvorbu a návrh stránok (layout)  

3.2.9 SPRÁVA A MONITORING 

Nástroje na správu (administráciu) infraštruktúry a monitoring o stave infraštruktúry. 

3.2.10 SKUPINY A ŠTRUKTÚRA UŽÍVATEĽOV 

Užívatelia sa delia na 3 základné skupiny: 

1. neautorizovaní návštevníci  
2. registrovaní užívatelia s pridelenými rolami (V&V) 
3. správa a podpora ISS (CVTI: karty RFID) 

3.2.11 INFRAŠTRUKTÚRA  

musí spĺňať tieto základné požiadavky: 

 Primeraná škálovateľnosť vzhľadom na očakávaný nárast požiadaviek  

 Vysoký stupeň zabezpečenia dát 

 Vysoká dostupnosť služieb 

 Jednoduchá customizácia a administrácia 

 Prevádzka vo virtualizovanom prostredí (VMware a PowerVM) 
 

3.2.12 VÝKON PORTÁLU MUSÍ MINIMÁLNE SPĹŇAŤ NASLEDUJÚCE PARAMETRE: 

Počet aktívnych účtov do 30 000 

Priem. počet aktívnych užívateľov do 500 

Priem. doba odozvy do 3 sec 
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3.3 Zoznam hlavných požiadaviek 

 Riešenie musí byť jednoduché a ľahko použiteľné pre koncových užívateľov 

 Navrhovaný systém by mal využívať najnovšie technológie, musí byť škálovateľné a otvorené 

 Navrhovaný systém by mal mať modulárny dizajn 

 Navrhovaný systém musí byť veľmi adaptabilný na zmeny ako je pridávanie nových aplikácií a 
nových služieb atď. 

 Užívatelia v úlohe "správca" môžu definovať prístupové práva k špecifickej službe 

 Autentifikácia užívateľa (modul Identity& Access Manager) 

 Podpora SSO 

 Prísna kontrola prístupu založená na role  

 Overovanie na úrovni mena a hesla, karty RFID, atď. 

 Riadený prístup k obsahu 

 Riadenie prístupu na úrovni: 
- Obsahu (návody, zmluvy, manuály, sprievodca službami ...) 
- profilu desktopu, resp. zobrazené portlety  
- obsahu jednotlivých portletov, resp. práva pre aplikácie  

 Customizácia look & feel podľa vizuálu - administrátor alebo užívateľ môže jednoducho meniť 
rozvrhnutie stránok portálu, pridávať, uberať aj konfigurovať portlety. 

 Viacjazyčnosť: Portál vie zobraziť používateľské rozhranie vo viacerých jazykoch (minimálne 
slovenčina a angličtina). 

 Šifrovaná komunikácia medzi klientom a webovým (portál) serverom 

 Šifrovaná komunikácia medzi aplikačným server (adaptér) a ESB 

  

 Správa prístupu a správa hesiel 
o Možnosť nastavenia parametrov užívateľského účtu (e-mail, telefón, oblasť záujmu, 

atď. ...) 
o Možnosť zmeniť heslo cez webové rozhranie GUI 
o Možnosť požiadať o nové heslo  
o Možnosť požiadať o jednorázové heslo (vedec na cestách) 

 E-mailová/SMS notifikácia po zmene nastavenia prístupu (pri zmene hesla a ďalších základných 
údajov, užívateľ môže dostať o tom správu). 

 Single sign-on (SSO): Podpora jednotného prihlásenia do Portálu aj backend aplikácií - s 
využitím LDAP 

 Prístup podľa rolí: Pokročilé riadenie prístupu k aplikáciám a obsahu pomocou rolí a funkcií v 
organizačnej štruktúre. 

 Personalizácia: Každý užívateľ uvidí len tie portlety a ten obsah, ktorý zodpovedá jeho profilu. 

 Meziportletová komunikácia: Portlety medzi sebou môžu komunikovať (jeden je producent, 
druhý konzument), odovzdávať si informácie a spôsobiť tak napr. zmenu obsahu jedného 
portletu podľa akcie, ktorá sa udiala v inom portlete. 

 Nástroj na riadenie obsahu - CMS - zabudovaný redakčný systém pre tvorbu a publikovanie 
webového obsahu, s podporou workflow. 

 Caching: Podpora cachovania dát získavaných z externých zdrojov 

 Clustering: Portál možné nasadiť v clusterovej architektúre a zaistiť tak vysokú dostupnosť. 

 Virtuálne portály: Na jednom fyzickom serveri je možné prevádzkovať niekoľko virtuálnych 
portálov. 



29 
„Návrh doporučení pre vybudovanie, prevádzku a údržbu integrovaného prostredia pre využívanie služieb a kapacít 

existujúcich IKT infraštruktúr pre výskum a vývoj“ 

 

 

 Mobilný portál: k obsahu sa dá pristupovať z mobilných zariadení vďaka možnosti generovať 
obsah do HTML alebo WML 

 Štandardy: Komunikačné štandardy (POP3, IMAP, SMTP, HTTP / S, LDAP), Web Services, WSRP 
1.0/2.0, štandardy pre vývoj portletov JSR 168/286  

 Portál možné nakonfigurovať tak, aby využíval databázu Microsoft SQL 

 Portál môže byť konfigurovaný na využitie rôznych LDAP serverov 

 Vyhľadávanie: Portál obsahuje zabudované vyhľadávanie, s možnosťou definovať rozsah pre 
vyhľadanie (scope). 

 Navigácia: Možnosť navrhovať a upravovať navigáciu medzi jednotlivými stránkami Portálu; 
celkový vzhľad je možné meniť pomocou tém a motívov a prispôsobiť ho tak pravidlám CVTI SR 

 Portál by mal mať k dispozícii Katalóg portletov- prístupný zoznam portletov a portálových 
riešení  

 Možnosti integrácie 
o Znovupoužitelnosť komponentov a jednoduchá integrácia do IT 
o Integrácia s vyhľadávačmi typov: PRIMO, SOLR, OmniFind, FastSearch 
o Adaptér pre JBoss (ako primárny adaptér). 

 Portál musí podporovať nasledovné spôsoby prepojenia s externými systémami: 
o Odkaz na webovú aplikáciu - konfigurovateľný tak, aby vyzeral ako ďalšia stránka 

(záložka) v portálovej navigácii. 
o iFrame: výstup externej webové aplikácie je vložený do rámca (iFrame) v nejakej 

portálovej stránke 
o Katalóg portletov - univerzálne portlety, ktoré možno použiť na zobrazenie dát 

získaných pomocou štandardov  
o Hotový portlet tretej strany - už vyvinutý portlet univerzálny (napr. dotazníky, ankety, 

...) alebo o prístup do externého systému. 
o Možnosť vyvinúť / nechať si vyvinúť portlet na mieru.  

 Reportovanie: customizovateľný generátor reportov  

 Popis prostredia 
o Portálové riešenie bude bežať na virtualizovanom  prostredí (VWware) a jeho 

infraštruktúra by sa mala skladať z niekoľkých samostatných, ale vzájomne 
prepojených prostredí: 

o vývojové prostredie na PC (testovanie a  ladenie portletov a aplikácií) prepojené s 
ostatnými prostrediami. 

o testovacie prostredie - simulácia reálnej prevádzky (nevykonáva sa tu žiadny vývoj) 
o produkčné prostredie, ku ktorému pristupujú koncoví užívatelia, či už externí zákazníci 

a partneri, alebo interní zamestnanci 
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3.3.1 ZOZNAM APLIKÁCIÍ NA INTEGRÁCIU: 

 SAS 

 SK Cris (LifeRay) 

 CREPČ 

 CRZP 

 eGOV-Suite(Fabasoft) 

 EIZ (Metalib)  

 Joomla (Intranet) 

 KIS (DaWinci) 

 Matlab 

 MS Active Directory (Windows Server) 

 MS Exchange  

 MS Project 

 MS Sharepoint 

 Repozitár (?) 

 Univerzálny vyhľadávač (?) 

 Workflow (?) 

 VASP 
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3.4 Príklad implementácie konkrétnych služieb – detailný postup 

A) Vstupy (všeobecné predpoklady poskytovania služby): 

i. Existencia potrebnej infraštruktúry  

a. portál, infraštruktúra DC: hw-sw-orgware 

b. ľudské zdroje  

c. financie 

d. metodika 

e. pružný workflow umožňujúci generovať procesing 

f. ... 

ii. Informácie technické (portál) 

 zoznam počítačov (skupiny serverov) určených na vedecké výpočty, 

 základné informácie o kapacite a výpočtových možnostiach počítača/skupiny 
počítačov, 

 softvérové a aplikačné vybavenie počítača/skupiny počítačov, 

 dedikované určenie počítača/skupiny počítačov, ak je predpokladané 

 kapacity voľné/obsadené v čase 

 ... 
iii. Informácie organizačné (portál) 

• organizačné, prevádzkové 
• všeobecné zmluvné podmienky 
• vzory zmlúv aj s prílohami 
• vzory formulárov 
• DB inštitúcií a zmlúv  
• DB individuálnych používateľov, zmlúv a služieb 

iv. Používateľov záujem o využívanie služieb ISS 
v. ... 

 
Každú službu z Katalógu služieb si môže užívateľ (zástupca partnerskej organizácie resp. jej 
zamestnanec) objednať prostredníctvom webového formulára žiadosti v info časti portálu ISS.  
 
Elektronicky podaná žiadosť je podrobená schvaľovaciemu pracovnému postupu (workflow), ktorý má 
presne stanovené kroky a výstupy. O postupe, zmenách a výsledkoch je žiadateľ informovaný 
prostredníctvom e-mailových notifikácií. 
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3.4.1 HOSTING SYSTÉMOV A WEBHOSTING 

(príklad služby 1. typu) 

Služba využíva HW a systémovú infraštruktúru dátového centra, kde dostane používateľ priestor pre 

umiestnenie vlastného aplikačného softvéru. Poskytnutie služby hosting a webhosting sa bude viazať 

na vykonávania vedeckých výpočtov, resp. vytvorenie špecializovaného web prostredia pre vedeckú 

komunitu, ktorá má potreby fyzicky oddeliť svoj portál od iných používateľov ISS. Vo virtuálnom 

prostredí dostane používateľ priestor pre umiestnenie vlastného aplikačného SW a následné 

vykonanie vedeckých výpočtov a testov. Oproti bežne komerčne poskytovanej službe však výpočty a 

testy prebiehajú na špecializovanom HW, kde je dedikovaný výkon na výpočtovú kapacitu ďaleko vyšší. 

Žiadateľ služby môže doplniť o podporné služby - - na  
1) zvýšenú úroveň používateľskej podpory,  
2) na zvýšenú bezpečnosť a  
3) na monitoring prostredia 

Služba bude na portáli spojená s portletom Workflow žiadosti o službu: 

Workflow - proces vybavovania Žiadosti o poskytnutie služby z katalógu 

1. Vstup cez menu portletu – Žiadosť o poskytnutie služby z katalógu 

2. Overiť identitu žiadateľa - či je podpísaná 

a.  inštitucionálna zmluva 

b. individuálna zmluva 

3. Zmluvy nie sú podpísané – INFO 

4. Podpísaná je len inštitucionálna zmluva – INFO 

5. Podpísaná je len individuálna zmluva - INFO 

6. Podpísané sú obidve zmluvy – choď na 7 

7. Overiť  či je to služba, ktorú môže využívať používateľ , či je v Katalógu služieb  poskytovaných  

v rámci  ISS (príloha individuálnej zmluvy) 

a. Nie je – INFO 

b. Je – choď na 8 

8. Ponuka rozpracovaných žiadostí používateľovi, ak existujú 

9. Žiadosť o poskytnutie služby – vyplnenie nového alebo existujúceho predpísaného formulára 

(špecifikuje požiadavky) a jeho uloženie a priradenie stavu – výstup (viď príloha n. Form-

Poziadavky_na_prevadzkove_prostredie_v_DC.doc, časť Požiadavky na hosting)  ) 

10. Žiadosť o poskytnutie služby je v aplikácii JKR presunutá na kontrolu a realizáciu 

11. Kontrola náležitostí žiadosti + schvaľovanie 

a. OK – choď na 12 

b. Not OK – INFO 

12. Poskytovateľ – výstupy 

a. poskytne používateľovi prístupové údaje k službe elektronickou cestou  

13. Uzavretie záznamu o tejto aktivite v DB - výstup 
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3.4.2 SLUŽBY ÚLOŽISKA A DLHODOBÉHO ÚLOŽISKA DÁT 

(príklad služby 2. typu) 

Pokrýva potrebu uloženia elektronických dát a záznamov priamo v ich elektronickej forme pri 

zachovaní jednoznačnej grafickej a obsahovej reprezentácie. Služba poskytuje uloženie elektronických 

záznamov (dát), ktoré už nie sú potrebné pre každodennú činnosť používateľa. Používateľ služby získa 

úložisko s bezpečným prístupom. Služba by mala umožniť indexáciu atribútov záznamu a vyhľadávanie 

v záznamoch. Služba zabezpečí kontrolu integrity uložených záznamov a dát. 

Žiadateľ služby môže doplniť o podporné služby - - na  
1) zvýšenú úroveň používateľskej podpory,  
2) na zvýšenú bezpečnosť a  
3) Archiváciu dát 

 Služba bude na portáli spojená s dvoma druhmi portletov a) Workflow žiadosti o službu  - a podľa 

jeho parametrov sa rodzelí na 4 podslužby; dve z nich sú doplnené o b) konkrétny portlet, ktorý službu 

poskytne: 

A. Poskytnutie diskového priestoru for forme konfigurovaného súborového systému typov 

NTFS 6.0 (Win Vista, Linux) alebo  ACFS, LTFS (MAC, Linux), 

B. Poskytnutie inštancie databázového úložiska MS SQL 10.0 v požadovanej kapacite v GB. 

(Správa úložiska je v réžii žiadateľa) 

C. Poskytnutie webového súborového systému pre dokumenty a multimediálny súbory; 

služba  je spojená s portletom „Dokumenty a médiá“ 

D. Poskytnutie služby uloženia dokumentov v dlhodobom úložisku (repozitári). Služba je 

spojená s portletom web-klient repozitára. 

 

A) Workflow - proces vybavovania Žiadosti o poskytnutie služby z katalógu 

14. Vstup cez menu portletu – Žiadosť o poskytnutie služby z katalógu 

15. Overiť identitu žiadateľa - či je podpísaná 

a.  inštitucionálna zmluva 

b. individuálna zmluva 

16. Zmluvy nie sú podpísané – INFO 

17. Podpísaná je len inštitucionálna zmluva – INFO 

18. Podpísaná je len individuálna zmluva - INFO 

19. Podpísané sú obidve zmluvy – choď na 7 

20. Overiť  či je to služba, ktorú môže využívať používateľ , či je v Katalógu služieb  poskytovaných  

v rámci  ISS (príloha individuálnej zmluvy) 

a. Nie je – INFO 

b. Je – choď na 8 

21. Ponuka rozpracovaných žiadostí používateľovi, ak existujú 
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22. Žiadosť o poskytnutie služby – vyplnenie nového alebo existujúceho predpísaného formulára 

(špecifikuje požiadavky) a jeho uloženie a priradenie stavu - výstup 

23. Žiadosť o poskytnutie služby je v aplikácii JKR presunutá na kontrolu a realizáciu 

24. Kontrola náležitostí žiadosti + schvaľovanie 

a. OK – choď na 12 

b. Not OK – INFO 

25. Poskytovateľ – výstupy 

a. aktivuje používateľovi v jeho osobnom portáli príslušný portlet (prípad C:portlet -

„Dokumenty a médiá, prípad D: portlet web-klient repozitára -  

b. poskytne používateľovi prístupové údaje k službe elektronickou cestou  

26. Uzavretie záznamu o tejto aktivite v DB - výstup 

 

B) Portlety služieb úložiska 

1. DOKUMENTY A MÉDIÁ 

Portlet Documents&Media poskytuje mechanizmus pre ukladanie súborov vo webovom priestore, a  

to v rovnakom type štruktúry, aký sa používa pre ukladanie súborov lokálne. Nad webovým úložiskom 

potom môžu oprávnení užívatelia zdieľať dokumenty, ukladať ich a sťahovať. Štruktúry „Dokumenty“ a 

„Knižnica médií“ je možné použiť na ukladanie súborov všetkého druhu, vrátane multimediálnych. Pri 

ukladaní (upload) je možné nastaviť povinné uvádzanie metadát (technické, kľúčové slová), takže 

vyhľadávanie môže byť veľmi rýchle a efektívne. Tento portlet je vhodný pre teamy (oddelenia), ktoré 

majú spoločnú dokumentáciu v rozsahu do niekoľko sto GB.  
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2. WEB KLIENT REPOZITÁRA  

Portlet web-klient repozitára umožňuje užívateľovi pristupovať ku svojim elektonickým objektom 

(textovým a multimediálným), ktoré podkytol na uloženie do dlhodobého úložiska (repozitára)  

Workflow žiadosti o službu v tomto prípade obsahuje komplexné nastavenie charakteristík 

dlhodobého uloženia (formáty, kvalitu, prístupové práva, metadáta, dĺžka uloženia, audity a pod.) 

a poskytuje žiadateľovi odvodené objekty (datastreamy) na prezentáciu uložených obkjetov. 
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3.4.3 KOLABORAČNÉ SW SLUŽBY  

(príklad služby 3. typu) 

Kolaboračné SW služby budú vytvárať komunikačný priestor pre špecializované komunity používateľov 

integrovaného systému služieb, ako aj ľudí, ktorí si budú zdieľať dokumenty prostredníctvom tohto 

portálu, vytvárať diskusné fóra, či publikovať  výsledky práce.  

Služba je spojená s funkcionalitou, ktorú majú poskytovať pre ISS jeho portlety – hotové aplikácie, 

ktoré poskytujú štandardne osem druhov kolaboračných služieb (ďalšie služby možno pridávať 

pomocou portletov tretích strán). Služba bude na portáli spojená s dvoma druhmi portletov a) 

Workflow žiadosti o službu b) konkrétny portlet, ktorý službu poskytne 

A) Workflow - proces vybavovania Žiadosti o poskytnutie služby z katalógu 

27. Vstup cez menu portletu – Žiadosť o poskytnutie služby z katalógu 

28. Overiť identitu žiadateľa - či je podpísaná 

a.  inštitucionálna zmluva 

b. individuálna zmluva 

29. Zmluvy nie sú podpísané – INFO 

30. Podpísaná je len inštitucionálna zmluva – INFO 
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31. Podpísaná je len individuálna zmluva - INFO 

32. Podpísané sú obidve zmluvy – choď na 7 

33. Overiť  či je to služba, ktorú môže využívať používateľ , či je v Katalógu služieb  poskytovaných  

v rámci  ISS (príloha individuálnej zmluvy) 

a. Nie je – INFO 

b. Je – choď na 8 

34. Ponuka rozpracovaných žiadostí používateľovi, ak existujú 

35. Žiadosť o poskytnutie služby – vyplnenie nového alebo existujúceho predpísaného formulára 

(špecifikuje požiadavky) a jeho uloženie a priradenie stavu - výstup 

36. Žiadosť o poskytnutie služby je v aplikácii JKR presunutá na kontrolu a realizáciu 

37. Kontrola náležitostí žiadosti + schvaľovanie 

a. OK – choď na 12 

b. Not OK – INFO 

38. Poskytovateľ – výstupy 

a. aktivuje používateľovi v jeho osobnom portáli príslušný portlet,  

b. poskytne používateľovi prístupové údaje k službe elektronickou cestou  

39. Uzavretie záznamu o tejto aktivite v DB - výstup 

 

B) Portlety kolaboračných služieb 

3. BLOG  

V Portáli možno poskytnúť službu portletu na vytvorenie blogu. Dokonca je možné nastaviť celú 

webovú stránku venovanú len blogom. Agregátor portletu umožňuje publikovať texty viacerých blogov 

na jednej stránke, čím poskytuje napr. teamu, oddeleniu alebo celému ústavu spoločný blogovací 

priestor. 
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4. KALENDÁR 

Portlet Kalendár poskytuje kompletné kalendárové funkcie pre jednotlivca alebo skupinu užívateľov. 

Umožňuje naplánovať ľubovoľný počet akcií rôznych typov, prijímať notifikácie prostredníctvom e-

mailu alebo textovej správy, importovať a exportovať kalendár (i z populárneho formátu iCalendar)  

a pod. Analogicky ako v portlete Blogy, možno použiť portlet kalendár ako zdieľané kalendáre na webe, 

alebo ako osobný kalendár - alebo oboje. 
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5. WEB-ROZHOVOR 

Portlet Chat umožňuje užívateľom prihláseným na portáli vzájomne si zasielať rýchle správy.  

V neaktivovanom stave sa portlet prejavuje ako políčko v stavovom riadku v dolnej časti každej stránky 

– pri rozhovore ukazuje, kto je aktívny. Portlet Chat umožňuje simultánne rozhovory s viacerými 

užívateľmi z viacerých verejných IM sietí (ICQ, Facebook, Twitter, MSN, ...) 

Okrem web-rozhovoru je možné na požiadanie 

poskytnúť WebRTC (Real-Time-Communication) čiže 

elektronické meetingy, telekonferencie 

a videokonferencie. Na to je však treba nainštalovať 

a sprístupniť tzv. OpenFire Jabber Server.  
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6. POŠTA 

Portlet Mail umožňuje používateľom využívať e-mailové služby cez webové rozhranie. Pomocou 

protokolu možno do portálu integrovať napr. aj Outlook-klienta (alebo OWA). Portlet sa ľahko dá 

pripojiť k poštovému účtu poskytovaného spoločnosťou Google – môže to byť napr. spoločná e-

mailová schránka teamu alebo projektu. 
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7. WIKIS 

Portlet na záznam znalostí (What I Know Is...) je plne funkčná aplikácia, ktorá má všetky funkcie, 

podobné  wikipédii - online encyklopédie. Aplikácia Wiki umožňuje užívateľom vytvárať a upravovať 

dokumenty so znalosťami a navzájom ich prepájať. Na dosiahnutie tohto cieľa sa používa osobitná 

forma označovania textu, ktorý sa niekedy nazýva aj wikitext. Wiki portlet podporuje medzinárodne 

uznávanú syntax WikiCreole. 
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8. DISKUSNÉ FÓRUM 

Portlet „Message Board“ má podobné funkcie ako známe diskusné fóra na internete. Portál poskytuje 

diskusné fórum integrovane spolu so všetkými ostatnými aplikáciami. Portlet má veľa možností 

nastavenia – napr. možno povoliť anonymných diskutérov alebo užívateľov s predvolenými 

nastaveniami, povoliť hodnotenia, vytváranie vlákien a pod. Diskutéri môžu tiež dostávať notifikácie e-

mailom o reakcii na ich príspevok alebo si nastaviť sťahovanie cez RSS kanál. 
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9. DATABÁZA ZNALOSTÍ 

Portlet KnowledgeBase poskytuje prostriedky pre vytváranie a správu článkov so znalosťami v rámci 

komunity (teamu, oddelenia, ústavu) . Znalostná báza je ideálna pre vytváranie a usporiadanie znalostí 

štruktúrovanejším spôsobom ako vo wiki. Napríklad sa dá použiť na odbornú dokumentáciu k projektu 

či predmetu výskumu. Na rozdiel od wiki jednotlivé dokumenty sú podrobené workflow, v ktorom sa 

schvaľujú pred publikovaním. Okrem toho umožňuje administrátorom vytvoriť šablóny článkov – pre 

také, ktoré majú spoločnú štruktúru a obsahujú určité druhy informácií. Premyslené je aj linkovanie 

znalostí (termínov) a ich rýchle vyhľadávanie. 
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4 IMPLEMENTÁCIA 

4.1 Projektové riadenie 

Zásady riadenia projektu  

- budú vychádzať zo štandardných metodík riadenia softvérových projektov, ako aj zo získaných 

skúseností z rôznych realizovaných projektov: 

 vytvorenie riadiacej štruktúry na čele s Riadiacou komisiu projektu;  projektový tím 

bude zložený z odborníkov s odpovedajúcou odbornou znalosťou a know-how 

 vypracovanie detailného projektového plánu, ktorý je sledovaný na týždennej báze a 

každá odchýlka je riešená nápravným opatrením 

 riešenie zistených problémov pomocou vhodných opatrení a zahrnutie všetkých 

potrebných eskalačných úrovní 

 vytvorenie funkčného manažmentu rizík, ktorý v predstihu identifikuje možné 

problémy a ich zmierňuje ich dopad na projekt 

Nominovanie projektového manažéra za CVTI SR, ktorý bude spolupracovať s projektovým manažérom 

dodávateľa 

 projektové riadenie v spolupráci s projektovým manažérom klienta 

 riadenie projektových porád a vytváranie zápisov z porád 

 príprava pravidelných reportov o stave projektu a dohodnutých výstupov pre každú 

fázu projektu, 

 riadenie rizík 

Riadenie kvality: 

 Nastaveníe definovaných procesov a postupov počas všetkých fáz projektu 

 verifikácie klientských požiadaviek počas integračných a akceptačných testov 

 priebežné testovanie počas implementácie 

 review dokumentácie, architektúry a riadenia projektu 

 dohľad projektovej kancelárie 
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Riadenie rizík projektu: 

 pravidelná identifikácia rizík na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry 

projektového tímu 

 analýza rizika a definovanie eliminácie rizika a nápravného opatrenia 

 vyhodnocovanie a monitoring rizík na status míting so zákazníkom 

 

Projektová dokumentácia 

o Dokument biznis-architektúry (Business Architecture Document) s časťami: 

 Detailná funkčná špecifikácia 

 Detailná špecifikácia ne-funkcionálnych požiadaviek 

o Dokument SW architektúry (Software Architecture Document) 

o Model spôsobov použitia (Use-Case Model) 

o Zoznam rizík (Risk List) 

o Plán vývoja SW (Software Development Plan) 

o Produkt: 

 Verzia (Build) 

 Návrhový model (Design Model) 

 Model zavedenia (Deployment Model) 

 Testovací podsystém (Test Suite) 

o Školiace materiály (Training Materials) 

o Používateľská dokumentácia (End-User Support Material, Admin Guide, Developer 

Guide) 

4.2 Základné fázy projektu a role 
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4.3 Implementácia a customizácia 

Celkový projekt bude rozdelený do časových úsekov (iterácií), pričom po skončení iterácie by mala byť 

dostupná spustiteľná verzia. 

Ak v CVTI SR vzniknú požiadavky na zmeny v dohodnutom rozsahu prác alebo dodávke, prípadne 

budeme požadovať pridanie, alebo odobratie položky z dohodnutého rozsahu prác po začatí projektu, 

použije sa mechanizmus na zmenu požiadaviek, ktorý bude dohodnutý s dodávateľom SW počas 

rokovania o zmluve. 

Ku každej požadovanej zmene musí dodávateľ vytvoriť analýzu dopadu zmeny a poskytnúť ju CVTI SR 

spolu s návrhom, ktorý bude obsahovať technické detaily zmien zamýšľanej práce, vplyv na plán prác, 

možné riziká a ak bude identifikovaný dopad na cenu tak aj cenové odhady. Zmeny budú naplánované 

do implementácie až po obojstrannom schválení návrhu. 

4.4 Integrácia 

Výber konkrétnej integračnej techniky závisí na identifikácii požiadaviek na integráciu a bude 

výsledkom detailnej funkčnej špecifikácie. Pre jednotlivé aplikácie sa určí  spôsob a druh integrácie – 

od prepojenia serverov v sieti pomocou manuálne neprogramovaných rozhraní, cez integráciu 

podnikovych aplikácií (ESB) až po riadenie podnikových procesov (BPM). Existujúce SW aplikácie budú 

prednostne integrované do novonavrhovanej SOA architektúry ako služby.  

Minimálna požiadavka na integráciu: 
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 Jednotný prístup užívateľov do jednotlivych systémov cez autentifikáciu v portáli 

Rozšírené požiadavky na integráciu: 

 Aplikácia spravuje dáta, ktoré má zdieľať s inými aplikáciami 

 Aplikácia poskytuje funkcie, ktoré sú súčasťou širsieho podnikového (business) 

procesu 

 K aplikácii sa dá pristupovať cez tenkého (web) klienta, ktorého možno ponúknuť 

v rámci spoločného portálu 

Pri integrácii budú zohľadňované nasledovné aspekty: 

 Spôsob výmeny dát – ktorým smerom tečú dáta (request-response, request-only) 

 Obsah vymieňaných dát – z obsahu dát je možné identifikovať spôsob ich zabezpečenia, 

prioritizáciu úloh atď. 

 Komunikačný protokol – konkrétna implementácia, prostredníctvom ktorej sú vymieňané dáta 

medzi systémami (napr. http, ftp, smtp atď). Preferenciou je využitie štandardného protokolu,  

 

V prípade potreby budú nasadené softvérové rozhrania, resp. konektory pre jednotlivé softvérové 

aplikácie a ich následná integrácia. 

4.5 Spôsob testovania 

Priebežný spôsob testovania: 

Počas implementácie softvéru bude použitý systém priebežného testovanie za účelom zvýšenia 

dohľadu na nad kvalitou kódu. Bude sa aplikovať často a aj na menšie ucelené častiach kódu 

softvérového riešenia. Cieľom je zlepšiť kvalitu vyvíjaného softvéru a skrátiť čas potrebného na 

dodávku celkového riešenia.  

Záverečná akceptačná procedúra: 

Akceptačná procedúra bude založená na akceptačných testoch a akceptačných kritériách. Akceptačné 

testy budú vykonávané na základe schváleného testovacieho plánu a špecifikácie akceptačných testov 

(Acceptance Test Specification - ATS). Tieto dokumenty sa vytvoria a overia pred testovaním. Musia 

byť odsúhlasené oboma projektovými manažérmi. 

Testovací plán popíše spôsob a postup testovania softvérových komponentov, ich akceptáciu, celú 

organizáciu testov, hrubý návrh harmonogramu, zdroje požadované od dodávateľa aj CVTI SR, 

testovacie prostredie, predpoklady a závislosti pre testovanie a akceptačné kritéria. V ATS budú 

špecifikované všetky testovacie scenáre akceptačného testovania. ATS musí korešpondovať a 

umožňovať adresovanie v dokumentoch napísaných počas Analýzy a Dizajnu (dizajn, funkčné a 

technické požiadavky). 
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4.6 Zavedenie do prevádzky 

Po úspešnom absolvovaní akceptačného testovania bude softvérové riešenie nasadené do produkcie 

vo virtualizovanom prostredí v Dátovom Centre. 

 

4.7 Harmonogram a rozpočet 

 Hrubý harmonogram 

Riešenie projekt 

výber 

konkrétnej 

aplikácie 

vyhlásenie VO podpis zmluvy 
termín finálnej 

implementácie 

ESB NITT SK  január 2011 marec 2012 jún 2012 december 2012 

JKR NITT SK  január 2011 marec 2012 jún 2012 december 2012 

 

 Hrubý rozpočet 
o Obstaranie implementácie ESB a JKR bude hradené z rozpočtu projektu NITT ... 
o celková cena riešenia bude pozostávať z položiek: 

 cena licencií všetkých SW komponentov,  potrebných na prevádzku systému, (v prípade 
použitia OpenSource SW = 0) 

 cena ročných licenčných poplatkov (maintenance) za obdobie rokov 2012-2016 
(vrátane) – cena detto 

cena kompletnej implementácie systému (vrátane analýzy, detailnej funkčnej špecifikácie, inštalácie, 

úplnej konfigurácie, importu obsahu,  pilotného spustenia do prevádzky, testovania, odstránenia chýb 

pred ostrou prevádzkou, zaškolenia užívateľov a projektového riadenia . – dá sa predpokladať pracnosť 

cca 200 človekodní v priemernej trhovej cene 400 €/čd ~ celková cena do 100 k€ 


