
DISKUSNÝ PANEL

Jaroslav Kmeť

Milan Ištván

Richard Hollý

Peter Weber st. 

František Baranec -

moderátor



Strategická priorita Vládny 

cloud
Október 2018



„Cloud-
bursting“

Katalóg 
služieb 

vládneho
cloudu

Vývoj a 
testovanie 

riešení 

Open data

Vysoko 
konkurenčné 
prostredie a 

pestrá 
ponuka 
služieb

Katalóg služieb 

vládneho 

cloudu

Služby privátneho 
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Služby komerčných 
poskytovateľov 
cloudových služieb

Služby poskytované 
z dvoch DC v „disaster-recovery“

režime

PaaS & IaaS
služby

SLA > 99.9 %

SaaS služby vládneho cloudu = 
centrálne riešenia so 

špecifickým 
modelom poskytovania

svojich služieb

Špecifická in-site 
podpora pri riešení 

a migrácii 
strategických ISVS

Štandardizované služby so 
zabezpečenou prevádzkou a 

podporou k dispozícii pre 
všetky OVM

Krátkodobé zvyšovanie 
výkonu privátneho 
cloudu prepojením 
s certifikovanými 
poskytovateľmi

Predpokladaný počet
typov služieb >> 100

Symbióza privátneho a
hybridného vládneho cloudu.
Hybridný vládny cloud
predstavuje spojenie toho
najlepšieho z možnosti mať
vlastné cloudové služby a
možnosti využívať ponuku
komerčne dostupných
cloudových služieb na trhu.
Je tiež odpoveďou na to ako
hľadať najefektívnejšiu cestu
pre prevádzku množstva
riešení, ktoré nemusia byť
umiestnené do privátneho
vládneho cloudu.
V priebehu roka 2018 je
plánovaná certifikácia
komerčných cloudových
služieb pre akceleráciu
implementácie akčného
plánu.

Cloud stratégia štátu

Prevádzka 
strategických 

ISVS 
/migrácia/

Poskytovanie 
centrálnych 

služieb a 
riešení

Predpokladaný počet
typov služieb >> 100

Služby rýchlo 
dostupné cez EKS

Certifikované 
SaaS & PaaS

služby

Certifikované 
IaaS služby

Sprostredkovanie menej
dostupných cloudových

služieb (napr. eGov služby 
iných štátov EÚ) vyžaduje 

tzv. „brokera“, ktorého 
bude zabezpečovať UPVII
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Vládny cloud – relevantné priority
Jaroslav Kmeť UPVII 



Strategické kroky ÚPPVII ako gestora informatizácie

• Vládny cloud: 
- zabezpečenie, prevádzka a rozvoj cloudu (kompetenčné vymedzenie, potrebná SLA zmluva medzi MV a UPVII, úprava 

legislatívy
- služby vládneho cloudu: Iaas, Paas, Saas
- SLA služby
- zriadenie cloudovej kancelárie

a) metodická koordinácia rozvoja privátneho a hybridného cloudu
b) gestorstvo tzv. „multi-cloud integračnej vrstvy“ - nové riešenia (ISVS), postavené v rámci investícií zo štrukturálnych fondov 

OPII bude možné podľa potreby prevádzkovať buď v privátnom alebo verejnom cloude.

• Hybridný vládny cloud:
- využitie komerčných poskytovateľov a služieb vládneho cloudu - (certifikovaných) globálnych cloudových operátorov. 

(výhodnosť z hľadiska nákladov- vývojové a testovacie prostredia ISVS nemusia zaťažovať kapacity vládneho cloudu).
- Akcelerácia migrácie do vládneho cloudu
- Bezpečnosť (stratégia)
- certifikácia a akreditácie služieb poskytovateľov cloudových služieb
- modely a možnosti spoplatnia vládneho cloudu
- prevádzka a efektívne rozšírenie DC
- využitie služieb vládnych cloudov ostatných členských štátov EÚ (podobnosť a bezpečnosť služieb)
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Referenčné strategické dokumenty

• Schválené strategické dokumenty:
• Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy (2017-2020)

• 5.1 Vládny cloud
• 5.1.2 Aktivita: Vytvorenie dôveryhodného prostredia
• 5.1.3 Aktivita: Realizácia funkcií Sprostredkovateľa Hybridného vládneho cloudu a katalóg služieb
• 5.1.4 Aktivita: Migrácie do vládneho cloudu
• 5.1.5 Aktivita: Model spoplatnenia cloudových služieb
• 5.1.6 Aktivita: PaaS vládneho cloudu

• Strategická priorita Vládny Cloud
• 6. PaaS
• 9. Hybridný vládny cloud

• 9.2.5 Prípad použitia 5 – Najlepšie miesto pre prevádzku
• 9.2.6 Prípad použitia 6 – Hybridný model riadenia procesov SW inžinierstva 
• 9.2.7 Prípad použitia 7 – Architektúra rozdelenia vrstiev 
• 9.2.8 Prípad použitia 8 – Disaster Recovery

• Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude
• 2. Natívna cloudová architektúra a jej dopad na vývoj/prevádzku IS 
• 3. Cloudové režimy a ich dopad na tvorbu ISVS 
• 4. Princípy referenčnej architektúry ISVS v cloude (12 (14) faktorové cloud natívne aplikácie )
• 5. „DevOps“ v cloude - prevádzka natívnej cloudovej aplikácie 
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Východisková pozícia PO7 OPII

• Alokácia: 788 MEUR z ERDF (pôvodne 805 MEUR)

• Stav kontrahovania: 20 %

• Stav čerpania: 10 % (najmä 10 fázovaných “OPIS” projektov, 
2 NP MV SR Cloud a Datacentrum)

• Schválené ŠU 2017-2018: 15

• 4 dopytové výzvy: WIFI PRE TEBA, cloud, dáta, eGov
služby.

• Schválených 64 RZ na MV SR (+7 preložených), v nich
46 (+5) NP PO7 OPII.

4.10.2018, Penati, Bratislava

Stav implementácie PO7 OPII Milan Ištván, prezident PPP



Problémy a očakávania PO7 OPII

• Ďalšie ŠU, najbližší RV PO7 OPII bude 11.10.2018 k 7 
ŠU

• Meškajúce/žiadne verejné obstarávanie

• Lepšia spolupráca RO OPII (MDV SR) + SO PO7 OPII 
(ÚPVII) + CKO (ÚPVII)

• Posilnenie kapacít SO PO7 OPII na ÚPVII

• Príprava programového obdobia EÚ 2021-2027

4.10.2018, Penati, Bratislava

Stav implementácie PO7 OPII Milan Ištván, prezident PPP



Ďakujeme 
za pozornosť


