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DODATOK č. 3  K ZMLUVE O PARTNERSTVE 

č. 282/2012 zo dňa 26.9.2012 (ďalej aj ako „Dodatok č.21“) 

Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve uzavretej podľa  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, k zmluve o partnerstve SFÚ/282/2012-01/NOC je 
uzavretý v zmysle článku 3 bod 3 Zmluvy o partnerstve medzi: 

 

I.  ZMLUVNÉ STRANY 
 

Názov:       Národné osvetové centrum 

Sídlo (presná adresa):      Nám. SNP 12 , 812 34 Bratislava 

IČO:        00164615 

Právna forma:      štátna príspevková organizácia 

Štatutárny orgán:      PhDr. Jana Kresáková 

Email:       jana.kresakova@nocka.sk 

http:       www.nocka.sk 

(ďalej ako „hlavný partner“) 

 

a   

Názov:    Slovenský filmový ústav                       
Sídlo (presná adresa):              Grösslingová 32, 811 09 Bratislava -  Staré Mesto 

IČO:      00891444 

IČ DPH:                                     2020831439      

Právna forma:   štátna príspevková organizácia 

Štatutárny orgán:                       Mgr. art. Peter Dubecký 

Email:                                        sfu@sfu.sk 

http:                                            www.sfu.sk 

 

(ďalej ako „partner“) 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
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II.  PREDMET DODATKU 
 
1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je zosúladenie Zmluvy o partnerstve s platným znením projektu po 

schválení Zmeny č. 4., 5., a 6. na realizáciu aktivít projektu: Harmonizácia informačných 
systémov, kód ITMS projektu: 21120120009.  

2. Na základe dohody zmluvných strán sa: 
 

2.1.  Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve – Zoznam aktivít plnených zmluvnými stranami 
a harmonogram ich vykonávania  sa ruší a nahrádza Prílohou č. 1 Dodatku č. 3-  Zoznam 
aktivít plnených zmluvnými stranami a harmonogram ich vykonávania. 

 
2.2.  Príloha č. 2 Zmluvy o partnerstve –  Rozpočet projektu - partner SFÚ sa ruší a nahrádza 

Prílohou č. 2 Dodatku č. 3 -   Rozpočet projektu - partner SFÚ. 
 

2.3  Príloha č. 5 Zmluvy o partnerstve - Slovenský filmový ústav - technická špecifikácia, Opis 
projektu za partnera sa ruší a nahrádza Prílohou č. 5 Dodatku č. 3 Slovenský filmový ústav - 
technická špecifikácia,  Opis projektu za partnera. 

 
 
3. Ustanovenia Zmluvy o partnerstve nedotknuté a nezmenené Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti 

a účinnosti v pôvodnom znení.  

III.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu a  4 rovnopisy 

sú poskytnuté Poskytovateľovi ako príloha Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve aj spolu s jeho prílohami. 

3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri zmlúv. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a 
právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 3  a na znak súhlasu 
ho podpísali. 

V Bratislave, dňa ____________ V Bratislave, dňa ____________ 

 

______________________________ 

 

PhDr. Jana Kresáková 
generálna riaditeľka 

______________________________ 

 

Mgr. art. Peter Dubecký 
generálny riaditeľ 

Národné osvetové centrum Slovenský filmový ústav 
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Prílohy: 

Príloha č. 1 Zoznam aktivít plnených zmluvnými stranami a harmonogram ich vykonávania 

Príloha č. 2 Rozpočet projektu - partner SFÚ 

Príloha č. 4 Zoznam a kontakty na IT odborníkov za inštitúciu 

Príloha č. 5 Slovenský filmový ústav - technická špecifikácia, Opis projektu za partnera 
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Zoznam aktivít plnených zmluvnými stranami a harmonogram ich vykonávania 

Žiadateľ:  Národné osvetové centrum 
 

Harmonogram realizácie NP9 
Obdobie 
realizácie 

2012 2013 2014 2015 

Mesiac 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Trvanie v 
mesiacoch 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

TOTAL      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x      
A1.1                                 
A1.2                                 
A1.3                                 
A1.4                                  

A1 

A1.5                                 
TOTAL      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
A2.1                               x x 
A2.2                               x x 
A2.3                               x x 

A2 

A2.4                        x x x x x x x x x 
A3 TOTAL        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  A3.1                                                   
  A3.2                                                     
  A3.3                                                      
  A3.4                                                     x 
  A3.5                                                      
  A3.6                                                      
  A3.7                                                     x 

A4 TOTAL        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
PA1 PA1  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
PA2 PA2  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 
Aktivita 3:   Systémová integrácia 
Podaktivity:  Aktivita 3.1 Analýza 
   Aktivita 3.2 Koordinácia a integrácia HW platformy partnerov 
   Aktivita 3.3 Koordinácia aplikačnej integrácie lokálnych systémov 
   Aktivita 3.4 Koordinácia integrácie s centrálnou rezortnou infraštruktúrou 
   Aktivita 3.5 Vybudovanie modulu pre expedíciu SIP 
   Aktivita 3.6 Vybudovanie modulu pre riadenie inštitucionálnych vzťahov  
   Aktivita 3.7 Monitoring a záverečný reporting 
Aktivita 4:  Bezpečnostný projekt 
Podporné aktivity:   Riadenie projektu 
   Publicita a informovanosť 
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Partner:  Slovenský filmový ústav 
 

 

Harmonogram realizácie NP9 
Obdobie 
realizácie 

2012 2013 2014 2015 

Mesiac 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Trvanie v 
mesiacoch 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

TOTAL      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x      
A1 

A1.1                                 
TOTAL      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

A2 
A2.1                               x x 

PA1 PA1  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 

Aktivita 1:   Harmonizácia hardvérovej infraštruktú ry 
Podaktivita:  Aktivita 1.1 Harmonizácia hardvérovej infraštruktúry SFU 
Aktivita 2:   Harmonizácia aplika čnej infraštruktúry 
Podaktivita:  Aktivita 2.1 Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry SFU 
Podporná aktivita:   Riadenie projektu 



Príloha č. 2 Žiadosti o NFP: Rozpočet projektu - partner SFÚ

P.č. Číslo a názov aktivity
Ekonomická klasifikácia 

výdavku Názov položky rozpočtu¹
Merná 

jednotka Jednotková cena ² Počet jednotiek Cena spolu
Oprávnený 

výdavok
Neoprávnený 

výdavok
Intenzita 
pomoci

NFP 
(ERDF+ŠR) Komentár k rozpočtu (bližsia špecifikácia výdavku) ³

1
Aktivita 1.1 Harmonizácia hardvérovej 
infraštruktúry SFU

713002 Nákup výpočtovej 
techniky 

Technologické vybavenie pre 
SFÚ

projekt         716 641,98                     1,00   716 641,98         716 641,98    0,00 100,00% 716 641,98
Bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v Opise projektu - kapitola E. ROZPOČET PROJEKTU, 
podkapitola E.1 NÁKLADY NA REALIZÁCIU JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT - KOMENTÁR K 
ROZPOČTU, časť ROZPOČET PARTNEROV.

6
Aktivita 1.1 Harmonizácia hardvérovej 
infraštruktúry SFU

711003 Nákup softvéru
Technologické vybavenie pre 
SFÚ - softvér

projekt           71 048,83                     1,00   71 048,83           71 048,83    0,00 100,00% 71 048,83
Bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v Opise projektu - kapitola E. ROZPOČET PROJEKTU, 
podkapitola E.1 NÁKLADY NA REALIZÁCIU JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT - KOMENTÁR K 
ROZPOČTU, časť ROZPOČET PARTNEROV.

2
Aktivita 1.1 Harmonizácia hardvérovej 
infraštruktúry SFU

637027 Odmeny zamestnancov 
mimopracovného pomeru

IT expert (HW) osobohodina                   10,22                 480,00   4 905,60              4 905,60    0,00 100,00% 4 905,60 Primárne participácia na aktivite č. 1

3
Aktivita 2.1 Harmonizácia aplikačnej 
infraštruktúry SFU

637027 Odmeny zamestnancov 
mimopracovného pomeru

IT expert (APV), SFÚ osobohodina                   10,22                 880,00   8 993,60              8 993,60    0,00 100,00% 8 993,60 Primárne participácia na aktivite č. 2

4
Aktivita 2.1 Harmonizácia aplikačnej 
infraštruktúry SFU

637005 Špeciálne služby Modifikácia IS PFI projekt         180 000,00                     1,00   180 000,00         180 000,00    0,00 100,00% 180 000,00 Úprava katalogizačného informačného systému podľa požiadaviek (určí analýza).

5 PA1 Riadenie projektu
637027 Odmeny zamestnancov 
mimopracovneho pomeru

administratívny manažér, SFÚ osobohodina                     9,83                 192,00   1 887,36              1 887,36    0,00 100,00% 1 887,36
Personálne zabezpečenie na strane partnera. Úlohou administratívneho manažéra bude poskytnutie 
výstupov pre Národné osvetové centrum - výkazy, mzdové podklady, a pod.. Náklad za celé obdobie 
realizácie projektu, 3 dni za kvartál

Celkom 983 477,37 983 477,37 0,00 983 477,37

Poznámky:

¹
²
³

Uvádzať na dve desatinné miesta.
Uviesť minimálne technické parametre; výpočet výšky mzdy; výpočet ceny výdavku;zdôvodnenie účelnosti daného výdavku.

Presný názov výdavku, ktorý sa týka danej ekonomickej klasifikácie. Napr. hlavný koordinátor aktivity č. ...;odborný personál - doplniť názov funkcie aktivity č. ...; 
notebook; skener; fumigačná komora;  stavebné práce; tuzemské pracovné cesty;  
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SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA, 
OPIS PROJEKTU ZA PARTNERA 

 
 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE NÁRODN0HO PROJEKTU HARMONIZÁCIA 
INFORMAČNÝCH SYSTĚMOV 

 
Navrhované riešenie má zabezpečiť nastavenie rovnakých alebo inštitúciám primeraných 
podmienok. Harmonizácia IS bude založená na použití otvorených dátových štandardov, ako 
aj otvorených rozhraniach v zmysle Koncepcie využívania softvérových produktov vo 
verejnej správe. Bude organicky nadväzovať na vývoj IS v PFI, ktorý sa pozvoľna realizuje 
už niekoľko rokov.  
 
Implementácia projektu bude rozdelená do nasledovných logických blokov 
1. Vybudovanie serverovej, komunikačnej, bezpečnostnej a logistickej infraštruktúry partnerských PFI 
2. Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry 
3. Systémová integrácia vrátane vybudovania podporných nástrojov pre správu fondov PFI  

 
Vybudovanie serverovej, komunikačnej, bezpečnostnej a logistickej infraštruktúry 
partnerských PFI 
Uvedená časť predstavuje najmä obstaranie tovarov (switche, servre, firewaly, storage) 
a ďalších komponentov ako je softvér pre manažment týchto zariadení, RFID zariadení 
(brány) za účelom podpory logistiky, či obstaranie klimatizačných jednotiek. Neoddeliteľnou 
súčasťou dodávky infraštruktúry je inštalácia a konfigurácia týchto zariadení a softvéru 
vrátane otestovania pred nasadením do produkčnej prevádzky. 
Samotná dodávka uvedených zariadení a softvéru predstavuje prvú fázu vybudovania 
infraštruktúry. Druhú, priamo nadväzujúcu fázu, predstavuje fyzická inštalácia, systémová 
inštalácia a konfigurácia týchto zariadení a softvéru vrátane otestovania pred nasadením do 
produkčnej prevádzky. 
 
Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry 
Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry predstavuje realizačnú súčasť, ktorej cieľom je 
zabezpečiť, aby určené aplikačné nástroje (špecializované aplikácie využívané partnermi 
určené na správu fondu pamäťových a fondových inštitúcií – SNG, PÚ SR, SFÚ a Múzeum 
SNP) boli otvorené pre centrálnu infraštruktúru vo všeobecnosti, t.j. bude potrebné vybudovať 
otvorené rozhrania na zabezpečenie riadeného informačného toku jednak smerom z PFI ale aj 
smerom do PFI. Tieto rozhrania budú slúžiť na synchronizáciu údajov (metaúdaje, prípadne  
iné technické dáta o kultúrnych objektoch) medzi centrálnou infraštruktúrou a PFI. 
 
Systémová integrácia vrátane vybudovania podporných nástrojov pre správu fondov 
PFI 
Účelom je poskytnutie tzv. systémovej podpory, ktorá predstavuje analýzu a návrh, 
systemovú centrálne riadenú a odbornú podporu inštalácie technológií za účelom nastavenia 
zariadení na jednotnú (štandardnú) úroveň v súlade s rezortnými a bezpečnostnými 
pravidlami. V rámci systémovej integrácie bude potrebné zastrešiť centrálnu koordináciu 
aplikačnej integrácie (harmonizácia aplikačnej infraštruktúry), koordináciu súvisiacu 
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s implementáciou centrálnej rezortnej infraštruktúry, a v neposlednom rade v záverečnej fáze 
projektu dokumentáciu uskutočnených činností a sumarizáciu (vlastné zhodnotenie). 
V rámci tohto realizačného bloku bude vybudovaný tiež podporný systém pre tvorbu 
a podporu logistiky tzv. SIP balíčkov, ktorých štruktúra bude určená na centrálnej úrovni (a 
následne poskytnutá žiadateľovi a zhotoviteľovi nástroja). Očakáva sa, že tento systém bude 
univerzálne použiteľný napríklad aj v dopytovo orientovaných projektoch. Existencia nástroja 
je dôležitá z dôvodu zabezpečenia bezproblémového príjmu dát v systémoch centrálnej 
úrovne budovaných v rámci OPIS PO2. 
Ďalším výstupom tejto časti projektu bude tzv. Institution Relationship Management ktorý 
bude zabezpečovať organizáciu, správu a riadenie vzťahov Národného osvetového centra a 
jednotlivých pamäťových a fondových inštitúcií, efektívne a transparentné riadenie vzťahov 
jednotlivých harmonizovaných ale aj neharmonizovaných PFI po ukončení projektov 
digitalizácie a ostatných infraštruktúrnych projektov. 
 
 
 
AKTIVITY PROJEKTU ZABEZPE ČOVANÉ PARTNEROM 
 
Opis  aktivít / podaktivít projektu | Aktivita 1, H armonizácia hardvérovej infraštruktúry 
 
Táto aktivita má za cieľ dobudovať potrebnú IKT infraštruktúru pre partnerov vrátane 
vybudovania lokálneho dátového skladu (úložných kapacít, ako to definuje Štúdia 
uskutočniteľnosti pre PO2 – Návrh riešení, na str. 217, v stati  8.11.4 Lokálne úložiská) čím 
priamo prispieva k špecifickému cieľu projektu ako aj k ukazovateľom Počet nových a/alebo 
technicky zhodnotených objektov a Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení. 
Všetky návrhy harmonizácie hardvérovej infraštruktúry vznikli po dôkladnej analýze 
východiskového stavu všetkých potenciálnych partnerov projektu Harmonizácia 
informačných systémov. Analýzy boli uskutočnené odborom informatiky MK SR, v rámci 
ktorej boli zistené nedostatky vo vybavení týchto inštitúcií, ktoré sú zároveň partnermi  
projektu Harmonizácia informačných systémov. Inštitúcie, ktoré nie sú partnerom projektu, 
neprejavili záujem o partnerstvo v projekte HIS. 
Všetky aktivity podradené aktivite 1 zohľadňujú objektívnu potrebu eliminácie nedostatkov 
pamäťových a fondových inštitúcií. 
Navrhnuté konfigurácie komponentov pre všetky dotknuté subjekty využívajú rovnaké 
parciálne komponenty najmä za účelom zachovania štandardnej typologickej bázy 
hardvérových komponentov ale aj za účelom zjednodušenia procesu obstarávania týchto 
komponentov. V podstate ide o jednu základnú konštrukciu obsahujúcu opakované 
komponenty, ktorá je konfigurovaná a nastavená podľa zistených potrieb na harmonizáciu 
hardvérovej infraštruktúry príslušného partnera. 
 
Všetky komponenty technickej infraštruktúry HIS budú umiestnené v jednej rackovej skrini, 
prípadne vo viacerých, pričom sa buď využijú voľné pozície rackových skríň, ktoré partneri 
už majú, alebo sa obstarajú v rámci Aktivity 1 ako súčasť zariadenia Server / Rack server. 
Napájanie infraštruktúry HIS bude riešené cez redundantný záložný zdroj (dvojica UPS), 
ktorý bude súčasťou zariadenia Rack servera.  
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Súčasťou zariadení Rack serverov bude aj softvérové vybavenie inštalované na týchto 
serveroch, nevyhnutné na prevádzku infraštruktúry. Ide najmä o operačný systém, zálohovací 
softvér, príp. sadu zálohovacích softvérových komponentov (storage management) a ďalšie 
aplikácie viazané na infraštruktúru HIS, ktorých presná špecifikácia vyplynie z príslušných 
analýz integrácie HW platformy partnerov a integrácie s centrálnou infraštruktúrou. 
 
Štruktúra navrhovaných HW komponentov a ich počet (ks) pre partnerov 
Zariadenie / inštitúcia SFU     
FC Switch 1     
Server 2     
Firewal 2     
LAN switch - Core 2     
LAN switch - Mngmnt 0     
Storage 1     
Tape Library 2     
RFID brána 1     
Klimatiza čná jednotka 0     

 
Súčasťou dodávky pre každého partnera, menovaného v podaktivitách nižšie, bude aj RFID 
brána, ktorej účelom bude zabezpečenie sledovania pohybu páskových médií z/do príslušnej 
pamäťovej a fondovej inštitúcie. Obdobný spôsob identifikácie je aplikovaný aj na strane 
príjmu a výdaja na centrálnej úrovni, čo znamená, že logistika páskových médií 
s digitalizovaným kultúrnym obsahom bude zabezpečená identifikáciou a sledovaním 
obojsmerného pohybu páskových médií na oboch stranách tak, aby bolo možné sledovať 
pohyb páskových médií v akomkoľvek bode procesu logistiky medzi pamäťovou a fondovou 
inštitúciou a centrálnou infraštruktúrou.  
Každý partner, ktorý bude harmonizovať svoju hardvérovú infraštruktúru, poskytne pre 
realizačný tím súčinnosť vlastného IT experta, ktorý bude vykonávať činnosti popísané v časti 
F.4, Personálne zabezpečenie odborných aktivít projektu, kde je uvedený aj rozsah 
angažovanosti tohto IT experta (HW) na projekte. IT experta poskytne tiež Národné osvetové 
centrum. 
 
Konfigurácia hardvérovej infraštruktúry navrhnutá v bodoch nižšie je minimálna 
konfigurácia, ktorá reflektuje na požiadavky projektu. Ak sa počas realizácie zmenia 
implementačné podmienky alebo objektívne požiadavky partnera, bude konfigurácia 
prehodnotená avšak samozrejme za podmienky zachovania princípov hospodárnosti, 
efektívnosti a preukázateľnej účelnosti. 
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AKTIVITA 1.1 HARMONIZÁCIA HARDVÉROVEJ INFRAŠTRUKTÚRY SFU 
 

 
 
Uskutočnenie aktivity má zabezpečiť implementáciu riešenia, ktoré je pripravené poskytovať 
služby pre potreby importu-exportu údajov pre centrálne rezortné riešenie a pre potreby 
využívania digitálneho obsahu a prácu  s digitálnymi objektmi v tejto inštitúcii. 
Návrh na harmonizáciu lokality predstavuje dodanie  dvoch vysoko dostupných serverov 
pre lokálne aplikácie (min. posprocesing), diskové úložisko pre uloženie potrebných údajov a 
páskovú knižnicu, ktoré už má lokalita k dispozícii pre archiváciu a prenos údajov medzi PFI 
a centrálnou rezortnou infraštruktúrou. Na komunikáciu medzi komponentmi riešenia a PFI 
bude vybudovaná redundantná sieťová 10Gbit/s LAN infraštruktúra s čiastočným využitím 
existujúcej infraštruktúry tohto partnera. 
Komunikácia aplikačných systémov bude riešená pomocou 10Gbit/s prepojenia. Dátová 
komunikácia medzi servermi, diskovým poľom a páskovou knižnicou bude prechádzať 
redundantne dvojicou Fibre Channel switchov, pričom jeden je už súčasťou existujúcej 
lokality. 
Ako dátové úložisko, diskové pole a pásková knižnica bude využívaná aj existujúca 
infraštruktúra lokality. Súčasná existujúca pásková knižnica bude rozšírená o 2 nové páskové 
mechaniky, používane na export-import s centrálnou rezortnou infraštruktúrou a pre zálohy 
digitalizačného procesu PFI. Pracovné úložisko bude rozšírené o jedno diskové pole, ktoré 
bude slúžiť najmä ako medzipriestor medzi existujúcim systémom a infraštruktúrou HIS. 
Servery budú zastrešovať aplikačnú úroveň pre potreby komponentov a procesných úloh. 
Búdu obsahovať všetky potrebné softwarové komponenty pre harmonizačný software a NFS 
server ako úložisko pre potreby komunikácie z centrálnou rezortnou infraštruktúrou. Schéma 
harmonizácie hardvérovej infraštruktúry partnera viď. obr. vyššie. 
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Neoddeliteľnou súčasťou dodávky infraštruktúry je fyzická inštalácia, systémová inštalácia a 
konfigurácia týchto zariadení a softvéru vrátane otestovania pred nasadením do produkčnej 
prevádzky. 
 
 

Zariadenie počet popis 

Rack Server 2 
Enterprise class, 2xIntel 8 core 2.7 GHz, interné disky 
RAID, 32GB RAM, 16 RAM slotov, 2x300 GB SAS 
HDD, 2x10Gb, 2x8Gb FC, Linux 

LAN switch - Core 2 Rack enterprise 24 port switch, 8x10Gb, 8x1Gb 
LAN switch - 
Mngmnt 

- - 

Storage HW 1 
Dual controller, RAW kapacita, min. 14 TB na 600 GB 
15000RPM 

FC Switch 1 16 port 8 Gb SAN switch 
Pásková knižnica 
(TAPE) 

1 
LTO 6, 2 drive, 24 slot, pásky, 8 Gb FC, 1 Gb LAN 
management 

Firewal 2 
Integrovaná HW, SW ochrana, priepustnosť 2 Gbps, do 
500000 súčasných pripojení 

RFID 1 RFID brána, snímač rfid kódov (stacionárny) 
Klimatiza čná 
jednotka 

- - 

 
 

Opis  aktivít / podaktivít projektu | Aktivita 2, Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry 
Táto aktivita má za cieľ prepojiť lokálne systémy - aplikácie partnerov s centrálnou 
infraštruktúrou čím priamo prispieva k špecifickému cieľu projektu Nadstavba a harmonizácia 
lokálnych IS PFI, ako aj k ukazovateľom  Počet nových a/alebo technicky zhodnotených 
zariadení a Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier. 
Návrh harmonizácie aplikačnej infraštruktúry vychádza najmä z potreby zabezpečenia 
otvorenosti lokálnych systémov, ktoré obsahujú dôležité popisné informácie (tzv. metaúdaje) 
o objektoch spravovaných v príslušnej pamäťovej a fondovej inštitúcii, ktoré sú zároveň 
predmetom digitalizácie. Uvedené informácie pre centrálnu rezortnú infraštruktúru však budú 
dôležité nie len z hľadiska digitalizovaného kultúrneho dedičstva, ale tiež aj z hľadiska 
kultúrneho dedičstva, ktoré nie je v pláne digitalizovať v rámci digitalizačných projektov 
financovaných v rámci OPIS PO2 a to najmä kvôli zabezpečeniu naplnenia rezortných 
registrov, plánovania budúcej digitalizácie po ukončení národných projektov, keďže 
ukončením národných projektov v rámci PO2 bude proces digitalizácie pokračovať.  
Práve tieto údaje je potrebné synchronizovať s centrálnou rezortnou infraštruktúrou, za 
účelom potrebného zrealizovania upgrade existujúcich systémov. V prípade SNG hovoríme 
o systéme CEDVU, v prípade PÚ SR hovoríme o systéme AISOP a v prípade SFÚ hovoríme 
o potrebe harmonizácií lokálneho katalogizačného modulu SFÚ a v prípade Múzea SNP 
hovoríme o systémoch ESEZ/CEMUZ a module na riadenie digitalizačného workflow. 
Rozsah harmonizácie, resp. integrácie týchto systémov bude určený v rámci aktivít 
„systémová integrácia“, ktorá je popísaná v ďalšej časti tohto dokumentu. 
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Všetky aktivity podradené aktivite 1 zohľadňujú objektívnu potrebu eliminácie nedostatkov 
pamäťových a fondových inštitúcií. Z objektívnych dôvodov nie všetky inštitúcie prejavili 
záujem o harmonizáciu aplikačnej infraštruktúry. Tie, ktoré nie sú zapojené do tejto aktivity 
projektu, budú musieť v budúcnosti využívať centrálne aplikačné moduly rezortnej 
infraštruktúry pre účely katalógovej správy kultúrneho dedičstva, alebo budú musieť 
zabezpečiť, aby nimi používaný systém bol otvorený centrálnej rezortnej infraštruktúre. 
Dôležitým predpokladom bude legislatívna podpora Ministerstva kultúry SR. 
Navrhnuté konfigurácie komponentov pre všetky dotknuté subjekty budú využívať rovnaké 
integračné princípy a štandardy najmä za účelom zachovania štandardnej bázy a štruktúry dát.  
Aktivita je rozčlenená na podaktivity kopírujúce partnerov zapojených do tejto aktivity 
projektu. 
  Aktivita 2.1 Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry SFU 
   lokálny katalogizačný systém SFÚ 
  Aktivita 2.2 Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry SNG 
   CEDVU 
  Aktivita 2.3 Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry PÚ SR 
   AISOP 
                       Aktivita 2.4 Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry Múzeum SNP  
   ESEZ/CEMUZ a modul na riadenie digitalizačného workflow 
 
 
Každý partner, ktorý bude harmonizovať svoju aplikačnú  infraštruktúru, poskytne 
realizačnému tímu súčinnosť vlastného IT experta pre APV, ktorý bude vykonávať činnosti 
popísané v časti F.4, Personálne zabezpečenie odborných aktivít projektu., kde je uvedený aj 
rozsah angažovanosti tohto IT experta pre APV na projekte. 
 
AKTIVITY PROJEKTU ZABEZPE ČOVANÉ ŽIADATE ĽOM 
 
Opis  aktivít / podaktivít projektu | Aktivita 3, S ystémová integrácia 
Táto aktivita má za cieľ samotnú harmonizáciu z pohľadu centrálnej infraštruktúry 
a zabezpečenia jednotnosti postupov a kompatibility výstupov. Prispieva k špecifickému cieľu 
projektu Vybudovanie lokálneho dátového skladu vrátane expedičného softvéru, ako aj 
k ukazovateľom Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení a Počet inštitúcií 
zapojených do vytvorených centier. 
 
Aktivita Systémová integrácia pokrýva relatívne široké spektrum činností, ktorých úlohou je 
kontrola nad zachovaním jednotného prístupu (štandardy, rozhrania, časová synchronizácia) 
k ostatným aktivitám projektu. Je to prierezová aktivita, ktorá má dopad na všetkých 
partnerov vrátane žiadateľa, Národné osvetové centrum. Zabezpečuje zachovanie jedného 
princípu implementácie činností vo všetkých inštitúciách za tým účelom, aby výsledkom 
projektu Harmonizácia informačných systémov bol jednotný, kompaktný a naozaj 
harmonizovaný systém na úrovni pamäťových a fondových inštitúcií tak, aby bol schopný 
poskytovať požadované služby jednotlivým komponentom centrálnej rezortnej infraštruktúry. 
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AKTIVITA 3.1 ANALÝZA 
Cieľom analýzy a následne návrhov postupov v projekte je, aby boli v rámci všetkých 
relevantných aktivít projektu aplikované jednotné pravidlá a princípy (štandardy), a aby 
realizátori ostatných častí projektu zabezpečili realizáciu svojich aktivít tak, aby ich parciálne 
výstupy a celkovo výstupy projektu mohli byť bez výrazných úprav, resp. bez modifikácií 
použité aj vo vzťahu k existujúcej či budovanej centrálnej rezortnej infraštruktúre. 
Realizátor tejto podaktivity bude musieť podrobne zanalyzovať relevantné metodické 
manuály MK SR pre každú z oblastí integrácie, a to tak, aby bol celý projekt harmonizovaný 
ako celok. Metodické manuály totiž predstavujú základnú východiskovú, v rezorte prijatú 
dokumentáciu, ktorá nastavuje isté implementačné východiská pre projekty OPIS PO2, 
ktorých súčasťou je aj projekt Harmonizácia informačných systémov. Predpokladáme, že 
aktivita bude realizovaná dodávateľsky tzv. systémovým integrátorom. 
 
AKTIVITA 3.2 KOORDINÁCIA A INTEGRÁCIA HW PLATFORMY PARTNEROV 
Podaktivita zabezpečuje súbor činností súvisiacich najmä s aktivitou Aktivita 1, Harmonizácia 
hardvérovej infraštruktúry. Cieľom je fyzický dohľad nad implementáciou jednotných 
pravidiel naprieč všetkými zainteresovanými partnermi. Pôjde o časovo náročnú, vysoko 
odbornú a špecifickú činnosť realizovanú u jednotlivých partnerov. 
Súčasťou bude zabezpečenie dohľadu nad komplextnosťou dodávaných hardvérových 
prostriedkov pre digitalizačné pracovisko príslušného partnera ale bude zabezpečovať tiež 
určenie optimálnej integrácie novej infraštruktúry do prostredia existujúcej HW infraštruktúry 
(podľa možností ich vzájomného prepojenia).  
 
AKTIVITA 3.3 KOORDINÁCIA APLIKA ČNEJ INTEGRÁCIE LOKÁLNYCH 
SYSTÉMOV 
Pri integrácii existujúceho aplikačného vybavenia je potrebné zabezpečiť koordináciu 
modifikácie (upgrade) častí lokálneho aplikačného systému tak, aby boli dodržané princípy 
a štandardy identifikované v rámci podaktivity analýzy a návrhu (metodické manuály, 
požiadavky implementátorov centrálnej rezortnej infraštruktúry). Aktualizované a 
novovytvorené časti systémov musia spĺňať prvky interoperability a rozšíriteľného riešenia. 
V rámci tejto aktivity bude nutné prihliadať aj na potreby súvisiace s budovaním nutných 
podporných modulov zodpovedajúcich za konverziu a transformáciu (expedícia SIP) dát 
medzi prechodom z lokálneho IS PFI do centrálnej rezortnej infraštruktúry, ktorých 
vybudovanie je predmetom podaktivity 3.5 Vybudovanie modulu pre expedíciu SIP. 
 
AKTIVITA 3.4 KOORDINÁCIA INTEGRÁCIE S CENTRÁLNOU REZORTNOU 
INFRAŠTRUKTÚROU 
Keďže projekt Harmonizácia informačných systémov je jedným z troch infraštruktúrnych 
projektov, výsledkom ktorých bude centrálna rezortná infraštruktúra (fyzický archív, 
aplikačný archív, portál, registre a ďalšie), je nutné aby bol projekt Harmonizácia 
informačných systémov nastavený tak, aby jeho výsledkom bol systém, resp. komplex 
subsystémov (reprezentujúcich jednotlivých partnerov, t.j. pamäťové  a fondové inštitúcie), 
ktorý bude bezpodmienečne otvorený tejto centrálnej rezortnej infraštruktúre najmä 
z hľadiska potrieb spoločných integračných prepojení. 
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Význam podaktivity spočíva v eliminácii možného rizika znehodnotenia exitujúcich dát 
obsiahnutých v lokálnych IS PFI, prípadne dát už obsiahnutých v centrálnej rezortnej 
infraštruktúre. Ďalším rizikom, ktoré bude potrebné eliminovať, môže byť neúmerné 
vyťaženie systémových prostriedkov, tak na strane príslušnej pamäťovej a fondovej inštitúcie, 
ako aj hardvérových či aplikačných modulov centrálnej rezortnej infraštruktúry. Táto 
parciálna aktivita je rovnako previazaná a prierezová v rámci ostatných aktivít a podaktivít 
projektu, avšak striktne rieši potreby koordinácie PFI pri ich procesnej a aplikačnej integrácii 
na centrálnu rezortnú infraštruktúru. 
 
AKTIVITA 3.5 VYBUDOVANIE MODULU PRE EXPEDÍCIU SIP 
Tento podporný modul realizuje kritické miesto pri výstupe procesu digitalizácie, pripravuje 
dáta zo systémov kultúrnej inštitúcie na presun k dlhodobému uchovaniu v centrálnej 
rezortnej infraštruktúre. 
V rezorte MK SR existujú viaceré aplikačné systémy napr. SK Cinema, CEMUZ, CEDVU, 
AISOP a iné, ktoré riešia požiadavky organizácií špecializované pre daný segment, avšak 
neriešia problematiku prípravy a spracovania produktívnych dát.  
Nástroj pre expedíciu SIP predstavuje cielené doplnenie chýbajúcich funkcií vyššieuvedených 
systémov o požadovanú funkcionalitu. Vzhľadom k rôznorodosti implementovaných 
systémov v rezorte bude od modulu pre expedíciu SIP vyžadovaná vysoká flexibilita pri jeho 
implementácii podľa špecifických potrieb inštitúcie a požiadaviek na obsah a formát 
výstupného objektu SIP balíčka, ktorého vlastnosti budú zakotvené v rámci podaktivity 3.1 
Analýza. 
Požadované  vlastnosti modulu pre expedíciu SIP sú zadefinované nasledovne: 
Modul pre expedíciu a generovanie SIP balíčkov umožní automatizované vytvorenie 
validného SIP balíčka, ktorý bude v následnom kroku prostredníctvom existujúcej, resp. 
dobudovanej HW infraštruktúry  uložený na cirkulačné páskové médium, ktoré bude odoslané 
(fyzicky) do centrálnej rezortnej infraštruktúry (podateľňa). Dátová a obsahová štruktúra SIP 
balíčkov bude definovaná dodatočne. Okrem digitálnych objektov bude obsahovať aj ich 
metadáta (technické, popisné), ktoré budú popisovať jednotlivé digitálne objekty aspoň 
v minimálnom rozsahu tak, aby bol objekt jednoznačne identifikovaný. SW modul bude 
schopný v prípade menších objemov dát, niektoré metadáta odosielať aj on-line do centrálnej 
infraštruktúry, pre veľké objemy, prípadne nepostačujúce dátové linky, budú slúžiť vytvorené 
kópie SIP balíčkov na generovaných páskových médiách, ktoré budú offline odosielané do 
centrálnej infraštruktúry. Existuje predpoklad, že modul pre expedíciu a generovanie SIP 
bude preberať potvrdzovací kód o podaní SIP balíčka z centrálnej rezortnej infraštruktúry, 
alebo aj po úplnej archivácii. Modul bude tzv. „premostením“ systémov pamäťových 
a fondových inštitúcií s centrálnou rezortnou infraštruktúrou (napríklad poskytnutie 
základných identifikačných a popisných informácií voči CDA o odchádzajúcich SIP z PFI 
a naopak, prijatie spätnej informácie zo systémov centrálnej infraštruktúry). Zároveň bude 
uchovávať logovacie záznamy pre účely auditu a stavu procesu digitalizácie a riešenia 
prípadných incidentov. 
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Parameter Požadovaná špecifikácia 
Typ Softvérová aplikácia 
Vstupy modulu pre 
expedíciu SIP 

Vstupom je SIP balík podľa štandardu OAIS vo vopred negociovanej 
štruktúre. 
V tomto bode musia partnerské inštitúcie zabezpečiť zabalenie 
kompletného výsledku digitalizácie. Tento zahŕňa napríklad všetky 
digitálne objekty aj s odvodeninami, popisné, technické a 
administratívne údaje s príslušnými identifikátormi zabalené v SIP 
balíku. SIP balíky sa uložia na diskové polia lokálneho dátového 
skladu, kde budú prístupné pre expedičný softvér. 

Výstupy modulu 
pre expedíciu SIP 

Automatizovaným procesom vykoná validáciu SIP balíkov podľa 
vopred negociovaného archivačného profilu zahŕňajúceho potrebné 
transformačné a validačné šablóny. Následné uloží obsah v 
niekoľkých kópiách, z ktorých časť je určená na prenos na 
cirkulačnej páske do centrálnej podateľne dátového archívu kultúry. 
Tam sa po prevzatí Podateľňou centrálnej rezortnej infraštruktúry 
pridelia trvalé a jednoznačné národné identifikátory vyprodukovaným 
digitálnym objektom, pričom informácia sa on-line prenesie do 
systémov inštitúcie, digitalizačného pracoviska a tiež expedičného 
softvéru. V prípade úspešnej operácie sa záložný SIP balík 
automatizovane vymaže a vznikne priestor pre záložné kópie ďalších 
SIP. 
Otvorené rozhrania na prepojenie s digitalizačnou aplikáciou 
partnerskej inštitúcie 
Otvorené rozhrania pre prepojenie s centrálnou rezortnou 
infraštruktúrou 
Základný nástroj na evidenciu obsahu uloženého na diskových 
poliach a páskach zahŕňajúci: 

• validáciu a transformáciu obsahu, 
• podpora zápisu a čítania obsahu na a z pások, 

• manažment  záložných kópií SIP 

Funkcie modulu 

Prepojenie so systémami centrálnej rezortnej infraštruktúry, s 
centrálnou podateľňou a národnými registrami digitalizácie, 
digitálnych a kultúrnych objektov 

Funkcionalita 
modulu 

• Schopnosť dávkovo spracovávať SIP balíky z inštitúcie 
v ktorej je umiestnená, 

• Administrátorské rozhranie pre správu modulu (v rozsahu 
podľa špec. činností), 

• prvostupňová bitová digitálna ochrana archivovaných 
objektov, 

• Validácia a transformácia obsahu, 

• podpora zápisu a čítania obsahu na a z pások, 
• podpora manažmentu pások 



Príloha 5 
 

 10 

Parameter Požadovaná špecifikácia 
• podpora identifikácie a validácie použitých digitalizačných 

formátov, 
• nastavenie účtu, rolí a prihlasovacích účtov pre pracovníkov 

inštitúcií, 
• audit reporty a reporty inventarizácie 

Vstupné analýzy 
• Analýza a návrh Content modelu pre archiváciu. Výsledkom 

bude navrhnutý archivačný profil pre obsah v METS štruktúre 
zahŕňajúci potrebné transformačné a validačné šablóny. 
Nevyhnutná synchronizácia s projektom Centrálnej aplikačnej 
infraštruktúry a registratúry. 

• Analýza a návrh používateľských rolí, používateľských 
a systémových účtov. 

• Analýza a návrh požiadaviek na: 
- dohľad a manažment lokálneho dátového skladu (storage), 
- evidenciu digitálneho obsahu, 
- manažment pások, 
- prepojenie s centrálnou aplikačnou infraštruktúrou 

a registratúrou, 
- sledovanie procesov a operácií na vstupe a výstupe 

Implementácia aplikácie na vyššie uvedený hardvér podľa 
požiadaviek: 

• Dohľad a manažment lokálneho dátového skladu (storage), 
• Evidenciu digitálneho obsahu, 

• Manažment pások, 
• Prepojenie s centrálnou aplikačnou infraštruktúrou 

a registratúrou, 

• Sledovanie procesov a operácií na vstupe a výstupe 
Predvedenie finálneho zariadenia Správcom IS/IKT v príslušnej 
inštitúcii 

Rozsah dodávky  

Dokumentácia: 
• Špecifikácia systému (modulu expedície SIP), 

• Administrátorská príručka pre prevádzkovateľa, 
• Príručka používateľa 

Softvér musí byť aplikovateľný na hardvér špecifikovaný v aktivite č. 
1, pričom hardvér nie je súčasťou dodávky aplikácie 

Kompatibilita 

Musí dodržovať medzinárodné štandardy o prístupnosti 
Servis a podpora Požadované je, aby bol dodávateľ / zhotoviteľ schopný zabezpečiť 

servis a plnú podporu aplikácie na obdobie 5 rokov, v režime 24-7 s 
reakčnými časmi na zásah do jednej hodiny min. v pracovné dni 
v čase 8-16 (cez vzdialenú správu). 
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AKTIVITA 3.6 VYBUDOVANIE MODULU PRE RIADENIE INŠTITUCIONÁLNYCH 
VZŤAHOV  
Naplnenie ukazovateľov archivačných projektov týkajúcich sa počtu dlhodobo archivovaných 
kultúrnych objektov bude vyžadovať dôsledný monitoring a plánovanie vzťahov Národného 
osvetového centra ako organizácie, ktorá spravuje informácie o archivovanom kultúrnom 
dedičstve a inštitúciách, ktoré sú zdrojom kultúrnych objektov, tiež zabezpečuje ich riadenú 
publikáciu, v rámci ktorej je potrebné dôsledne dodržiavať zmluvné podmienky, ktoré 
pojednávajú o možnostiach manipulácie so spravovanými informáciami digitalizovaného 
kultúrneho dedičstva. Tieto vzťahy budú upravované na úrovni zmluvného vzťahu, ktorý 
bude definovať konkrétne rámce a parametre pre dlhodobú archiváciu kultúrnych objektov a 
ich prezentáciu. Vzhľadom k faktu, že archivácia kultúrneho dedičstva má dlhodobý charakter 
rádovo v desiatkach rokov, je nevyhnutná tvorba záznamov o vzniku, priebehu a stave vzťahu 
správcu archivovaného kultúrneho dedičstva a zdrojovej inštitúcie. Absencia tohto modulu by 
mohla mať za následok porušovanie niektorých práv a požiadaviek vlastníkov a správcov 
kultúrnych objektov spôsobených neprehľadnosťou a nečitateľnosťou týchto vzťahov. 
Účelom špecializovaného IRM – Institutions Relationship Management systému je 
organizácia, správa a riadenie vzťahov Národného osvetového centra a jednotlivých PFI. 
Hlavný cieľ  tohto systému je efektívne a transparentné riadenie vzťahov jednotlivých 
harmonizovaných ale aj neharmonizovaných PFI po ukončení projektov digitalizácie, ako aj 
ostatných infraštruktúrnych projektov realizovaných v rámci OPIS PO2. 
 
Parameter Požadovaná špecifikácia 
Typ Softvérová aplikácia 
Vstupy do IRM Vstupom do systému IRM budú parametre zmluvy medzi konkrétnou 

PFI a NOC, ktoré definujú kultúrne objekty, ktoré sú predmetom 
archivácie, príslušné termíny a metódy ako budú do centrálneho 
archívu odovzdávané budú základnými údajmi pre založenie tzv. 
karty inštitúcie. Aktuálne stavové zmeny zmluvného vzťahu 
deklarujúce plnenie zmluvného vzťahu budú aktualizovať záznam 
inštitúcie. Dokument zmluvy v elektronickej podobe bude tvoriť 
prílohu k záznamu, taktiež ako aj všetky dokumenty, ktoré počas 
zmluvného vzťahu v jeho rámci vzniknú. Záznamy budú u NOC 
podliehať skartačnému režimu upravenému konkrétnym 
registratúrnym plánom a poriadkom. Tak isto budú vstupné údaje 
tvoriť aj záznamy zmluvného vzťahu NOC a organizácií rezortu, 
ktoré budú využívať služby centrálnej rezortnej infraštruktúry a 
naopak.  
Systém musí umožňovať zaznamenávanie a dohľad nad platnosťou 
údajov minimálne pre nasledujúce typy vstupov: 

• Evidenčnej karty inštitúcie 

• Karty typológie kultúrnych objektov 
• Priradenie typológie kultúrnych objektov inštitúciám 
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Parameter Požadovaná špecifikácia 
• Evidencia aktivít inštitúcie voči NOC 
• Evidencia životného cyklu pravidiel a vzťahov inštitúcie k 

NOC 
 

Výstupy z IRM IRM poskytne okamžitý prehľad o stave zmluvných vzťahov medzi 
NOC a PFI vo forme výstupných zostáv a prehľadov, ktoré budú 
tvorené na základe požadovaných kritérií. Typy výstupných zostáv 
budú: 

• Prehľad a história údajov o zmluvnom vzťahu 

• Prehľad a história aktivít inštitúcie voči NOC 
• Prehľad a história typológie kultúrnych objektov inštitúcií 

• Prehľad a história životného cyklu pravidiel a vzťahov 
inštitúcie k NOC 

 
Systém musí ponúkať aj výstupy formou mailových notifikácií 
o dôležitých informáciách alebo blížiacich sa termínoch. Úlohou 
týchto výstupov je včasné upozorňovanie na relevantné faktory 
vyplývajúce z zmluvných vzťahov.   

Funkcie 
expedičného 
softvéru 

Je potrebné, aby sa v systéme nachádzala na jednom mieste 
kompletná komunikácia s inštitúciami: 

• dôležité kontakty 
• zodpovedné a delegované osoby 

• telefonáty,  
• emaily,  

• dokumenty.  
 

Ďalej systém musí obsahovať ucelené funkčné bloky, zabezpečujúce 
nasledujúcu funkcionalitu: 

• Je potrebné poskytovať nástroje pre kompletnú históriu 
všetkých aktivít inštitúcií voči NOC aj za minulé roky.  

• Dôležitou funkcionalitou je kalendár a pripomienkovač 
udalostí a termínov, naviazaný na pravidlá zmluvných 
vzťahov.  

• štatistické vyhodnocovanie komunikácie a aktivít s 
inštitúciou.  

• modul na plánovanie schôdzok, telefonátov, služobných ciest 
s funkcionalitou pripomienkovača komunikácie. 

 
Základnými submodulmi systému sú: 

• Správa kontaktov inštitúcií a plánovač času (Contact and 
Time Management), 

• Správa vzťahov zodpovedných osôb Inštitúcií (Structure 
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Parameter Požadovaná špecifikácia 
Management), 

• Nástroje tvorby súhrnných správ pre NOC (Management 
Reporting Tools), 

• Manažment zmluvných vzťahov a im zodpovedajúcim 
procesom 

• Evidenčný modul všetkých údajových entít a kariet pre 
riadenie vzťahov s inštitúciami 

• Nástroje vzdialeného prístupu k systémom, 
• Správa partnerov inštitúcií.  

Vstupné analýzy 
• Analýza a návrh zmluvných vzťahov medzi určenými 

inštitúciami a NOC.  
• Analýza a návrh komplexnosti údajov pre evidenčné karty 

inštitúcie. 

• Analýza a návrh typológie kultúrnych objektov 
a zodpovedajúcich dát 

• Analýza a návrh údajového charakteru aktivít inštitúcie voči 
NOC 

• Analýza a návrh údajového charakteru životného cyklu 
pravidiel a vzťahov inštitúcie k NOC 

• Analýza a návrh údajového charakteru kontaktov inštitúcií 
• Analýza požiadaviek pre plánovanie schôdzok, telefonátov, 

služobných ciest vyplývajúcich zo vzťahov s inštitúciami 

• Analýza požiadaviek notifikačného systému 
• Analýza a návrh údajového charakteru vzťahov zodpovedných 

osôb inštitúcií 

• Analýza a návrh tvorby súhrnných správ pre NOC 
• Analýza a návrh požiadaviek vzdialeného prístupu 

k systémom 
• Analýza a návrh údajového charakteru pre správu partnerov 

inštitúcií 
• Analýza a návrh údajového charakteru pre štatistické 

vyhodnocovanie komunikácie a aktivít s inštitúciou 
• Analýza požiadaviek na evidenciu histórie údajov a dát 
• Analýza a návrh previazanosti jednotlivých údajových skupín 

a analýza integrácie dát podľa charakteru zmluvných údajov.   
• Analýza a návrh používateľských rolí, používateľských 

a systémových účtov. 
 

Rozsah  

Implementácia aplikácie na vyššie uvedený hardvér podľa 
požiadaviek: 
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Parameter Požadovaná špecifikácia 
• Správa kontaktov inštitúcií a plánovač času 
• Správa vzťahov zodpovedných osôb Inštitúcií 

• Reporting a štatistický modul 
• Notifikačný modul 
• Manažment zmluvných vzťahov a im zodpovedajúcim 

procesom 
• Evidenčný modul údajových entít a kariet 

• Nástroje vzdialeného prístupu k systémom 
• Správa partnerov inštitúcií 

 
Dokumentácia: 

• Špecifikácia systému pre riadenie vzťahov s inštitúciami, 
• Administrátorská príručka pre prevádzkovateľa, 

• Príručka používateľa 
 

Kompatibilita Musí dodržovať medzinárodné štandardy o prístupnosti 

Servis a podpora Požadovaný je servis a plná podpora aplikácie na obdobie 5 rokov, v 
režime 24-7 s reakčnými časmi na zásah do jednej hodiny (cez 
vzdialenú správu) 

Predpoklady na 
prevádzku systému 

Server s mikroprocesorom typu x86  

• Procesor: Multi-core, multiple CPU 1.8-GHz alebo vyšší 
• Pamäť: 4 GB RAM 
• HDD: 100 GB 

 
AKTIVITA 3.7 MONITORING A ZÁVEREČNÝ REPORTING 
Systémový integrátor bude účastný pri odovzdávaní parciálnych výsledkov projektu v rámci 
všetkých zapojených inštitúcií (partneri a NOC). Bude vykonávať monitoring a následný 
reporting súvisiaci s dodržaním všetkých na začiatku zadefinovaných a priebežne 
špecifikovaných pokynov. Bude zodpovedať za správnosť dodania a celý projekt 
harmonizácie. Očakáva sa, že výsledkom záverečného reportingu bude zhodnotenie priebehu 
realizácie projektu po technologickej stránke (nie projektovej), zhodnotenie pripravenosti 
zapojených subjektov do projektu harmonizácia informačných systémov tiež v kontexte 
infraštruktúrnych (národných) projektov, národných digitalizačných projektov či dopytových 
projektov. 
Výsledkom bude záverečná správa, ktorá bude obsahovať genézu realizácie projektu min. od 
začiatku činnosti aktivity systémového integrátora až po jej koniec, bude popisovať 
projektové míľniky, identifikovať slabé miesta, spôsoby eliminácie rizík, kľúčové momenty 
projektu, odporúčania pre projekty obdobného charakteru ako poučenie v prípade realizácie 
iných obdobných projektov. 
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Opis  aktivít / podaktivít projektu | Aktivita 4, Bezpečnostný projekt 
Aktivita projektu je logicky rozdelená na podaktivity, ktoré kopírujú zoznam partnerov 
projektu. Aktivitu bude pre partnerov zabezpečovať žiadateľ. 
 
Nastavenie procesov a podmienok zabezpečenia a riadenia vzniknutej informačno-
komunikačnej infraštruktúry z pohľadu jej bezpečnej prevádzky je nevyhnutnou súčasťou 
realizácie projektu Harmonizácia informačných systémov, resp. integrálnych súčastí projektu 
implementovaných v partnerských PFI. Dôvodom je aj naplnenie špecifických potrieb 
projektov odôvodňujúcich  PO2, ktoré vyjadrujú požiadavku na dosiahnutie vysokej miery 
prepojenia sprístupnenia dát a informácií (vo fyzickej alebo digitálnej forme) a ich dlhodobé a 
bezpečné uloženie. Základné východiská pre definovanie požiadaviek na bezpečnosť 
informačno-komunikačnej infraštruktúry, ktorá vznikne realizáciou projektu na úrovni 
jednotlivých PFI sú: 
 

• Zákon o informačných systémoch VS č. 275/2006 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 570/2009 Z. z. 

• Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č.312 z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy 

o Stanovuje podľa § 1  bodu e) bezpečnostné štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, 
sieťovú infraštruktúru, programové prostriedky a údaje, a to: 

� štandardy pre architektúru riadenia, ktorá sa týka: 

• riadenia informačnej bezpečnosti 

• personálnej bezpečnosti 

• manažmentu rizík pre oblasť informačnej bezpečnosti 

• kontrolných mechanizmov riadenia informačnej bezpečnosti 
� štandardy minimálneho technického zabezpečenia stanovujú podmienky:  

• ochrany proti škodlivému kódu 

• sieťovej bezpečnosti 

• fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia 

• aktualizácií softvéru 

• monitoringu a manažmentu bezpečnostných incidentov 

• periodického zhodnotenia zraniteľnosti 

• zálohovania 

• fyzického ukladania záloh 

• riadenia prístupu 

• aktualizácii informačno-komunikačných technológií  

• účasti tretej strany 

• Metodický manuál č.4 pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti 

Súčasťou projektových aktivít bude aj vypracovanie bezpečnostného projektu pre PFI, ktorý 
bude na základe analýzy podmienok prevádzky IKT u konkrétnej PFI, analýzy je 
prevádzkovej a lokálnej aplikačnej infraštruktúry a spôsobov tvorby a použitia dát, ktoré PFI 
produkuje a spravuje, definovať komplexný pohľad na: 
 

• Analýzu rizík, ktorá sa sústreďuje na:  
o objektivizáciu a kategorizáciu rizík 
o správy rizík 
o prehľadu rizík a ich kvantifikácie a hodnotenia. 

• Bezpečnostný zámer, ktorý definuje  
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o strategické ciele bezpečnosti 
o bezpečnostné ciele a zásady ochrany aktív  
o požiadavky na mechanizmy ochrany aktív týkajúce sa:   

� ochrany systémov a komponentov IS  
� ochrany údajov 
� kvality a efektivity vývoja,  
� ochrany autorských práv 
� ochrany osôb a personálnej bezpečnosti  
� technickej bezpečnosti objektov a priestorov 
� plánov kontinuity funkcií  
� požiadaviek na organizáciu bezpečnosti 
� monitoring stavu bezpečnostného systému  
� aktív PFI  
� vplyvov externého okolia PFI 
� postupov implementácie bezpečnostnej politiky  
� správy súvisiacej dokumentácie.  

• Návrhu opatrení,  ktorý sumarizuje:  
o informatické hrozby  
o hrozby nedostatočného riadenia a organizácie 
o personálne hrozby  
o technické a ostatné hrozby. 

Zdokumentovaným výsledkom bezpečnostného projektu bude nielen konkrétna a faktami 
podložená znalosť aktuálneho stavu bezpečnosti PFI spravovaných prostriedkov IKT, ale aj 
znalosť potenciálnych hrozieb vyplývajúcich z externých faktorov a najmä praktická 
implementácia opatrení stanovených „Bezpečnostným projektom“, ktorá bude garantovať 
adekvátnu reakciu na každý bezpečnostný incident. Uvedená štruktúra aktivít vykonaných 
realizáciou Bezpečnostného projektu predstavuje jej požadovaný rozsah pre každú PFI ako aj 
pre Národné osvetové centrum, ktoré bude prevádzkovateľom podporných modulov 
vzniknutých v rámci aktivity 3.5 a 3.6.  
 
 
 
NÁKLADY NA REALIZÁCIU JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT PARTNERA  - KOMENTÁR K 
ROZPOČTU 
 

Názov položky 
rozpočtu 

Merná 
jednotka 

Cena spolu Komentár k rozpočtu (bližsia špecifikácia výdavku) 

Technologické 
vybavenie pre 
SFÚ 

projekt 716 641,98    
 

Server, Tape Library, RFID brána, FC Switch, Firewal, 
LAN switch - Core, Storage 

Technologické 
vybavenie pre 
SFÚ - softvér 
 

projekt 71 048,83   
 

Operačný systém, zálohovacie a podporné softwarové 
aplikačné vybavenie pre prevádzku infraštruktúry. 

IT expert (HW) osobohodina 4 905,60  Primárne participácia na aktivite č. 1 (IT expert) 
IT expert (APV) osobohodina 8 993,60  Primárne participácia na aktivite č. 2 (IT expert (APV)) 
Administratívny 
manažér 

osobohodina 1 887,36 Personálne zabezpečenie na strane partnera. Úlohou 
administratívneho manažéra bude poskytnutie výstupov 
pre Národné osvetové centrum - výkazy, mzdové 
podklady, a pod. Vyťaženosť za celé obdobie realizácie 
projektu, 3 dni za kvartál.  

Modifikácia IS 
SFÚ 

projekt 180 000,00 Úprava katalogizačného informačného systému podľa 
požiadaviek (určí analýza). 
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Komentár: 
Cena technologického vybavenia SFÚ sa skladá z komponentov uvedených v tabuľke nižšie, 
v ktorej sú špecifikované aj počty jednotlivých parciálnych komponentov. Jednotlivé 
zariadenia - komponenty infraštruktúry sa skladajú z viacerých hardvérových a softvérových 
podkomponentov a inštalácie, konfigurácie a testovania. Tieto podkomponenty a úkony sú 
neoddeliteľnou súčasťou dodávky zariadení a môžu byť dodané postupne počas realizácie 
aktivity. 
 
 

  SFU 

Zariadenie 
k
s 

Cena celkom s 
DPH 

FC Switch 1 16 532,84  
Server 2 151 980,07  
Firewal 2 19 576,44  
LAN switch - 
Core 

2 262 570,54  

Storage 1 207 238,46  
Tape 2 127 247,26  
RFID brána 1 2 545,20  

    787 690,81  
 
Cena do rozpočtu bola zaokrúhlená na celé číslo matematicky. Bližšia špecifikácia 
komponentov uvedených v tabuľke je popísaná v časti popisujúcej príslušnú podaktivitu 
aktivity č. 1 v časti Opis  aktivít / podaktivít projektu | Aktivita 1, Harmonizácia hardvérovej 
infraštruktúry. 
 
 
IT expert (HW) a IT expert (APV) sú  role, ktorá budú v projekte využívané podľa 
harmonogramu v aktivitách č. 1 (IT expert - HW) a aktivite č. 2 (IT expert (APV).  Celkové 
využitie IT experta HW je  480 hodín (ekvivalent 60 dní na projekte) a  IT experta pre APV 
880 hodín(ekvivalent 110 dní na projekte). Administratívny manažér bude participovať na 
projekte počas celej jeho realizácie v rozsahu v priemere 3 dni za zúčtovací kvartál. Sadzba je 
určená v zmysle mzdových tabuliek rezortu kultúry. Pracovníci na uvedených pracovných 
pozíciách budú odmeňovaní formou odmeny dohodnutej v dohode o vykonaní práce v súlade 
s § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. K 
jednotlivým dohodnutým odmenám podľa uzatvorených dohôd o vykonaní práce sa vzťahujú 
odvody vyplývajúce pre zamestnávateľa i pracovníka. 
 
Čiastka položky „Modifikácia IS PFI“ (aktivita 2.1) bola stanovená na základe osobných 
konzultácií s so všetkými partnermi projektu, ktorí požiadali o hrubý odhad zásahu do svojho 
IS za účelom jeho harmonizácie v projekte Harmonizácia informačných systémov. Čiastka 
bola paušálne nastavená pre všetkých partnerov zainteresovaných do aktivity 2, t.j. SFÚ, SNG 
a PÚ SR. 
Národné osvetové centrum ako žiadateľ očakáva, že čiastka sa zreálni v procese výberu 
dodávateľa, resp. rokovania s autorom riešenia, resp. vlastníkom autorských práv. 
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PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 
 
Podporné aktivity: 
Por. 
Čísl
o 

Organizácia Funkcia 
v organiz
ácii  

Zaradenie 
v projekte 

Zabezpečované aktivity  Počet 
dní 
na 
proje
kte 

1. SFÚ Odborný 
pracovní
k 

Administratívn
y manažér 

Riadenie projektu za partnera, 
kontaktná osoba pre žiadateľa, 
činnosti ako: poskytovanie 
súčinnosti pri výkone kontroly,  
príprava podkladov pre 
žiadateľa, výkazy, podklady pre 
monitorovacie správy, 
zúčastňovanie sa na poradách, 
účtovníctvo a mzdová agenda 
partnera. Pracovník na dohodu - 
vyťaženosť - priemerne 3 
dni/kvartál. 

24 

 
Hlavné aktivity: 
Por. 
Čísl
o 

Organizácia Funkcia 
v organizá
cii  

Zaradenie 
v projekte 

Zabezpečované aktivity  Počet 
dní 
na 
proje
kte 

1 SFÚ Technický 
administrá
tor 

IT expert 
(HW) 

• Spolupráca pri návrhu a inštalácii úložísk  
• Údržba a nastavovanie komunikačnej 

infraštruktúry. 
• Údržba operačných systémov – inštalácia 

nových aktualizácií a opravných balíčkov, 
upgrade na novšie verzie operačného systému 
a manažment licencií softvérových produktov 
potrebných pre zabezpečenie integrácie 
a harmonizácie 

• Konzultácie a spolupráca pri nasadzovaní 
technológií  

• Konzultácie a spolupráca pri definovaní 
bezpečnostných postupov  

• Spúšťanie integrovaných technických aktivít 
a procesov 

• Spolupráca pri definovaní používateľov, účtov 
a komunít a ich právomocí. 

• participácia a podpora k aktivite č. 1  

• poskytnutie konzultačnej podpory pri 
ostatných aktivitách projektu 

60 

2 SFÚ Správca 
obsahu 

IT expert 
(APV) 

Spolupráca so systémovým integrátorom 
a dodávateľom nadstavby IS PFI a aktívna 
podpora pri nasledovných činnostiach: 
• Kontrola a monitorovanie integrovaného 

(synchronizácia, export) obsahu a reportov 
• Vyhodnocovanie kvality dát 
• Normalizácia dát – aktivity previazania 

jednotlivých údajov medzi komponentmi. 
• Spúšťanie integrovaných obsahových aktivít 

110 
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a procesov 
• Kontrola úspešnosti procesov (ingescie, 

diseminácie, uchovávania) 
• Návrh migračných plánov 
• Spolupráca pri migrácii dát 
• Súčinnosť pri integrovaní 
• Spolupráca pri návrhu štruktúry integrovaných 

dát, stavu objektov a procesov 
• Konzultácie pri tvorbe integračných stratégií 

a štandardov  (vrátane výberu vhodných 
dátových formátov) 

• Definovanie obsahu digitalizačných projektov 
a profilov archivácie, postprocesingu 
a prezentácie 

• Spolupráca pri vytváraní metodických 
postupov práce s dátami 

• Testovanie 
• participácia a podpora k aktivite č. 2  
• poskytnutie konzultačnej podpory pri 

ostatných aktivitách projektu 

 
 
PLÁN ZADÁVANIA ZÁKAZIEK TRETÍM SUBJEKTOM 
 
 
Slovenský filmový ústav (partner) 
P.č
. 

Druh 
zákazky 

Postup 
obstarávania/ 
zadania 

Pokryté 
aktivity 

Termín 
začatia 
obstarávania 

Hodnota* 
zákazky 

% 
z celkových 
nákladov 
projektu 

1 Služby Rámcová 
dohoda 

2.1 Pristúpenie 
k Rámcovej 

dohode: 
2013 

180 000,- 2,59 % 

2 Tovar Centrálne 
verejné 
obstarávanie 

1.1 Po ukončení 
CVO 

787 691,- 11,33 % 

Celkovo 967 691,- 13,92 % 
Vysvetlivky: 

1. Aktivita 2.1 Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry SFÚ 
2. Aktivita 1.1 Harmonizácia hardvérovej infraštruktúry SFÚ 
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