
evidenčné číslo MK–122/2022/M

Rámcová dohoda 
O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

uzatvorená v súlade s§ 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 
v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona 

č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov

(ďalej len „SLA zmluva“)

medzi

Názov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Sídlo: Námestie SN č.33, 813 31 Bratislava,Slovenská republika
IČO: 00 165 182 
IČ DPH: 2020830042
Zastúpená: Mgr. Natália Milanová, ministerka
Bankové spojenie (názov banky): Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK18 8180 0000 0070 0007 1652
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno: SOITRON, s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
IČO: 35 955 678
IČ DPH: SK2022066937
Osoba oprávnená konať: Ing. Marián Skákala, výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti, s.r.o.

Ing. Ondrej Smolár, konateľ spoločnosti
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.:

37618/B
Bankové spojenie (názov banky): Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2625832658/1100
Kód banky: 1100
IBAN/SWIFT: SK40 1100 0000 0026 2583 2658
(ďalej len „Poskytovateľ“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

A. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) vyhlásilo verejné obstarávanie pre nadlimitnú zákazku postupom verejnej super reverznej 
súťaže na predmet zákazky: „Poskytovanie servisných služieb Service Level Agreement (SLA) na Ministerstve kultúry 
SR“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet SLA zmluvy bolo uverejnené Úradom pre úradné 
publikácie Európskej únie pod číslom 2022/S  104-291631 zo dňa 31. 05. 2022 vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 127/2022 zo dňa 01. 06. 2022 pod zn. 28248 –MSS. 
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B. Na základe vyhodnotenia predložených ponúk bola ponuka poskytovateľa vyhodnotená ako ponuka úspešného 
uchádzača. Na základe tejto skutočnosti sa objednávateľ rozhodol uzatvoriť túto SLA zmluvu .

C. Predmet SLA zmluvy sa bude plniť priebežným poskytovaním požadovaných služieb počas doby platnosti a účinnosti 
tejto SLA zmluvy na základe aktuálnych objednávok, ktoré nemôžu byť vystavené v rozpore s touto SLA zmluvou.

D. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nastanú akékoľvek rozdiely medzi výkladom Rámcovej dohoda jednotlivými 
samostatnými objednávkami, má prednosť text SLA zmluvy .

E. Predmetom zmluvy je zabezpečovanie Služieb zabezpečenia podpory prevádzky – pravidelne vykonávaných činností 
s cieľom zabezpečenia nepretržitej podpory prevádzky (v režime 24×7) – poskytovať podporu nevyhnutnú pre 
zabezpečenie prevádzky centrálnych IKT objednávateľa, ktorých popis je uvedený v kapitole 2 Východisková situácia 
prílohy číslo  (opis predmetu zákazky). Reakčná doba Poskytovateľa na problém Objednávateľa sa určuje na základe 
príslušnej úrovne spracovania požiadaviek a zabezpečovanie služby ad-hoc činností zabezpečenia dlhodobej 
udržateľnosti prevádzky informačných technológií. Detailný popis požadovaných služieb tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

F. Poskytovateľ vyhlasuje, že má na realizáciu predmetu SLA zmluvy k dispozícii nevyhnutné kapacity a technické 
schopnosti na dodanie plnenia požadovaného Objednávateľom nevyhnutného na riadny výkon úloh zverených 
Objednávateľovi na základe osobitných právnych predpisov. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu štyridsaťosem (48) 
mesiacov odo dňa nadobudnutia jej platnosti a účinnosti alebo do vyčerpania finančného objemu vo výške: 
1 353 480,00 EUR, na základe ktorej sa táto SLA zmluva uzavrela, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

G. Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto SLA Zmluve a s úmyslom byť touto SLA Zmluvou 
viazané, dohodli sa na uzatvorení SLA Zmluvy v nasledujúcom znení:

1. DEFINÍCIE POJMOV

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam:

a) „Človekodeň“ alebo „MD“ je merná jednotka pre vykazovanie prácnosti, za ktorú sa považuje 8 (osem) 
Človekohodín.

b) „Človekohodina“ je merná jednotka pre vykazovanie prácnosti, za ktorú sa považuje 1 ( jedna) pracovná hodina 
(60 minút) jedného pracovníka Poskytovateľa. Najmenšia jednotka fakturácie podľa tejto SLA zmluvy je 
0,5 Človekohodiny (30 minút).

c) „Dôverná informácia“ je údaj, podklad, poznatok, dokument alebo iná informácia, bez ohľadu na formu jej 
zachytenia, s výnimkami uvedenými v čl. 12 tejto Zmluvy,

i. ktorá sa týka zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, 
všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, 
pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom 
a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, 
informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného 
vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane) a,

ii. ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti 
a účinnosti tejto SLA Zmluvy a tiež počas jej platnosti a účinnosti, pokiaľ sa týka jej predmetu a,

iii. ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ alebo iným 
obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane a,

iv. pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky osobitný režim 
nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové 
tajomstvo a utajované skutočnosti).

d) „Incident“ je akákoľvek udalosť, pri ktorej je narušená funkčnosť Informačného systému dodaného v zmysle 
Zmluvy o dielo alebo SLA Zmluvy, akékoľvek porušenie bezpečnostnej politiky Objednávateľa a pravidiel 
súvisiacich s prevádzkou informačných technológií verejnej správy. Za Incident nie je považovaná chyba, 
ktorá nastala mimo prostredia Informačného systému napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby 
Vládneho cloudu alebo komunikačnej infraštruktúry a pod.
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e) „Vada“ alebo tiež „Defekt“ je nesúlad medzi skutočným stavom funkčnosti Komponentu (t. j. časti 
informačného systému) a medzi funkčnými špecifikáciami Komponentu (časti informačného systému) 
uvedenými v príslušnej potvrdenej objednávke a jej prílohách a/alebo funkčnými špecifikáciami na Informačný 
systém dohodnutými medzi zmluvnými stranami, pričom nesúlad je vzniknutý v dôsledku neplnenia  tejto 
SLA Zmluvy riadne a môže spôsobiť obmedzenie alebo znemožnenie funkčnosti Informačného systému 
(v ďalšom tiež „Systému“) alebo jeho časti. Poskytovateľ zodpovedá za Vady v čase jeho poskytovania služby 
Objednávateľovi na základe prijatej a akceptovanej objednávky objednávateľa. Vadou nie je nefunkčnosť 
Informačného systému alebo jeho časti spôsobená pôsobením externých faktorov, ktoré Poskytovateľ nedokáže 
ani pri vynaložení nevyhnutnej miery úsilia ovplyvniť alebo taká nefunkčnosť Informačného systému, ktorú 
spôsobil svojím konaním Objednávateľ alebo tretie strany. 

f) „Doba neutralizácie Incidentu“ je čas, do ktorého je Poskytovateľ povinný zabezpečiť neutralizáciu 
nahláseného Incidentu, a ktorý začína plynúť nahlásením Incidentu Čas trvania Incidentu/Problému sa počíta 
od nahlásenia Incidentu/Problému prostredníctvom Informačného systému pre správu požiadaviek 
(ITSM nástroja) alebo elektronickou poštou (e-mailom), ak nie je v tejto SLA Zmluve ustanovené inak. 
Neutralizácia Incidentu znamená odstránenie stavu obmedzujúceho alebo znemožňujúceho používanie 
Informačného systému formou náhradného (dočasného) riešenia, za ktoré sa považuje riešenie, pri ktorom 
funkčnosť Informačného systému, resp. jeho jednotlivých častí alebo služieb a plánovaná použiteľnosť 
Informačného systému je v porovnaní s dokumentáciou k Informačného systému (vrátane detailnej funkčnej 
špecifikácie) síce poskytovaná odlišne, avšak nie je podstatne ovplyvňované jej pôvodne plánované použitie. 
Do doby neutralizácie Incidentu sa nezapočítava čas zdržania spôsobený nesprístupnením Informačného 
systému Objednávateľom za účelom neutralizácie Incidentu.

g) „Informačný systém pre správu požiadaviek (ITSM nástroj)“ je elektronický informačný systém pre správu 
požiadaviek, prostredníctvom ktorého zabezpečuje Objednávateľ evidenciu a informácie o požiadavkách 
a Poskytovateľ v zmysle tejto SLA zmluvy tieto požiadavky spracúva, a ktorý má funkcionalitu definovanú 
v Prílohe č. 1 SLA Zmluvy. Požiadavka pre účely Informačného systému pre správu požiadaviek zahŕňa najmä 
hlásenie Problému/Incidentu, požiadavku na konzultáciu a ďalšie. 

h) „Bezpečnostný incident“ je akýkoľvek spôsob narušenia bezpečnosti informačného systému, ako aj akákoľvek 
bezpečnostná udalosť (udalosť, ktorá bezprostredne ohrozila aktívum alebo činnosť Objednávateľa), akékoľvek 
porušenie bezpečnostnej politiky Objednávateľa a pravidiel súvisiacich s bezpečnosťou informačných 
technológií verejnej správy. Bezpečnostný incident môže i nemusí prebiehať súčasne s Bežným incidentom 
alebo Kritickým/Nekritickým incidentom. Pokiaľ nie je stanovené inak, platia pre povinnosti Poskytovateľa pri 
riešení Bezpečnostného incidentu ustanovenia o Kritickom incidente.

i) „Kritický incident“ je Incident, ktorý sa prejavuje výpadkom informačného systému ako celku, pri ktorom nie je 
možné použiť ani jednu jeho časť, alebo jeho výpadkom časti informačného systému, ktorá obmedzuje použitie 
informačného systému v podstatnom rozsahu. Za kritický sa považuje Incident, ktorý sa prejavuje plošne voči 
aspoň 40 % interným a externým používateľom informačného systému, je vyvolávaný opakovane alebo má 
trvalý charakter, a/alebo spôsobuje nepoužiteľnosť celého informačného systému na stanovený účel.

j) „Závažný incident“ je Incident, ktorý sa prejavuje výpadkom fungovania jednotlivých častí informačného 
systému alebo ich funkčnosti, pričom neobmedzuje použitie informačného systému ako celku alebo jeho 
podstatných častí. Za závažný sa považuje Incident, ktorý sa prejavuje plošne voči aspoň 20 % interným 
a externým používateľom informačného systému, je vyvolávaný opakovane alebo má trvalý charakter, a/alebo 
spôsobuje nepoužiteľnosť jednotlivých časti informačného systému na stanovený účel.

k) „Nekritický incident“ je Incident, ktorý nie je Kritický incident alebo Závažný incident ani Bezpečnostný 
incident, pričom sa prejavuje tým, že znemožňuje a/alebo obmedzuje používanie informačného systému, jeho 
funkčností alebo služieb z hľadiska koncového používateľa.

Rámcová dohoda MK–122/2022/M strana 3 z/zo 38



l) „Problém“ je príčina viacerých Incidentov. Príčina Problému zvyčajne nie je známa v tom čase, keď sa tvorí 
záznam o Probléme:

i. Kritický problém – príčina kritického incidentu – problém nie je možné dočasne neutralizovať 
náhradným riešením Poskytovateľa ani organizačným opatrením Objednávateľa;

ii. Závažný problém – príčina závažného incidentu – problém je možné dočasne neutralizovať náhradným 
riešením Poskytovateľa alebo organizačným opatrením Objednávateľa;

iii. Nekritický problém – príčina nekritického incidentu – čiastočne obmedzuje, ale neblokuje výkon 
prevádzky.

m) „HW“ znamená hardwarový produkt, t. j. hotový výrobok/tovar týkajúci sa alebo predstavujúci celkové 
technické vybavenie počítača, servera alebo iného technického zariadenia.

n) „SW“ alebo „Softvér“ je softvérový produkt, ktorého súčasťou je počítačový program/počítačové programy 
vrátane dokumentácie a manuálov, a zároveň ktorý tvorí súčasť informačného systému.

o) „Metodický pokyn pre riadenie IT projektov“ znamená metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. MF/28999/2009-132 pre riadenie IT projektov, resp. metodický pokyn, ktorý ho nahradí. 

p) „Metodika zabezpečenia“ je dokument Metodike pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy 
v oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná na 
https://www.csirt.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.1.pdf ), resp. dokument, 
ktorý ho nahradí.

q) „Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

r) „Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

s) „Oprávnená osoba Objednávateľa“ je zástupca Objednávateľa, ktorého identifikačné údaje, vrátane rozsahu 
oprávnení oznámi Objednávateľ Poskytovateľovi.

t) „Oprávnená osoba Poskytovateľa“ je zástupca Poskytovateľa, ktorého identifikačné údaje, vrátane rozsahu 
oprávnení oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi.

u) „Kľúčoví experti“ sú všetky osoby označené Poskytovateľom ako rozhodujúci experti na výkon vybraných 
odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy.

v) „Autorský zákon“ je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

w) „Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2017/863“ je Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 
2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie (EUPL) v záujme ďalšej 
podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého verejnými správami (Ú. v. EÚ L 128, 19. 5. 2017).

x) „Vyhláška úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z.“ je vyhláška Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o riadení projektov.

y) „Vyhláška úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z.“ je vyhláška Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie 
verejnej správy.

z) „Vyhláška úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z.“ je vyhláška Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ktorou sa upravuje spôsob kategorizácie a obsah 
bezpečnostných opatrení ITVS.

aa) „Zákon o KB“ znamená zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

ab) „Zákon o ITVS“ znamená zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ac) „Zákon o registri partnerov verejného sektora“ znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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ad) „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“ je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

ae) „ZVO“ je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

2. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1. Poskytovateľ vyhlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť túto SLA Zmluvu a riadne plniť záväzky z nej vyplývajúce a že sa 
oboznámil s podkladmi tvoriacimi zadávanú dokumentáciu, vrátane jej príloh, ktoré ustanovujú požiadavky na 
predmet plnenia tejto SLA Zmluvy. 

2.2. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a v zmysle 
príslušných právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými znalosťami nevyhnutnými na riadnu a včasnú 
realizáciu predmetu SLA Zmluvy.

2.3. Poskytovateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že v čase uzatvorenia SLA Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú 
v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora a počas trvania tejto SLA Zmluvy bude udržiavať zápis 
v tomto registri a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zákona o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.4. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je orgánom verejnej moci (orgán štátnej správy, verejnej správy, samosprávy, 
organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu verejnej, štátnej správy, samosprávy alebo iným orgánom 
s atribútmi orgánu verejnej moci) založený a vzniknutý v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, spĺňa 
všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto SLA Zmluve, je oprávnený a spôsobilý uzatvoriť túto SLA Zmluvu 
a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. 

2.5. Objednávateľ podpisom SLA Zmluvy vyhlasuje, že na účely plnenia tejto SLA Zmluvy Poskytovateľom má 
zabezpečené programové vybavenie a IT infraštruktúru, a to takým spôsobom, že plnenie povinností 
Poskytovateľom bude objektívne možné a bude v súlade s preambulou tejto SLA Zmluvy.

2.6. V prípade rozporu medzi ustanoveniami SLA Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia SLA Zmluvy. V prípade rozporu 
medzi ustanoveniami SLA Zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku 
Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou Zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia SLA Zmluvy a uvedené 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za 
výslovne vylúčené.

2.7. Objednávateľ vyhlasuje, že obsah SLA Zmluvy je v súlade so všetkými predpismi upravujúcimi činnosť 
Objednávateľa, najmä s predpismi týkajúcimi sa verejného obstarávania.

2.8. Poskytovateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že bude dodržiavať bezpečnostné požiadavky špecifikované najmä 
v Metodike pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná 
na https://www.csirt.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.1.pdf ) a v iných 
súvisiacich právnych predpisoch.

2.9. Poskytovateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že umožní Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti Informačného systému 
na overenie miery dodržiavania bezpečnostných požiadaviek relevantných právnych predpisov a zmluvných 
požiadaviek.

2.10. Poskytovateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že prijme opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu bezpečnosti 
Informačného systému.
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3. ÚČEL A PREDMET ZMLUVY

3.1. účelom tejto zmluvy je:
a) poskytovanie služby zabezpečenia podpory prevádzky Poskytovateľom – formou pravidelne vykonávaných 

činností, ktorých cieľom je zabezpečenie podpory prevádzky centrálnych IKT Objednávateľa nepretržite 
(v režime 24×7);

b) poskytovanie služby ad-hoc činností Poskytovateľom za účelom zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti 
prevádzky informačných technológií Objednávateľa.

3.2. Predmetom tejto zmluvy je:
a) v časti Služby zabezpečenia podpory prevádzky – pravidelne vykonávané činnosti:

i. Služba poskytnutia funkcií ITSM nástroja
ii. Služba monitoringu
iii. Služba Service Desku
iv. Služba Incident/Problém manažmentu
v. Služba Kapacitného manažmentu
vi. Služba Konfiguračného manažmentu
vii. Služba Change manažmentu
viii. Služba profylaktiky

b) v časti Služby ad-hoc činností zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti prevádzky informačných technológií:
i. Služba technickej asistencie pri zmene parametrov zariadení datacentra
ii. Služba technickej asistencie pri zmene parametrov služby WAN MPLS
iii. Služba technickej asistencie pri inštalácii a oživení dodaného HW a SW
iv. Služba technickej asistencie pri nastavovaní a kontrole správnosti parametrov systémov 

bezpečnostného perimetra IKT rezortu kultúry
v. Služba technickej asistencie pri aktualizácii dokumentov prevádzkových politík informačných systémov
vi. Služba technickej asistencie pri aplikácii opravných aktualizácií firmware pre IKT rezortu
vii. Služba technickej asistencie pri ad-hoc konzultáciách pri riešení technických havárií IKT rezortu

3.3. Služby uvedené v článku 3.2 tejto zmluvy budú poskytované spôsobom uvedeným v prílohe Príloha č. 1 – služby, 
ktoré sú predmetom Rámcovej dohody (SLA zmluvy).

3.4. Služby uvedené v článku 3.2 tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať na základe písomnej objednávky 
Objednávateľa, formou, ktorá je stanovená v Príloha č. 2 – vzor objednávky. Poskytovateľ prijme a akceptuje 
objednávku Objednávateľa najneskôr v lehote piatich pracovných dní od jej doručenia Poskytovateľovi 
v elektronickej forme.

3.5. Objednávateľ sa touto SLA Zmluvou zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté Služby cenu 
dohodnutú podľa článku 9 tejto SLA Zmluvy za podmienok stanovených v tejto Zmluve.

3.6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre poskytnutie Služieb, a to 
v rozsahu, ktorý je výslovne uvedený v Príloha č. 1 – služby, ktoré sú predmetom Rámcovej dohody (SLA 
zmluvy) tejto SLA zmluvy.

4. MIESTO A TERMÍN POSKYTOVANIA SLUŽIEB

4.1. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, miestom poskytovania Služieb je sídlo Objednávateľa, a ak to technické 
podmienky umožňujú a ak sa Zmluvné strany na tom dohodnú, Poskytovateľ môže poskytovať Služby aj 
prostredníctvom vzdialeného prístupu. Poskytovateľ je povinný rešpektovať všetky bezpečnostné, organizačné 
a technické opatrenia a ďalšie relevantné predpisy Objednávateľa spojené s prácou v priestoroch Objednávateľa 
i s prístupom k informačným technológiám a sieti Objednávateľa, ktoré Objednávateľ poskytol Poskytovateľovi 
v súlade s touto SLA Zmluvou.
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4.2. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby v súlade s potvrdenou objednávkou, v rámci časového pokrytia, ktoré je 
detailne vymedzené v Príloha č. 1 – služby, ktoré sú predmetom Rámcovej dohody (SLA zmluvy) tejto SLA 
Zmluvy. V prípade oneskorenia poskytnutia služieb, ktoré nebude spôsobené zavinením Poskytovateľa, sa lehota 
na plnenie primerane predĺži dohodou oboch Zmluvných strán, najmenej však o dobu omeškania nezavineného 
Poskytovateľom.

5. RIEŠENIE INCIDENTOV

5.1. Pri poskytovaní Služieb môže dôjsť k výskytu Incidentov/Problémov, ktoré sa podľa miery závažnosti delia na:
a) Kritické incidenty/Problémy, 
b) Závažný incident/Problém
c) Nekritické incidenty/Problémy.

5.2. Bezpečnostné incidenty/Problémy sa považujú za Kritické incidenty/Problémy, a to aj v prípade, ak závažnosť 
Incidentu/Problému nemá vplyv na obvyklú funkčnosť Systému, alebo ak nedosahuje intenzity Kritického 
incidentu/Problému.

5.3. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať pri riešení Incidentov nasledovné reakčné doby:
a) Kritický incident – Poskytovateľ sa zaväzuje začať so zásahom najneskôr do 1 (jednej) hodiny v rámci časového 

pokrytia 24×7 od nahlásenia Kritického incidentu/problému;
b) Závažný incident – Poskytovateľ sa zaväzuje začať so zásahom najneskôr do 4 (štyroch) hodín v rámci 

základného časového pokrytia (t. j. od 8.00 do 16:00 hod. od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov 
a dní pracovného pokoja) od nahlásenia Závažného incidentu/problému;

c) Nekritický incident – Poskytovateľ sa zaväzuje začať so zásahom najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín v rámci 
základného časového pokrytia (t. j. od 8.00 do 16:00 hod. od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov 
a dní pracovného pokoja) od nahlásenia Kritického incidentu/problému;

5.4. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať pri riešení problémov nasledujúce doby neutralizácie problému:
a) Kritický problém – Poskytovateľ sa zaväzuje kritický problém neutralizovať najneskôr do 12 (dvanásť) hodín 

v rámci časového pokrytia 24×7 od nahlásenia Kritického incidentu/problému;
b) Závažný problém – Poskytovateľ sa zaväzuje závažný problém neutralizovať najneskôr do 48 (štyridsaťosem) 

hodín v rámci základného časového pokrytia (t. j. od 8.00 do 16:00 hod. od pondelka do piatku s výnimkou 
štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja) od nahlásenia Závažného incidentu/problému;

c) Nekritický problém – Poskytovateľ sa zaväzuje nekritický problém neutralizovať najneskôr do 10 (desať) 
pracovných dní v rámci základného časového pokrytia (t. j. od 8.00 do 16:00 hod. od pondelka do piatku 
s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja) od nahlásenia nekritického incidentu/problému;

5.5. Poskytovateľ sa zaväzuje v súčinnosti s technickou podporou Objednávateľa Incidenty/Problémy riešiť až do:
a) ich trvalého vyriešenia, alebo ak nie je objektívne možné Incident bez zbytočného odkladu trvale vyriešiť, do
b) zabezpečenia dočasného režimu funkčnosti Informačného systému (funkcia a plánovaná použiteľnosť 

Informačného systému je odlišná od požiadaviek a funkčnej špecifikácie, avšak táto odlišnosť nemá podstatný 
vplyv na pôvodne plánované využitie Informačného systému) vytvorením náhradného (dočasného) riešenia.

5.6. Požiadavky na riešenie Incidentov/Problémov je Objednávateľ povinný nahlasovať prostredníctvom Informačného 
systému pre správu požiadaviek Poskytovateľa, ku ktorému umožní Poskytovateľ Objednávateľovi aktívny prístup 
a následne aj e-mailom na: support@soitron.com (potvrdzujúcim nahlásený Incident/Problém). Ak je 
Informačného systému pre správu požiadaviek Poskytovateľa z dôvodu výskytu technických problémov 
nedostupný, je Objednávateľ oprávnený nahlásiť požiadavku na riešenie Incidentu/Problému telefonicky na 
telefónnom čísle kontaktného centra Poskytovateľa: +421 2 5822 4099 alebo e-mailom na: support@soitron.com. 

5.7. Zoznam osôb oprávnených pre nahlásenie požiadavky na riešenie Incidentu zo strany Objednávateľa a ich 
kontaktné údaje sa Oprávnená osoba Objednávateľa zaväzuje dodať Poskytovateľovi v písomnej forme do 10 
(desiatich) dní od nadobudnutia účinnosti tejto SLA Zmluvy; každú zmenu týchto osôb je Objednávateľ povinný 
bezodkladne nahlásiť Poskytovateľovi v písomnej forme.
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5.8. Poskytovateľ je povinný príjem požiadavky Objednávateľa na riešenie Incidentu potvrdiť v Informačnom systéme 
pre správu požiadaviek (ITSM nástroj) vo vyššie uvedených lehotách (reakčných dobách), v opačnom prípade je 
Objednávateľ povinný využiť iný spôsob kontaktovania Poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje pri riešení 
Incidentov postupovať nasledovne:

a) telefonicky sa spojí s technickou podporou Objednávateľa,
b) v prípade potreby je schopný okamžite sa vzdialene pripojiť na infraštruktúru Objednávateľa,
c) v prípade potreby je schopný osobne sa dostaviť do priestorov organizačných jednotiek a prevádzok 

Objednávateľa.

6. AKCEPTÁCIA SLUŽIEB

6.1. Poskytované služby a predkladaná dokumentácia, ktorá je súčasťou predmetu plnenia Zmluvy podľa Príloha č. 1 – 
služby, ktoré sú predmetom Rámcovej dohody (SLA zmluvy), budú akceptované nasledovne:

a) Poskytovateľ je povinný odovzdať predkladanú dokumentáciu k poskytovaným službám v elektronickej forme 
v čase akceptácie služieb vo formátoch v súlade s vyhláškou č. 78/2022 Z. z. o štandardoch pre informačné 
technológie verejnej správy a v prípade potreby a požiadavky Objednávateľa aj v jednom vyhotovení v písomnej 
forme.

b) Vyhodnotenie poskytnutých služieb Poskytovateľom spolu so zoznamom služieb poskytnutých za kalendárny 
mesiac odovzdá Poskytovateľ prostredníctvom protokolu o poskytnutých službách vo formátoch v súlade 
s vyhláškou č. 78/2022 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy najneskôr v desiaty 
pracovný deň nasledujúci po ukončení kalendárneho mesiaca, za ktorý boli služby poskytnuté. Porušenie tejto 
povinnosti je nepodstatným porušením SLA Zmluvy.

c) Objednávateľ je povinný zaslať pripomienky k poskytnutým službám v lehote do 10 (desiatich) pracovných dní 
odo dňa doručenia reportu (výkazu) o poskytnutých službách alebo v rovnakej lehote podpísať akceptačný 
protokol k poskytnutým službám. V prípade márneho uplynutia uvedenej lehoty sa poskytnuté služby považujú 
za akceptované zo strany Objednávateľa a akceptačný protokol sa v takom prípade považuje za podpísaný zo 
strany Objednávateľa pracovným dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty.

d) Poskytovateľ je povinný do 10 (desiatich) pracovných dní pripomienky Objednávateľa posúdiť a podľa 
charakteru pripomienky zapracovať a poskytovať služby v súlade so zapracovanými pripomienkami. V prípade, 
ak nie je možné niektorú z pripomienok Objednávateľa akceptovať, Poskytovateľ túto skutočnosť v rovnakej 
lehote oznámi Objednávateľovi aj s uvedením dôvodov ich neakceptovania.

e) Objednávateľ je povinný do 10 (desiatich) pracovných dní od zapracovania pripomienok preveriť spôsob 
zapracovania pripomienok a v prípade nesúhlasu v uvedenej lehote zaslať svoje stanovisko Poskytovateľovi 
alebo v rovnakej lehote podpísať akceptačný protokol k poskytnutým službám. V prípade márneho uplynutia 
uvedenej lehoty sa poskytnuté služby považujú za akceptované zo strany Objednávateľa a akceptačný protokol 
sa v takom prípade považuje za podpísaný zo strany Objednávateľa nasledujúcim pracovným dňom 
nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty. Ak nedôjde k akceptácii poskytnutých služieb podľa tohto bodu Zmluvy, 
Poskytovateľ je oprávnený požiadať Riadiaci výbor o rozhodnutie o ďalšom postupe.

7. ZÁRUKA A ODSTRAŇOVANIE VÁD

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje pri akceptácii Služieb preukázať a zdokumentovať, či bola požadovaná Služba odovzdaná 
riadne a včas a v súlade s účelom, cieľom a funkcionalitou Informačného systému, ktorej sa týka.

7.2. V prípade, ak dôjde počas  platnosti a účinnosti SLA Zmluvy, k obmedzeniu, narušeniu prevádzky Informačného 
systému alebo k prerušeniu jeho funkcií alebo funkcií potrebných pre riadne fungovanie a interoperabilitu s inými 
informačnými systémami, Poskytovateľ je povinný postupovať v súlade s čl. 5 tejto SLA Zmluvy v lehote v závislosti 
od toho o aký druh Incidentu/Problému v konkrétnom prípade ide, a to od okamihu oznámenia 
Incidentu/Problému Objednávateľom. Podľa klasifikácie Incidentu sa bude odvíjať Doba neutralizácie a trvalého 
vyriešenia Incidentu/Problému. 

7.3. Za účelom odstránenia pochybností sa stanovuje, že treba rozlišovať medzi Vadou Informačného systému, ktorá 
bola spôsobená nezávisle od poskytnutých Služieb v zmysle SLA Zmluvy a Vadou Služieb spôsobenou 
neposkytnutím Služieb podľa tejto SLA Zmluvy riadne.
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8. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri poskytovaní Služieb podľa navrhovaného spôsobu 

a postupu poskytnutia Služieb; a zaistiť súčinnosť tretích osôb spolupracujúcich s Objednávateľom, ak je taká 
súčinnosť potrebná pre riadne a včasné plnenie záväzkov Poskytovateľa podľa tejto SLA Zmluvy;

b) zabezpečiť Poskytovateľovi v primeranom rozsahu potrebné informácie a prípadné konzultácie k súčasnému 
technologickému postupu, ak bude Objednávateľ takými informáciami disponovať a tieto budú nevyhnutné na 
poskytovanie Služieb,

c) za predpokladu dodržania bezpečnostných a prípadných ďalších predpisov Objednávateľa zabezpečiť pre 
Poskytovateľa poverenia, na základe ktorých bude môcť získavať informácie na dohodnutých miestach,

d) za predpokladu dodržania bezpečnostných a prípadných ďalších predpisov Objednávateľa sprístupniť priestory, 
technickú, komunikačnú a systémovú infraštruktúru pre poskytovanie Služieb podľa tejto SLA Zmluvy a podľa 
potreby vzdialeného prístupu dohodnutou technológiou a zabezpečiť Poskytovateľovi na jeho žiadosť včas 
prístup ku všetkým zariadeniam, ku ktorým je jeho prístup potrebný pre poskytnutie Služieb, vrátane zdrojov 
energie, elektronickej komunikačnej siete, vrátane vzdialeného prístupu, atď. v rozsahu nevyhnutnom pre 
riadne poskytnutie Služby, pričom náklady tohto prístupu, energií atď. bude znášať Objednávateľ. Náklady na 
prevádzku komunikačnej linky pre vzdialený prístup bude hradiť Poskytovateľ,

e) zabezpečiť v nevyhnutnom rozsahu prítomnosť Oprávnenej osoby Objednávateľa v mieste plnenia 
u Objednávateľa na splnenie záväzku Poskytovateľa v zmysle tejto SLA Zmluvy,

f) zabezpečiť odborných garantov pre jednotlivé problémové oblasti s potrebnými kompetenciami pre 
rozhodovanie a bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu garantov a kontaktných osôb,

g) zabezpečiť Poskytovateľovi všetky prípadné relevantné legislatívne, metodické, koncepčné, dokumentačné, 
normatívne a ďalšie materiály a dokumenty vzťahujúce sa k problematike Systému, ak bude Objednávateľ 
takými informáciami disponovať, to však len za predpokladu, že Poskytovateľ nemá k takýmto materiálom sám 
prístup a len v rozsahu, v akom si tento prístup nevie Poskytovateľ zabezpečiť sám.

8.2. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
a) poskytovať Služby riadne, včas a v súlade s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto SLA Zmluve, 
b) neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní, či iných skutočnostiach, ktoré 

by mohli ohroziť riadne a včasné poskytovanie Služieb,
c) pravidelne, v lehotách a spôsobom dohodnutým s Objednávateľom Objednávateľa informovať o poskytovaní 

objednaných služieb a vždy po skončení kalendárneho mesiaca predložiť evidenciu vykonanej činnosti za 
určené obdobie (vrátane pracovných výkazov pracovníkov, zamestnancov Poskytovateľa plniacich povinnosti 
v zmysle Zmluvy) vo vzťahu ku všetkým poskytnutým Službám,

d) Na výzvu Objednávateľa presunúť/poskytnúť relevantné údaje z ITSM nástroja Poskytovateľa do ITSM nástroja 
Objednávateľa. Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi údaje v minimálnom rozsahu evidovaných údajov 
v ITSM nástroji Poskytovateľa vo vzťahu ku všetkým incidentom, problémom, konfiguračným položkám 
a záznamom o riešení incidentov a problémov na základe služieb poskytnutých alebo práve poskytovaných na 
základe tejto SLA zmluvy.

e) pravidelne aktualizovať a predkladať Objednávateľovi plán realizácie objednaných služieb spolu s odpočtom 
vykonaných objednaných služieb vždy k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po prijatí písomnej objednávky 
Objednávateľa až do dňa podpisu akceptačného protokolu,

f) niesť zodpovednosť za vzniknutú škodu spôsobenú Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich 
z tejto SLA Zmluvy a/alebo príslušných právnych predpisov v zmysle tejto SLA Zmluvy.

g) zabezpečiť, aby sa Kľúčoví experti priamo podieľali na plnení tejto Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo 
Zhotoviteľa realizovať predmet Zmluvy aj prostredníctvom iných expertov, avšak kľúčové úlohy pri plnení 
Zmluvy musia zastávať kľúčoví experti.

8.3. Porušenie povinností podľa článku 8 SLA Zmluvy s výnimkou čl. 8.2 písm. a) a s výnimkou čl. 8.2 písm. d) Zmluvy 
sa považuje za nepodstatné porušenie SLA Zmluvy.

Rámcová dohoda MK–122/2022/M strana 9 z/zo 38



9. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

9.1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi za Služby poskytnuté na základe tejto SLA Zmluvy cenu 
dojednanú v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za riadne a včas poskytnuté 
služby uvedené v článku 3.2 tejto zmluvy, ktoré boli Poskytovateľom poskytnuté na základe objednávky 
Objednávateľa, ktorá bola Poskytovateľom prijatá a akceptovaná.

9.2. Cena za Služby predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich z tejto 
SLA Zmluvy a zahŕňa všetky náklady a výdavky Poskytovateľa na riadne a včasné plnenie záväzkov podľa tejto 
SLA Zmluvy.

9.3. Jednotkové ceny služieb uvedených v článku 3.2 tejto zmluvy, ktoré je Objednávateľ oprávnený objednať stanovuje 
Príloha č. 3 – Jednotkové ceny služieb (SP Príloha č.9a Cenník) tejto zmluvy.

9.4. Celkový finančný limit na úhradu služieb uvedených v článku 3.2 tejto zmluvy počas trvania tejto zmluvy je vo 
výške 1.353.480,00 € (slovom jedenmilióntristopäťdesiattritisícštyristoosemdesiat eur) bez DPH, t. j. 1.624.176,00€ 
(slovom jedenmiliónšestodvadsaťštyritisícstosedemdesiatšesť eur so započítaním PDH vo výške 20 %).

9.5. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať cenu podľa článku 9.1 tejto SLA Zmluvy za služby uvedené v v článku 3.2 tejto 
zmluvy mesačne za každý kalendárny mesiac, za ktorý boli služby poskytnuté – a to na základe akceptácie 
poskytnutých služieb Objednávateľom v súlade s článkom 6.1 tejto zmluvy.

9.6. Poskytovateľ vystaví faktúru do 15 dní od ich riadneho poskytnutia a akceptácie Objednávateľom v súlade 
s článkom 6.1 tejto zmluvy.

9.7. Splatnosť faktúr je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný 
uhradiť Poskytovateľovi fakturovanú sumu bezhotovostným bankovým prevodom na účet Poskytovateľa uvedený 
na faktúre. Všetky poplatky súvisiace s bankovým prevodom znáša Objednávateľ.

9.8. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Služby, ku ktorej bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych 
predpisov. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet Poskytovateľa.

9.9. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, 
v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a všetky náležitosti elektronickej fakturácie v zmysle 
zákona 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení 
niektorých zákonov. V prípade jej neúplnosti alebo nesprávnosti je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju 
Poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie; v takom prípade lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia 
opravenej faktúry Objednávateľovi.

9.10. Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby aj v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny Služieb.

9.11. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa postúpiť na tretiu osobou a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe alebo 
súvislosti s touto SLA Zmluvou alebo plnením záväzkov podľa tejto SLA Zmluvy (ďalej aj len „pohľadávka z tejto 
Zmluvy“).

10. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

10.1. Vzhľadom na to, že súčasťou poskytnutie Služby podľa tejto SLA Zmluvy môže byť aj: 
a) vytvorenie plnení, ktoré môžu napĺňať znaky počítačového programu alebo databázy v zmysle Autorského 

zákona,
b) použitie počítačových programov Poskytovateľa alebo tretích osôb, vytvorených nezávisle od Informačného 

systému ktoré sú na trhu obchodne dostupné a riadia sa podľa osobitných licenčných podmienok 
(tzv. preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW),

c) použitie počítačových programov Poskytovateľa alebo tretích osôb, vytvorených nezávisle od Informačného 
systému, ktoré nie sú na trhu samostatne obchodne dostupné a riadia sa podľa osobitných licenčných 
podmienok (tzv. preexistentný obchodne nedostupný proprietárny SW), 

d) použitie open source počítačových programov Poskytovateľa alebo tretích osôb, vytvorených nezávisle od 
Informačného systému, ktoré sa riadia osobitnými open source licenčnými podmienkami (tzv. preexistentný 
open source SW), 
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je k týmto súčastiam Informačného systému poskytovaná licencia za podmienok dohodnutých ďalej v tomto 
článku SLA Zmluvy, a to na účel, pre ktorý bol Informačný systém vytvorený. Poskytnutie licencie je viazané na 
moment akceptácie Služieb, tzn.: Objednávateľ nadobúda licencie najneskôr dňom akceptácie Služieb.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Poskytovateľ vytvorí v rámci plnenia tejto SLA Zmluvy pre Objednávateľa 
počítačový program chránenú autorským právom alebo jeho časť, akceptáciou Služby udeľuje Poskytovateľ 
Objednávateľovi súhlas používať taký počítačový program ako licenciu nevýhradnú, časovo neobmedzenú (po 
dobu trvania majetkových autorských práv), územne obmedzenú na územie Slovenskej republiky, 
v neobmedzenom rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) a na všetky spôsoby použitia 
najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona na účel, pre ktorý bol Informačný systém vytvorený podľa 
preambuly SLA Zmluvy. Objednávateľ je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho povolenia Poskytovateľa oprávnený 
udeliť inému orgánu verejnej moci Slovenskej republiky sublicenciu na použitie počítačového programu v súlade 
s účelom na aký bol Informačný systém vytvorený, vrátane subjektov ovládaných týmito orgánmi verejnej moci 
v zmysle § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo subjektov zriadených orgánom 
verejnej moci za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme (bez ohľadu na právnu formu), pokiaľ to nie je v rozpore 
s pravidlami na ochranu hospodárskej súťaže. 

10.3. Licencia podľa bodu 11.2 SLA Zmluvy sa vzťahuje v rovnakom rozsahu na vyjadrenie počítačového programu 
v strojovom aj zdrojovom kóde, ako aj koncepčné prípravné materiály, súvisiacu dokumentáciu, a to aj na prípadné 
ďalšie verzie počítačových programov obsiahnutých v Systéme upravené na základe tejto SLA Zmluvy.

10.4. Účinnosť tejto licencie nastáva okamihom podpisu akceptačného protokolu k Službe, ktorá príslušný počítačový 
program obsahuje; do tej doby je Objednávateľ oprávnený počítačový program použiť v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným na vykonanie akceptácie Služby. Udelenie licencie nemožno zo strany Poskytovateľa vypovedať a jej 
účinnosť trvá aj po skončení účinnosti tejto SLA Zmluvy, ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak.

10.5. Odmena za udelenie licencie k Informačnému systému alebo jeho časti spôsobom, v rozsahu a na čas uvedený 
v tomto bode SLA Zmluvy je súčasťou ceny za dodanie Služby v zmysle článku 9 tejto SLA Zmluvy. V prípade 
pochybností o sume zodpovedajúcej cene licencie bude cena licencie výlučne na účely tejto SLA Zmluvy 
zodpovedať 10 % hodnoty Služby.

10.6. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že ak pri poskytovaní plnenia podľa tejto SLA Zmluvy vznikne činnosťou 
Poskytovateľa a Objednávateľa dielo spoluautorov a ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak, bude sa mať 
za to, že Objednávateľ je oprávnený disponovať majetkovými autorskými práva k dielu spoluautorov tak, ako by bol 
ich výhradným disponentom a že Poskytovateľ udelil Objednávateľovi súhlas k akejkoľvek zmene alebo inému 
zásahu do diela spoluautorov. Cena Služby podľa článku 9 tejto SLA Zmluvy je stanovená so zohľadnením tohto 
ustanovenia a Poskytovateľa nevzniknú v prípade vytvorenia diela spoluautorov žiadne nové nároky na odmenu.

10.7. Poskytovateľ touto SLA Zmluvou prevádza na Objednávateľa všetky osobitné práva zhotoviteľa databázy podľa 
§ 135 ods. 1 Autorského zákona, ktoré Poskytovateľ ako zhotoviteľ databázy má k súčastiam plnenia predmetu 
SLA Zmluvy, ktoré sú databázou, a to v rozsahu uvedenom v tomto článku SLA Zmluvy.

10.8. Poskytovateľ je povinný postupovať tak, aby udelenie licencie k autorskému dielu podľa tejto Zmluvy vrátane 
oprávnenie udeliť sublicenciu a súvisiacich povolení zabezpečil, a to bez ujmy na právach tretích osôb.

10.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Poskytovateľ pri plnení SLA Zmluvy, ako súčasť Služby použije (spravidla ich 
spracovaním) počítačový program Poskytovateľa alebo tretích strán, v takomto prípade udelí Objednávateľovi 
oprávnenie používať takýto počítačový program v súlade s osobitnými licenčnými podmienkami Poskytovateľa 
alebo tretích strán. Pre kvalifikovanie počítačového programu Poskytovateľa alebo tretej strany je nevyhnutné 
splniť jednu z podmienok:

a) Ide o „preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW“ tzn.: taký Softvér (softvérový produkt vrátane 
databáz) výrobcov/ subjektov vykonávajúcich hospodársku/ obchodnú činnosť bez ohľadu na právne postavenie 
a spôsob ich financovania ktorý je na trhu bežne dostupný, t. j. ponúkaný na území Slovenskej republiky alebo 
v rámci Európskej únie bez obmedzení a ktorý je v čase uzavretia SLA Zmluvy a ktorý spĺňa znaky výrobku alebo 
tovaru v zmysle slovenskej legislatívy. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru 
a/alebo služieb na trhu.

b) Ide o „preexistentný obchodne nedostupný proprietárny SW“ tzn.: taký Softvér (softvérový produkt vrátane 
databáz), ktorý nie je samostatne voľne obchodne dostupný ani obchodovaný, ale spĺňa podmienky 
preexistentného proprietárneho SW, ktorý vznikol nezávisle od Služby. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, 
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ak súčasťou SLA Zmluvy je preexistentný obchodne nedostupný SW, Poskytovateľ je povinný v čase odovzdania 
Služby alebo jej časti udeliť Objednávateľovi licenciu v súlade s článkom 10.2 SLA Zmluvy na používanie 
preexistentného obchodne nedostupného proprietárneho SW v rozsahu nevyhnutnom na funkčné používanie 
Služby alebo jej časti (s výnimkou použitia, ktoré má obchodný charakter), v súlade s účelom, na aký je Služba 
alebo jej časť vytvorené a na celé obdobie existencie Služby ako celku.

c) Ide o „preexistentný open source SW“ tzn. taký open source Softvér, ktorý  umožňuje spustenie, analyzovania, 
modifikáciu a zdieľanie zdrojového kódu, vrátane detailného komentovania zdrojových kódov a úplnej 
užívateľskej, prevádzkovej a administrátorskej dokumentácie. Poskytovateľ je povinný poskytnúť 
Objednávateľovi o tejto skutočnosti písomné vyhlásenie a na výzvu Objednávateľa túto skutočnosť preukázať. 
Objednávateľ je v prípade použitia open source povinný dodržiavať podmienky konkrétnej open source licencie 
vzťahujúcej sa na dotknutý open source počítačový program. Pod pojmom open source Softvér nie je chápaný 
počítačový program zodpovedajúci verejnej licencii Európskej únie v  súlade s ustanoveniami Zákona o ITVS.

10.10. Špecifikácia preexistentných SW podľa článku 10.9 písm. a) až c) tejto SLA Zmluvy a ich licenčných podmienok, 
tvoriacich súčasť Služby podľa tejto SLA Zmluvy tvoria Prílohu č.  tejto zmluvy. Za predpokladu že licencie podľa 
prvej vety tohto článku stratia platnosť a účinnosť, Poskytovateľ je povinný zabezpečiť kvalitatívne zodpovedajúci 
ekvivalent pôvodných licencií na obdobie platnosti a účinnosti tejto SLA Zmluvy, a to takým spôsobom aby bol 
Objednávateľ schopný zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačnej technológie verejnej 
správy (Informačného systému)

10.11. Práva získané v rámci plnenia tejto SLA Zmluvy prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu Objednávateľa. 
Prípadná zmena v osobe Poskytovateľa (napr. právne nástupníctvo) nebude mať vplyv na oprávnenia udelené 
v rámci tejto SLA Zmluvy Poskytovateľom Objednávateľovi.

10.12. Poskytovateľ sa zaväzuje samostatne zdokumentovať všetky využitia preexistentných proprietárnych a open source 
SW (ďalej aj len „preexistentný SW“) v rámci poskytovania Služieb a písomne predložiť Objednávateľovi ich ucelený 
prehľad vrátane ich licenčných podmienok.

10.13. Ak sú s použitím preexistentného SW, služieb podpory k nemu v rozsahu akom sú nevyhnutné, či iných súvisiacich 
plnení spojené akékoľvek poplatky, je Poskytovateľ povinný v rámci ceny služby riadne uhradiť všetky tieto 
poplatky za celú dobu trvania SLA Zmluvy. 

10.14. Poskytovateľ v súlade s článkom 10.13 tejto SLA Zmluvy zodpovedá za úhradu licenčných poplatkov za použitie 
preexistentného SW a súvisiacich služieb podpory a iných plnení.

10.15. V prípade, že pri dodaní Služby vznikne alebo sa stane jeho súčasťou počítačový program neuvedený v Prílohe č.  
a Objednávateľ takúto Službu akceptuje podpisom akceptačného protokolu, vzťahujú sa aj na tento počítačový 
program ustanovenia článkov 10.1, 10.2, 10.3 a ďalších tohto článku SLA Zmluvy.

10.16. Autorské diela, preexistentné proprietárne SW diela alebo preexistentné open source diela iné ako uvedené 
v Prílohe č.  je možné urobiť súčasťou Služby len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

11. ZDROJOVÝ KÓD 

11.1. Poskytovateľ je povinný najneskôr v okamihu akceptácie každého jednotlivého čiastkového plnenia tvoriaceho 
Systém, ktoré je počítačovým programom, odovzdať Objednávateľovi zároveň úplný aktuálny dokumentovaný 
zdrojový kód, zapečatený na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie Informačného 
systému, ktorej sa týka; za odovzdanie zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy rozumie 
odovzdanie technického nosiča dát Oprávnenej osobe Objednávateľa.  O odovzdaní a prevzatí technického nosiča 
dát bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný písomný preberací protokol.

11.2. Povinnosti Poskytovateľa uvedené v bode 11.1 Zmluvy sa primerane použijú aj pre akékoľvek opravy, zmeny, 
doplnenia, upgrade alebo update zdrojového kódu jednotlivého čiastkového plnenia tvoriaceho Systém, ku ktorým 
dôjde pri plnení tejto Zmluvy alebo v rámci záručných opráv (ďalej len „zmena zdrojového kódu“). Dokumentácia 
zmeny zdrojového kódu musí obsahovať podrobný popis a komentár každého zásahu do zdrojového kódu.
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11.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zdrojový kód, ktorý je vytvorený pri plnení tejto Zmluvy, bude otvorený v súlade 
s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa osobitného predpisu1 a to v rozsahu, 
v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu 
Informačného systému.

11.4. Poskytovateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi funkčné vývojové a produkčné prostredie, vrátane úplného 
aktuálneho zdrojového kódu pri ukončení tejto SLA Zmluvy. V prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy je 
Poskytovateľ povinný odovzdať Objednávateľovi aktuálne dokumentované zdrojové kódy a koncepčné prípravné 
materiály všetkých súčastí Systému tak, aby bol Objednávateľ držiteľom zdrojového kódu minimálne k aktuálnej 
verzii Systému v danej chvíli.

11.5. Úplný zdrojový kód sa skladá zo zdrojového kódu každého počítačového programu tvoriaceho Informačný systém, 
ktorý bol Poskytovateľom vytvorený pri plnení podľa tejto SLA Zmluvy (ďalej len „vytvorený zdrojový kód“) a zo 
zdrojového kódu každého počítačového programu vytvoreného nezávisle od Informačného systému (ďalej len 
„preexistentný zdrojový kód“).

12. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1. Ak Poskytovateľ pri plnení predmetu Zmluvy bude spracúvať v mene Objednávateľa osobné údaje dotknutých 
osôb, a teda bude vystupovať v postavení sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 8 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov), (ďalej len „GDPR“) a § 5 písm. p) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu 
o poverení spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 28 GDPR a § 34 zákona o ochrane osobných údajov, a to 
súčasne s uzatvorením tejto Zmluvy. V zmluve o poverení spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej 
vety Zmluvné strany vymedzia predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel spracúvania, zoznam 
alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva Objednávateľa ako 
prevádzkovateľa, ako i ustanovia ďalšie práva a povinnosti v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 

12.2. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch (s ktorými sa mohli oboznámiť priamo 
alebo nepriamo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy) a zaviazať mlčanlivosťou zamestnancov alebo 
pracovníkov všetky, ktorí prídu do styku s osobnými údajmi, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení 
pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu fyzických osôb.

12.3. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v súvislosti s plnením predmetu 
Zmluvy a získané výsledky nesmú ďalej použiť na iné účely ako plnenie predmetu Zmluvy, okrem prípadu 
poskytnutia informácií odborným poradcom Poskytovateľa (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných 
poradcov alebo audítorov), ktorí sú viazaní všeobecnou povinnosťou mlčanlivosti na základe osobitných právnych 
predpisov alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody s dotknutou Zmluvnou stranou, 
alebo subdodávateľom, ak sa subdodávateľ podieľa na plnení predmetu Zmluvy, a ak je to potrebné na účely 
plnenia povinností Poskytovateľa podľa Zmluvy. Záväzok mlčanlivosti trvá aj po zániku tejto Zmluvy.

12.4. Povinnosť Poskytovateľa a Objednávateľa zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v súvislosti 
s plnením predmetu SLA Zmluvy sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

a) boli zverejnené už pred podpisom SLA Zmluvy;
b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise SLA Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia 

povinností podľa SLA Zmluvy;
c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo na 

základe iného záväzného rozhodnutia príslušného orgánu; 
d) boli získané Poskytovateľom, resp. Objednávateľom od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula 

a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

12.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov, štatutárne orgány, ich členov a subdodávateľov, 
ktorým sú sprístupnené Dôverné informácie, o povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku SLA Zmluvy. 

1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej 
únie (EUPL) v záujme ďalšej podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého verejnými správami (Ú. v. EÚ L 128, 19. 5. 2017)
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12.6. Zmluvné strany sa zaväzujú užívať Dôverné informácie v zmysle článku 1 SLA Zmluvy výlučne na účel, na ktorý im 
boli poskytnuté a zároveň sa zaväzujú Dôverné informácie ochraňovať najmenej s rovnakou starostlivosťou ako 
ochraňujú vlastné Dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej 
starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, 
náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo 
zverejnením, pričom ak nie je v tejto SLA Zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom 
nevyzradia, resp. nesprístupnia Dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej osobe.

13. BEZPEČNOSŤ

13.1. Poskytovateľ sa v súvislosti s plnením predmetu SLA Zmluvy zaväzuje dodržiavať bezpečnostnú politiku 
Objednávateľa, ďalšie Objednávateľom vydané bezpečnostné smernice a štandardy, požiadavky na bezpečnosť 
definované Zákonom o KB, Zákonom o ITVS, Vyhláškou o štandardoch pre ITVS a bezpečnostné požiadavky 
uvedené v tejto SLA Zmluve.

13.2. Oprávnené osoby a pracovníci Poskytovateľa, ktorí budú vykonávať pre Objednávateľa činnosti súvisiace s plnením 
tejto SLA Zmluvy, musia byť poučení o povinnostiach podľa predchádzajúceho bodu a o tomto poučení musí 
Poskytovateľ vytvoriť záznam, ktorý bude podpísaný poučenou osobou a osobou, ktorá poučenie vykonala. 

13.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť a odolnosť Systému voči aktuálne známym typom útokov a pred 
odovzdaním akejkoľvek zmeny Informačného systému vykonať akceptačné testovanie na prítomnosť známych 
zraniteľnosti. V prípade zistenia zraniteľností sa Poskytovateľ zaväzuje tieto zraniteľnosti odstrániť, vykonať 
akceptačné opätovné testovanie a zdokumentovaný výsledok testovania odovzdať Objednávateľovi spolu 
s dodávaným riešením.

13.4. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia a zásady:
a) všetky vstupy aplikácií tvoriacich Informačný systém sú kontrolované na valídnosť a sú sanitované;
b) je zapnutá len nutne potrebná funkcionalita, porty a IP adresy a všetky ostatné sú vypnuté;
c) v prípade, že je nevyhnutné vykonávať správu Informačného systému na diaľku, je to možné vykonávať výhradne 

prostredníctvom šifrovaných protokolov a každý vzdialený zásah je zdokumentovaný a záznam o zásahu je 
odovzdaný Objednávateľovi najneskôr v posledný deň daného mesiaca;

d) všetky pôvodné a administrátorské účty sú zdokumentované a majú unikátne prvotné heslo zložené z náhodnej 
postupnosti aspoň 14 znakov;

e) všetky administrátorské heslá a prístupové údaje a dokumentácia sú k dispozícií aj Objednávateľovi (minimálne 
v zalepenej obálke); 

f) Systém disponuje funkcionalitou pre zmenu používateľských a administrátorských mien a hesiel 
a funkcionalitou vypnutia používateľského účtu;

g) všetky Komponenty Informačného systému sú aktuálne a podporované výrobcom a postup pre aktualizácie 
a aplikáciu záplat je zdokumentovaný a dodržiavaný;

h) Poskytovateľ umožní Objednávateľovi vykonať skeny zraniteľností alebo penetračné testy každého dodávaného 
riešenia pred jeho finálnym odovzdaním a Poskytovateľ sa zaväzuje nedostatky zistené týmto testovaním pred 
odovzdaním riešenia odstrániť;

i) všetky zmeny v Informačnom systéme sú zdokumentované a dokumentácia a zdrojové kódy sú poskytnuté 
Objednávateľovi bezpečným spôsobom najneskôr v čase nasadenia zmeny do produkčného prostredia, zároveň 
sa Objednávateľ zaväzuje  použiť zdrojové kódy, výlučne v prípade, keď nie je za účelom odstránenia Incidentu 
možné zabezpečiť prítomnosť Poskytovateľa a na základe preukázateľných inštrukcií Poskytovateľa; 
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné Vady Informačného systému spôsobené zásahom 
Objednávateľa alebo akejkoľvek tretej strany, ktoré neboli zo strany Poskytovateľa odsúhlasené;

j) na vyžiadanie Objednávateľa je Poskytovateľ povinný sprístupniť dokumentáciu aktivít zamestnancov 
Poskytovateľa a tretích strán súvisiacich s plnením predmetu zmluvy najneskôr do 24 hodín od požiadavky;

k) Na vyžiadanie Objednávateľa je Poskytovateľ povinný poskytnúť plnú súčinnosť pri riešení Bezpečnostného 
incidentu povereným zamestnancom Objednávateľa 

l) Poskytovateľ pri výkone činností dbá na vykonávanie svojich činnosti v súlade s bezpečnostnou dokumentáciou, 
odporúčaným bezpečnostnými postupmi a v súlade so zásadami due diligence a due care.
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14. OPRÁVNENÉ OSOBY A KOMUNIKÁCIA

14.1. Zmluvné strany sa zaväzujú najneskôr do piatich (5) pracovných dní od podpisu tejto SLA Zmluvy vymenovať 
Oprávnené osoby v súlade s článkom 1 SLA Zmluvy, ktoré budú počas jej platnosti a  účinnosti oprávnené konať za 
Poskytovateľa a Objednávateľa v záležitostiach súvisiacich s plnením tejto Zmluvy a v tej istej lehote písomne 
oznámiť druhej Zmluvnej strane ich mená a kontaktné údaje.

14.2. Prostredníctvom určených oprávnených osôb Zmluvné strany:
a) uskutočnia všetky organizačné záležitosti s ohľadom na všetky aktivity a činnosti súvisiace s plnením podľa tejto 

SLA Zmluvy;
b) zabezpečia koordináciu jednotlivých aktivít a činností Zmluvných strán súvisiacich s plnením podľa tejto SLA 

Zmluvy;
c) sledujú priebeh plnenia tejto SLA Zmluvy;
d) navrhujú potrebné zmeny technických riešení a technickej povahy v zmysle tejto SLA Zmluvy;
e) zabezpečia vzájomnú spoluprácu a súčinnosť;
f) poskytnú súčinnosť Vládnej jednotke CSIRT a zabezpečia vykonávanie jednotlivých aktivít a činností súvisiacich 

s riešením Bezpečnostného incidentu, ktorý postihol Systém súvisiaci s plnením tejto SLA Zmluvy.

14.3. Každá zo Zmluvných strán môže zmeniť oprávnené osoby. Takáto zmena je účinná dňom doručenia písomného 
oznámenia o zmene obsahujúceho aj meno a kontaktné údaje novej oprávnenej osoby druhej Zmluvnej strane.

14.4. Zmluvné strany sa dohodli, že osobami oprávnenými komunikovať vo veciach týkajúcich sa poskytovania Služieb 
podľa tejto SLA Zmluvy sú:

a) Za Objednávateľa:
i. Meno a funkcia: ××××××××××××××, Oprávnená osoba Objednávateľa
ii. Telefonický kontakt: +421 – 2 – 2048 2×××
iii. e-mail: ××××××××××××××@culture.gov.sk

b) Za Poskytovateľa:
i. Meno a funkcia: ××××××××××××××, Oprávnená osoba Poskytovateľa
ii. Telefonický kontakt: +421 – 2 – 5822 4×××
iii. e-mail: ××××××××××××××@soitron.com.

14.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak nastane zmena vyššie uvedených osôb, Zmluvné strany o uvedenej 
zmene bez zbytočného odkladu informujú a vyhotovia protokol o zmene oprávnených osôb, ktorú vlastnoručne 
podpíšu. 

15. SÚČINNOSŤ

15.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie a nevyhnutnú súčinnosť 
potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy, najmä súčinnosť v zmysle článku 8.1 
písm. a), článku 8.2 písm. b) a článku 14.2 psím. e) tejto SLA Zmluvy.

15.2. Objednávateľ je povinný počas celej doby trvania Zmluvy poskytovať Poskytovateľovi súčinnosť v oblasti doplnenia 
údajov, podkladov a iných dokladov na základe jeho požiadaviek na splnenie povinnosti poskytnúť Služby riadne 
a včas v súlade s požiadavkami Objednávateľa a touto Zmluvou. 

15.3. Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade s týmto článkom SLA Zmluvy poskytovať súčinnosť novému budúcemu 
poskytovateľovi služieb identických alebo podobných ako v tejto SLA Zmluve a to v období najmenej 6 (šesť) 
mesiacov pred ukončením SLA Zmluvy, za predpokladu že súčasná SLA Zmluva nebude so súčasným 
Poskytovateľom predĺžená. 
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16. OCHRANA ZAMESTNANCOV POSKYTOVATEĽA A SUBDODÁVATEĽOV

16.1. Poskytovateľ pri plnení predmetu Zmluvy zodpovedá za svojich zamestnancov, ich bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, a tiež za svojich subdodávateľov. Poskytovateľ je povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia, aby 
zabezpečil v súvislosti s plnením SLA Zmluvy bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov Objednávateľa, 
subdodávateľov a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím Poskytovateľa zdržujú v mieste plnenia predmetu SLA Zmluvy.

16.2. Poskytovateľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu SLA Zmluvy vykonať opatrenia a určiť postupy na zaistenie 
bezpečnosti svojich zamestnancov a subdodávateľov a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života 
a zdravia zamestnancov v mieste plnenia predmetu SLA Zmluvy pre prípad vzniku bezprostredného a vážneho 
ohrozenia života alebo zdravia; o vykonaných opatreniach je Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa 
a ďalšie osoby zdržujúce sa na mieste plnenia predmetu SLA Zmluvy. 

16.3. V prípade, ak budú miestom plnenia predmetu SLA Zmluvy priestory Objednávateľa, povinnosti vyplývajúce 
z článku 16.2 SLA Zmluvy sa primerane uplatnia na Objednávateľa. 

16.4. Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa zabezpečiť pre zamestnancov Poskytovateľa vykonávajúcich činnosť 
v priestoroch Objednávateľa také pracovné podmienky v súlade s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia práci 
aké zabezpečuje pre svojich zamestnancov alebo pracovníkov na dohody uzatváraných mimo pracovného pomeru.

16.5. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oboznamovať Objednávateľa o nedostatkoch a iných závažných 
skutočnostiach v priestoroch Objednávateľa tvoriacich miesto plnenia predmetu SLA Zmluvy, ktoré by pri práci 
mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov, zamestnancov 
Objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu SLA Zmluvy.

16.6. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oboznámiť Objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, 
pracovný úraz zamestnanca Poskytovateľa alebo inej osoby konajúcej v mene Poskytovateľa), ktorá sa stala 
v súvislosti s plnením predmetu SLA Zmluvy a ktorá sa týka ochrany zamestnancov Poskytovateľa a jeho 
subdodávateľov. Povinnosť Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety platí aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti 
nedošlo v súvislosti s plnením predmetu SLA Zmluvy, ale došlo k nej na pracoviskách Objednávateľa. 

16.7. Poskytovateľ je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, 
kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému 
stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady alebo doklad o odbornej spôsobilosti podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

17. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY 

17.1. Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu porušením všeobecne platných a účinných 
právnych predpisov Slovenskej republiky a tejto SLA Zmluvy.

17.2. Obe Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu škodám a k minimalizácii 
vzniknutých škôd. 

17.3. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi počas platnosti a účinnosti tejto SLA Zmluvy 
a pôjde o škodu spôsobenú porušením povinnosti dodať Služby v zmysle SLA Zmluvy riadne a včas, vrátane. 

17.4. Na vznik zodpovednosti za spôsobenú škodu nie je nevyhnutné aby bola spôsobená úmyselným konaním 
Poskytovateľa, Oprávnenej osoby Poskytovateľa alebo inej poverenej osoby, ale postačuje spôsobenie škody 
z nedbanlivosti.

17.5. Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení pokynov a zadaní zo strany Objednávateľa s odbornou 
starostlivosťou a na nevhodnosť pokynov Objednávateľa upozorniť. Ak Objednávateľa na nevhodnosť pokynov 
neupozorní, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za vzniknutú škodu, iba ak nevhodnosť nemohol zistiť ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti. Poskytovateľ nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla v dôsledku chybného 
zadania zo strany Objednávateľa, ak Poskytovateľ bezodkladne upozornil Objednávateľa na chybu/vadu tohto 
zadania a Objednávateľ na tomto zadaní naďalej písomne trval.
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17.6. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté 
okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú 
k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie okolností vylučujúcich zodpovednosť.

17.7. V prípade okolností vyššej moci, ktorou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany 
a bráni jej v splnení jej zmluvných povinností a zároveň nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná 
strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku 
predvídala, Zmluvná strana, ktorá nesplní svoje povinnosti z tejto Zmluvy z dôvodu okolností vyššej moci, nebude 
zodpovedná za žiadne dôsledky neplnenia svojich povinností, vrátane zodpovednosti za škodu, za predpokladu, že 
vykonala všetky rozumné opatrenia pre ich splnenie. V takýchto prípadoch nesplnenie povinností nezakladá dôvod 
pre odstúpenie od Zmluvy alebo vznik nároku na zmluvnú pokutu. Čas pre splnenie povinnosti sa predlžuje o čas 
trvania akejkoľvek z okolností uvedených v tomto bode Zmluvy a o čas nevyhnutný na odstránenie ich následkov.

17.8. Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo ku všetkým častiam plnenia Poskytovateľa na základe tejto SLA Zmluvy 
prechádza na Objednávateľa dňom akceptácie príslušnej Služby.

17.9. Ak v dôsledku činnosti alebo nečinnosti Poskytovateľa vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda, alebo ujma, je 
Poskytovateľ povinný túto odstrániť na vlastné náklady, prioritne uvedením do pôvodného stavu v lehote určenej 
Objednávateľom. Ak tak neurobí, Objednávateľ je oprávnený odstrániť závadný stav sám alebo treťou osobou, 
avšak vždy na náklady Poskytovateľa. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil Objednávateľovi v plnom 
rozsahu.

17.10. Objednávateľ nezodpovedá za žiadne škody (škody na živote, zdraví osôb, ani na majetku), ktoré vznikli 
poskytovateľovi pri plnení tejto zmluvy, alebo v súvislosti s týmto plnením; týmto nie je dotknuté ustanovenie 
článku 17.1 tejto SLA zmluvy.

18. SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

18.1. Poskytovateľ je oprávnený zabezpečiť plnenie tejto SLA Zmluvy alebo jej častí prostredníctvom subdodávateľov 
podľa svojho vlastného výberu a uváženia. Poskytovateľ zodpovedá za každé plnenie takéhoto subdodávateľa 
v rozsahu, ako keby plnenie poskytoval sám.

18.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade poskytnutia služieb prostredníctvom subdodávateľov alebo treťou stranou 
dodrží štandardy pre aktualizáciu informačno–komunikačných technológií a štandardy pre účasť tretej strany 
v súlade s Vyhláškou o štandardoch pre ITVS. Ak sa počas trvania SLA Zmluvy preukáže, že Poskytovateľ uvedenú 
povinnosť porušil, Objednávateľ má právo odmietnuť akceptáciu Služieb a má nárok na náhradu škody.

18.3. Na poskytovanie plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení pre Objednávateľa, má Poskytovateľ, za 
podmienok dohodnutých v tejto SLA Zmluve, právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy. Tým nie je dotknutá 
zodpovednosť Poskytovateľa za plnenie SLA Zmluvy v súlade s § 41 ods. 8 ZVO a Poskytovateľ je povinný 
odovzdávať Objednávateľovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite. 
Zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. 
názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia 
zo Zmluvy v percentuálnom vyjadrení, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto SLA Zmluvy ako Príloha č. . 

18.4. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Oprávnenej osobe na strane Objednávateľa akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o takej zmene dozvedel.

18.5. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa počas trvania SLA Zmluvy. Poskytovateľ je povinný 
predložiť písomné oznámenie o zmene alebo doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom 
subdodávateľovi v rozsahu podľa článku 18.3 tejto SLA Zmluvy. Akákoľvek zmena subdodávateľa, ktorá 
predstavuje zmenu Prílohy č.  musí Poskytovateľ oznámiť najmenej 15 (pätnásť) kalendárnych dní pred dňom 
zmeny alebo doplnení subdodávateľa. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa podlieha súhlasu zo strany 
Objednávateľa.

18.6. Porušenie povinnosti vyplývajúce z článkov 18.2, 18.3, 18.4 a 18.5 tejto SLA Zmluvy sa považuje za podstatné 
porušenie SLA Zmluvy. 
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18.7. Poskytovateľ, jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) ZVO v platnom znení a subdodávatelia podľa § 2 
ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej spoločne ako „subdodávatelia“), musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej 
doby SLA Zmluvy, alebo počas obdobia vykonávania plnenia na účet Poskytovateľa U subdodávateľov táto 
povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora 
podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 
porušenie SLA Zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

18.8. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov 
verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora 
v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora.

18.9. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných o ňom v registri partnerov verejného sektora, 
identifikáciu konečného užívateľa výhod vo svojej spoločnosti, ako aj za overovanie identifikácie konečného 
užívateľa výhod v zmysle § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

18.10. Objednávateľ má právo odstúpiť od SLA Zmluvy z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov 
verejného sektora. Objednávateľ nie je v omeškaní a nie je povinný plniť, čo mu ukladá Zmluva, ak nastanú dôvody 
podľa § 15 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. SLA Zmluva zaniká doručením oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy. Riadne poskytnuté plnenia, vzájomne poskytnuté do dňa odstúpenia od SLA Zmluvy, si 
Zmluvné strany ponechajú; tým nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na odplatu za riadne dodané plnenie podľa 
tejto SLA Zmluvy.

18.11. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc 
eur) za každý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 Zákona o registri 
partnerov verejného sektora, resp. § 19 ods. 3 ZVO. Právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej 
vety zaniká, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného 
sektora, resp. podľa § 19 ods. 3 ZVO.

19. SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY

19.1. Ak bude Poskytovateľ v omeškaní s plnením povinnosti poskytnúť Objednávateľovi Služby, Objednávateľ je 
oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za Služby, s ktorými je v omeškaní, za 
každý deň omeškania s ich poskytovaním.

19.2. Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou plnenia podľa článku 9.7 tejto zmluvy, je Poskytovateľ 
oprávnený od Objednávateľa požadovať úroky z omeškania vo výške určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného 
zákonníka nariadením vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2014 Z. z. z ceny plnenia, s ktorým je 
v omeškaní.

19.3. Ak poskytovateľ nedodrží reakčnú dobu a dohodnutú dobu neutralizácie problému podľa Prílohy č.  tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške:

a) vo výške 0,010 % za každú, aj začatú hodinu od uplynutia reakčnej doby a/alebo doby neutralizácie kritického 
problému/incidentu uvedenej v článku 5.3 a v článku 5.4 tejto zmluvy,

b) vo výške 0,008 % za každú, aj začatú hodinu od uplynutia reakčnej doby a/alebo doby neutralizácie závažného 
problému/incidentu uvedenej v článku 5.3 a v článku 5.4 tejto zmluvy,

c) vo výške 0,004 % za každú, aj začatú hodinu od uplynutia reakčnej doby a/alebo doby neutralizácie 
nekritického problému/incidentu uvedenej v článku 5.3 a v článku 5.4 tejto zmluvy.

19.4. Celková suma zmluvných pokút a úrokov z omeškania, ktoré je Poskytovateľ alebo Objednávateľ oprávnený 
požadovať zaplatiť podľa tejto Zmluvy, neprekročí 100 % z ceny služieb vzťažných k predmetnej objednávke 
Objednávateľa, ktorá bola Poskytovateľom riadne prijatá a akceptovaná, vrátane DPH. 

19.5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej Zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenú 
porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, ktorá prevyšuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.

Rámcová dohoda MK–122/2022/M strana 18 z/zo 38



20. ZMENY ZMLUVY

20.1. Ak Zmluvné strany v budúcnosti zistia ďalšie typy služieb, ktorých poskytnutie je nevyhnutné na zabezpečenie 
prevádzky, údržby a aktualizácie Systému a ktoré sú nevyhnutné na naplnenie účelu Zmluvy, Zmluvné strany sa 
zaväzujú zmeniť SLA Zmluvu formou písomného, očíslovaného a obojstranne podpísaného dodatku. 

20.2. Každá zo strán je oprávnená v odôvodnených prípadoch v súlade s § 18 ZVO písomne navrhnúť zmenu SLA Zmluvy, 
ktorá spočíva v službách alebo ich časti, ich doplnení alebo rozšírení. Ak sa Zmluvné strany dohodnú na takejto 
zmene, dodacej dobe, cene a ďalších podmienkach, zaväzujú sa uzatvoriť v tomto zmysle dodatok k tejto SLA 
Zmluve.

20.3. Zmluvu možno meniť len formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných 
strán. Uvedené sa netýka zmeny v osobách podľa článku 14. tejto SLA Zmluvy.

21. KĽÚČOVÍ EXPERTI

21.1. Poskytovateľ sa zaväzuje plnenie tejto Zmluvy realizovať prostredníctvom Kľúčových expertov, ktorých na tento 
účel identifikoval vo svojej ponuke v rámci podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní (ďalej aj len „expert“). 
Zoznam Kľúčových expertov s uvedením ich identifikačných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a pozícia tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. .

21.2. Zmena niektorého z expertov Poskytovateľa je možná výlučne s písomným súhlasom Objednávateľa a iba 
v nasledovných prípadoch:

a) ak expert Poskytovateľa preukázateľne nemôže vykonávať činnosť, na ktorú bol určený,
b) ak je potreba výmeny experta vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže Poskytovateľ ovplyvniť,
c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti takéhoto experta ohrozenie plnenia 

Zmluvy,
d) ak o to požiada Objednávateľ v súlade s článkom 21.7 tejto Zmluvy.

21.3. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa, ak nastane skutočnosť odôvodňujúca 
zmenu experta v zmysle článku 21.2 tejto Zmluvy a zároveň predložiť návrh osoby, ktorou navrhuje nahradiť 
experta, vo vzťahu ku ktorému nastali dôvody pre jeho nahradenie.

21.4. Pri zmene experta musí osoba, ktorá má pôvodného experta nahradiť, spĺňať požiadavky na odbornú a technickú 
spôsobilosť stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní ako spĺňal expert, 
ktorého má nahradiť. Spôsobilosť nového experta Poskytovateľ preukazuje Poskytovateľ rovnakými dokladmi ako 
boli požadované v podmienkach účasti vo Verejnom obstarávaní.

21.5. Návrh na zmenu experta predloží Poskytovateľ na odsúhlasenie Objednávateľovi v písomnej forme spolu so 
všetkými dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok odbornej a technickej spôsobilosti navrhovaného experta 
najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred nástupom nového experta na výkon činnosti podľa tejto Zmluvy, ak sa 
Zmluvné strany nedohodnú z dôvodov hodných osobitného zreteľa inak. Príslušný expert môže začať vykonávať 
činnosti v rámci plnenia Zmluvy až po písomnom odsúhlasení Objednávateľa; Objednávateľ poskytne 
Poskytovateľovi vyjadrenie v tejto veci najneskôr v lehote 4 (štyroch) pracovných dní od predloženia návrhu na 
zmenu experta Objednávateľovi.

21.6. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou expertov zo Zmluvy, znáša Poskytovateľ.

21.7. Objednávateľ je oprávnený požiadať Poskytovateľa o výmenu experta zo Zmluvy v prípade, ak jeho pracovné 
výsledky alebo správanie je neuspokojivé a ohrozuje riadne plnenie Zmluvy alebo má iný negatívny vplyv na 
činnosti alebo záujmy Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, že riadne odôvodnenej žiadosti Objednávateľa 
bezodkladne vyhovie a v súlade s týmto článkom Zmluvy navrhne výmenu experta.

21.8. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Kľúčových expertov Poskytovateľa je 
potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve a zverejniť dodatok v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“) 
v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

21.9. V prípade neplnenia predmetu Zmluvy prostredníctvom kľúčových expertov, prostredníctvom ktorých Poskytovateľ 
ako uchádzač vo Verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti, resp. prostredníctvom 
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odsúhlasených zmenených kľúčových expertov v súlade so Zmluvou, ide o také konanie, ktoré je podstatným 
porušením SLA Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od SLA Zmluvy.

22. UKONČENIE ZMLUVY A PREDĹŽENIE ZMLUVY

22.1. Táto SLA Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,
b) písomnou dohodou Zmluvných strán,
c) odstúpením od SLA Zmluvy,
d) výpoveďou zo strany Objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu so 6-mesačnou výpovednou lehotou, pričom 

výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne 
doručená Poskytovateľovi.

22.2. Odstúpiť od tejto SLA Zmluvy je možné z dôvodov podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou 
stranou, v prípade nepodstatného porušenia zmluvných povinností SLA Zmluvy druhou Zmluvnou stranou 
v prípadoch, ak to umožňuje zákon alebo táto SLA Zmluva a tiež z dôvodov stanovených v tejto SLA Zmluve alebo 
v zákone (medzi inými v zmysle § 19 ods. 3 ZVO alebo § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora). 
Odstúpenie od SLA Zmluvy musí byť v písomnej forme, riadne odôvodnené a doručené na adresu druhej Zmluvnej 
strany. 

22.3. V prípade podstatného porušenia SLA Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od SLA Zmluvy odstúpiť bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že porušenie 
SLA Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca SLA Zmluvu vedela v čase uzavretia SLA Zmluvy alebo v tomto čase 
bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel SLA Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za 
ktorých bola SLA Zmluva uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 
porušení SLA Zmluvy. 

22.4. V prípade nepodstatného porušenia SLA Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť od SLA Zmluvy, ak strana, 
ktorá je v omeškaní s plnením svojej povinnosti, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá 
jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní.

22.5. Zmluvné strany sa dohodli, že predtým, ako oprávnená Zmluvná strana využije svoje právo odstúpiť od tejto 
Zmluvy dielo z akékoľvek dôvodu, vyzve štatutárny orgán druhej Zmluvnej strany o písomné spoločné rokovanie za 
účelom vzájomného vysvetlenia dôvodov pre odstúpenie; a prípadné písomné odstúpenie od zmluvy zašle najskôr 
po uplynutí 7 (siedmich) pracovných dní od doručenia takej výzvy. 

22.6. Pre prípady odstúpenia od tejto SLA Zmluvy v zmysle tohto článku platí, že Zmluvná strana, ktorá odstúpila od SLA 
Zmluvy si ponechá odovzdané plnenia, ak takéto plnenie má zrejme vzhľadom na svoju povahu pre oprávnenú 
stranu hospodársky význam bez zvyšku plnenia, napr.: plnenie je objektívne použiteľné, alebo sa jedná 
o samostatne funkčnú časť dodanej Služby. V takomto prípade vzniká druhej Zmluvnej strane nárok na dohodnutú 
pomernú časť ceny v závislosti od miery plnenia časti Služby. 

22.7. Ukončením SLA Zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením ustanovenia tejto SLA 
Zmluvy a tiež nie je dotknutý nárok na úhrady sumy zodpovedajúcej zmluvnej pokute, ktorý vznikol do účinnosti 
odstúpenia. Skončenie SLA Zmluvy nemá vplyv na ustanovenia, ktorých platnosť a účinnosť vzhľadom na ich 
povahu má trvať aj po skončení SLA Zmluvy.

22.8. V prípade odstúpenia od SLA Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené ponechať si plnenia akceptované do momentu 
účinnosti odstúpenia od SLA Zmluvy aj v iných prípadoch ako podľa článku 22.6, ktoré boli vykonané v súlade 
s podmienkami uvedenými v tejto SLA Zmluve a jej prílohách.

22.9. V prípade zániku SLA Zmluvy v zmysle tohto článku a bez ohľadu na jej dôvod, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať poskytovanie plnenia od Poskytovateľa až do momentu, kedy nadobudne platnosť nová SLA Zmluva. 
Takéto konanie je nevyhnutné na zabezpečenie plynulého prechodu práv a povinností z SLA Zmluvy na nového 
Poskytovateľa. Neposkytnutie súčinnosti v súlade s týmto bodom SLA Zmluvy je porušením povinnosti v zmysle 
článkom 15 SLA Zmluvy a zároveň zakladá právny nárok na uplatnenie sankcie vo forme zmluvnej pokuty v súlade 
s článkom 19 SLA Zmluvy.
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23. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

23.1. Táto SLA Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvné strany berú na 
vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v registri. Povinné 
zverejnenie Zmluvy Objednávateľom nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa článku 12 tejto SLA Zmluvy. 
Ak nie je ďalej vyslovene uvedené inak, Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jej zverejnení v registri 
spôsobom ustanoveným zákonom.

23.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

23.3. Ustanovenia tejto SLA Zmluvy predstavujúce obchodné tajomstvo Poskytovateľa a ktoré sa netýkajú priamo 
nakladania s verejnými prostriedkami, ustanovenia týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností, ako i technické 
predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory 
(§ 5a ods. 4 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám), sa nezverejňujú a sú účinné aj bez ich zverejnenia. 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom zozname ustanovení a príloh Zmluvy, ktoré sú vylúčené zo zverejnenia 
na základe dôvodov špecifikovaných v predchádzajúcej vete: [ ].●

23.4. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto SLA Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a Autorského zákona v platnom znení a právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Rozhodným právom na účely prejednania a rozhodnutia sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou, je právo Slovenskej republiky.

23.5. V prípade vzniku sporu z tejto SLA Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa Zmluvné strany zaväzujú vyvinúť maximálne 
úsilie na vyriešenie takéhoto sporu primárne vzájomnou dohodou a zmierom a v prípade neúspechu sú na 
prejednanie a rozhodnutie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky.

23.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto SLA Zmluvy sú nasledovné prílohy:
a) Príloha č. 1 – služby, ktoré sú predmetom Rámcovej dohody (SLA zmluvy)
b) Príloha č. 2 – vzor objednávky
c) Príloha č. 3 – Jednotkové ceny služieb (SP Príloha č.9a Cenník)
d) Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky
e) Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov
f) Príloha č. 6 Zoznam kľúčových expertov
g) Príloha č. 7 Špecifikácia preexistentných SW a ich licenčných podmienok

23.7. Táto SLA Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho dve (2) z pre 
Objednávateľa a dve (2) pre Poskytovateľa.

23.8. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah SLA Zmluvy im je známy, predstavuje ich vlastnú slobodnú a vážnu vôľu, 
je vyhotovený v správnej forme, a že tomuto obsahu aj právnym dôsledkom porozumeli a súhlasia s nimi, na znak 
čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa ________________ 
za Objednávateľa

________________________________________
Natália Milanová
ministerka kultúry

V Bratislave, dňa 29.07.2022
za Poskytovateľa

________________________________________
Ing. Marián Skákala 
Výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti 

Rámcová dohoda MK–122/2022/M strana 21 z/zo 38



Príloha č. 1 – služby, ktoré sú predmetom Rámcovej dohody (SLA zmluvy)

1.1 Služby zabezpečenia podpory prevádzky 
– pravidelne vykonávané činnosti

Cieľom služby zabezpečenia podpory prevádzky je nepretržite (v režime 24×7) poskytovať podporu nevyhnutnú pre zabezpečenie 
prevádzky centrálnych IKT objednávateľa, ktorých popis je uvedený v kapitole 2 Východisková situácia opisu predmetu 
zákazky. Reakčná doba Poskytovateľa na problém Objednávateľa sa určuje na základe príslušnej úrovne spracovania 
požiadaviek. Poskytovateľ poskytuje Služby podpory prevádzky na základnej úrovni spracovania požiadaviek. Čas sa vždy meria 
od momentu, kedy je Problém zaznamenaný do ITSM nástroja alebo v prípade nedostupnosti ITSM nástroja od momentu 
nahlásenia Problému alternatívnym spôsobom [presne určiť alternatívne spôsoby – emaily a kontaktné telefóny], t. j. od 
momentu doručenia hlásenia Problému emailom alebo nahlásením Problému telefonicky.

Úroveň spracovania požiadaviek (USP) je stanovená nasledovne:
pracovné hodiny Služieb podpory prevádzky Poskytovateľa sú nepretržite v režime 24x7.

Tabuľka 1: Úroveň spracovania požiadaviek

Typ požiadavky
Reakčná doba

v hodinách
Doba neutralizácie problému

v hodinách

P1 – Kritický problém do 1 hodiny do 12 hodín

P2 – Vážny problém do 4 hodín do 48 hodín

P3 – Nekritický problém do 24 hodín do 10 pracovných dní

1.1.1 Služba poskytnutia funkcií ITSM nástroja

Pre potreby podpory ITSM procesov pokrývaných v službách/procesoch Incident/Problém Manažment, Manažment 
Požiadaviek/Zmien (Change Management) a Konfiguračný Manažment Objednávateľ očakáva od Poskytovateľa poskytnutie 
služby ITSM nástroja. Poskytovateľ môže nainštalovať ITSM nástroj na HW zariadenie objednávateľa, pričom ale preberá plnú 
zodpovednosť za poskytnutie potrebných funkcionalít, prepojov, prístupov, licencií a podobne.

Poskytovateľ taktiež môže využiť riešenie, kde ITSM nástroj je nainštalovaný na HW Poskytovateľa, pokiaľ to umožní poskytovať 
všetky z popísaných služieb a spĺňa nižšie definované parametre.

Nástroj musí autentifikovaným a autorizovaným užívateľom umožniť vytváranie a modifikovanie záznamov o riešení (tzv. 
Ticketov) v rámci nasadených procesov a zároveň musí podporiť nasledovanie príslušných definovaných procesov, prípadne 
odradiť či ak je možné zabrániť aktivitám, ktoré porušujú takýto proces. Príslušné procesy musia byť zadefinované podľa 
najlepších odporúčaní rámca ITIL® a nástroj musí umožňovať ich neskoršie prispôsobenie ďalším požiadavkám Objednávateľa, 
ktoré však nemusia byť súčasťou dodávky tejto služby.

Pre potreby tejto služby musí nástroj umožňovať:
– Definovanie riešiteľských skupín
– Nástroj musí umožniť zadelenie užívateľov, konfiguračných položiek a požiadaviek
– do organizačných štruktúr s príslušnou možnosťou reštrikcie prístupových práv.
– Autentifikovateľné prístupy
– Priradenie požiadavky/ticketu definovanej riešiteľskej skupine
– Priradenie požiadavky/ticketu riešiteľovi
– Meranie časových škál
– Posielanie e-mail notifikácií pri vybraných zmenách na požiadavke/tickete
– Auditovateľnosť – trvalé ukladanie meta-/informácií o riešení požiadavky/ticketu
– Flexibilné modelovanie procesov podľa aktuálnych potrieb
– Možnosť využívania len požadovaných modulov (procesov)
– Eskalačné pravidlá na základe časových škál (napr. TTR)
– Reporting časových škál (napr. TTR)
– Detailné auditovanie všetkých aktivít nad požiadavkou
– Vyhľadávacie schopnosti (fulltext, parametre) nad požiadavkami
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– Integrované vytváranie znalostnej databázy
– Konfiguračná databáza, plne integrovaná so všetkými ostatnými procesmi
– Konzistentne zaznamenávané vzťahy medzi jednotlivými CI

ITSM nástroj musí byť schopný poskytovať nasledujúce prehľady, štatistiky:
– popis Incidentu/Problému nahláseného Objednávateľom, celkový počet nahlásených požiadaviek v rámci ľubovoľne 

definovaného časového úseku
– kategorizáciu jednotlivých incidentov podľa priority, zadávajúcej organizácie, osoby, riešiteľa alebo riešiteľské 

skupiny/tímu
– pri jednotlivých incidentoch sledovať parametre ako: čas vzniku, čas uzatvorenia, celkovú dobu riešenia, počet 

presunutí medzi riešiteľskými skupinami, stihnutá/nestihnutá doba vyriešenia
– možnosť grafického zobrazenia jednotlivých zadefinovaných parametrov ako napríklad: celkový počet incidentov, 

počty incidentov per priorita, počet ticketov s nedodržaným časom vyriešenia Incidentu/Problému, počet ticketov 
v pendingu.

Jednotlivé zoznamy budú podporovať možnosti exportu do formátu elektronickej tabuľky (minimálne vo formáte Open 
Document Format (prípona .ods) v súlade s vyhláškou 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy; resp. ak vzhľadom na charakter predmetného 
exportu nie je potrebné zachovať aktívne funkcie alebo vzorce je postačujúci tiež výstup vo formáte súboru obsahujúceho 
tabuľky Comma Separated Values (CSV) v 8 bitovom kódovaní UTF-8). K uvedeným evidenciám budú mať prístup všetky 
oprávnené osoby zmluvných strán. Dostupnosť elektronického systému bude z verejnej siete, na prihlásenie bude požadovaná 
autentifikácia osoby (prihlasovacie údaje vygeneruje Poskytovateľ). Systém bude plniť všetky požiadavky definované v Zmluve 
SLA a jej prílohách.

Objednávateľ má záujem v priebehu poskytovania služby začať využívať vlastný ITSM nástroj. Po aktivácii ITSM nástroja na strane 
Objednávateľa vyzve Objednávateľ poskytovateľa služby na presun/poskytnutie relevantných údajov z ITSM nástroja 
poskytovateľa služby do ITSM nástroja Objednávateľa prestane Objednávateľ využívať funkcie ITSM nástroja poskytovateľa služby 
ako aj za služby poskytovania funkcií ITSM nástroja poskytovateľa služby nebude poskytovať finančnú úhradu. Objednávateľ sa 
v tejto súvislosti zaväzuje umožniť poskytovateľovi služby prepojiť ITSM nástroj Objednávateľa a ITSM nástroj poskytovateľa 
služby.

1.1.2 Služba monitoringu

Obsahom služby Monitoring je nepretržitý dohľad nad komponentmi slúžiacimi na dodávku služby, pričom pod monitoringom je 
aj virtuálne prostredie. Dohľad musí byť vykonávaný pomocou nezávislej automatizovanej dohľadovej infraštruktúry formou 
aktívneho monitoringu (kde to je technický možné). Starostlivosť o prevádzku tejto dohľadovej infraštruktúry je súčasťou 
dodávky služby a je plne v zodpovednosti Poskytovateľa. Monitoring je vykonávaný na SW nástroji Zabbix a ďaľšie využívanie 
tohto nástroja pre potrebu monitoringu zadefinovaných HW a virtuálnych komponentov je preferované. Poskytovateľ však môže 
použiť aj iný monitoring nástroj, ak bude poskytovať očakávanú funkcionalitu a spĺňa v súčasnosti zadefinované parametre. 

Základným výstupom služby monitoring je vytvorenie alebo aktualizácia už vytvorenej Správy s príslušnými parametrami 
(urgencia, komponent, typ správy) pre každé prekročenie vopred nakonfigurovanej hraničnej hodnoty monitorovanej metriky, 
pokiaľ takáto správa ešte nebola vytvorená. Správa je vytvorená v nástroji, ktorý je súčasťou monitoringovej infraštruktúry, 
a v ktorom musia byť jednotlivé Správy prehľadne prezentovateľné pre autentifikovaných IT pracovníkov, vykonávajúcim dohľad. 
Nástroj musí poskytnúť zabezpečené rozhranie, umožňujúce manipuláciu so Správami minimálne v rozsahu:

– filtrovanie a zoraďovanie správ na základe ich parametrov
– prebratie a uvoľnenie vlastníctva nad správou
– akceptovanie správy (a jej presunutie medzi neaktívne správy)
– prehľad histórie správy (aktivít vykonaných jednotlivými užívateľmi)
– vytvorenie Incidentu z existujúcej Správy v ITSM Nástroji a automatické deaktivovanie Správy v prípade zatvorenia jej 

prislúchajúceho Incidentu v ITSM Nástroji
– licenčne neobmedzený počet monitorovaných zariadení, aplikácii podľa reálnych potrieb

V nástroji musí byť možnosť vytvárať a prevádzkovať monitoringové riešenia na mieru a to minimálne v rozsahu:
– 10 špecificky vytvorených backend metrík (zo skupiny OS, Logfile, Aplikácii)
– 10 špecificky vytvorených frontend metrík (zo skupiny SNMP GET)
– aspoň jedno riešenie korelujúce výstupy z rôznych logových súborov
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Dohľadové riešenie musí byť schopné poskytnúť službu v režime „Vysoká Dostupnosť“, t. j. záložný centrálny dohľadový uzol musí 
byť obnoviteľný v rámci 3-5 minút od zistenia výpadku primárneho uzla.

Dohľadové riešenie musí pre dohľadované komponenty umožniť oddelené nastavenia v rozsahu minimálne základných metrík 
operačného systému bez zásahu do centrálneho monitoringového uzla, t. j. nastavenia hraničných hodnôt pre monitoring 
diskového priestoru, utilizácie CPU a zaťaženia RAM, individualizovane nastaviteľné priamo na dohľadovanom serveri bez 
nutnosti autorizovaného prístupu do centrálneho dohľadového uzla. 

Dohľadové riešenie a infraštruktúra, ktoré bude Poskytovateľ používať pre potreby služby Monitoring, bude plne v majetku 
Objednávateľa a bude využívať existujúcu infraštruktúru Objednávateľa.

Real-time Reporting – nad jednotlivými komponentmi (fyzickými alebo virtuálnymi), na ktorých je nasadená služba Monitoring 
so zadefinovanými parametrami, ktoré treba monitorovať objednávateľ očakáva, že bude mať prístup k real-time reportingu 
daných metrík nad týmito komponentmi.(server, networkové zariadenie a pod.). Zobrazovanie bude vo forme grafov s voliteľným 
časovým rozpätím.

Objednávateľ očakáva schopnosť sledovať, zobrazovať nasledovné parametre: vyťaženosť procesora, vyťaženosť sieťových 
komponentov, využitá operačná pamäť, voľné miesto na disku, dostupnosť zariadenia a iné metriky, ktoré sú zadefinované v liste 
metrík monitorovacieho nástroja Zabbix.

1.1.3 Služba Service Desku

Na hlásenie problémov zo strany Objednávateľa bude Poskytovateľ prevádzkovať Service Desk 24 hodín 7 dní v týždni, pričom 
nahlasovanie vzniknutého problému je možné uskutočniť aj mimo pracovných hodín, avšak samotná doba neutralizácie 
problému bude požadovaná podľa podmienok USP. Service Desk, ktorý bude poskytovať službu tímu druhoúrovňovej podpory 
(L2) , musí spĺňať nasledovné parametre:

– Reakčná doba pri telefonáte: prevzatie hovoru do 20 sec. alebo spätné zavolanie pri zmeškanom hovore do 10 minút 
(spätné volanie na číslo zmeškaného hovoru Service Deskom)

– Zaevidovanie problému, servisnej požiadavky, požiadavky na zmenu v ITSM nástroji poskytovateľom:
– P1 – Kritický problém do 10 minút od nahlásenia problému Objednávateľom
– P2 – Vážny problém do 20 minút od nahlásenia problému Objednávateľom
– P3 – Nekritický problém do 60 minút od nahlásenia problému Objednávateľom

– Kontaktovanie Objednávateľa s informáciou o stave riešenia problému: 
– P1 – Kritický problém: do jednej hodiny od nahlásenia problému
– P2 – Vážny problém: do štyroch hodín od nahlásenia problému
– P3 – Nekritický problém: prvý pracovný deň nasledujúci po dni nahlásenia problému

– Pridelenie požiadavky v ITSM nástroji na riešiteľskú skupinu do 10 minút od vytvorenia pre Kritický problém, do 
20 minút pre Závažný problém a do 60 min pre problémy klasifikované ako P3.

– Evidencia problémov, servisných požiadaviek, požiadaviek na zmenu, v elektronickom ITSM nástroji 
a jeho sprístupnenie povereným osobám Objednávateľa s možnosťou zápisu. V danej aplikácii musia byť viditeľné 
metriky SLA minimálne reakčná doba a doba neutralizácie problému.

– Možnosť na vyžiadanie sprístupniť a spätne si vypočuť, analyzovať ktorýkoľvek z uskutočnených hovorov medzi 
objednávateľom a Service Deskom poskytovateľa.

– Generovanie reportov pre pravidelné reportovacie mítingy.

Postup pri riešení problémov/požiadaviek:
1. Oprávnená osoba Objednávateľa alebo zamestnanci Objednávateľa, oznámení Poskytovateľovi podľa bodu 7 (ďalej len 

„Zástupca Objednávateľa“), hlási problém/požiadavku najmä v ITSM nástroji na adrese: https://itop.soitron.com , resp. 
e-mailom na adresu: support@soitron.com a/alebo telefonicky na +421 2 5822 4099. Zástupca Objednávateľa 
nahlasuje problém podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi až potom, ako nebolo možné vyriešiť tento problém 
v prvom stupni Oprávnenou osobou Objednávateľa. Uskutočniť takéto hlásenie môže výlučne Zástupca Objednávateľa. 
V prípade nahlásenia kritického problému e-mailom Objednávateľ Poskytovateľovi bezodkladne oznámi takéto 
hlásenie i telefonicky. Každé hlásenie prijaté akýmkoľvek spôsobom zaeviduje Poskytovateľ v ITSM nástroji. Tento 
informačný systém vygeneruje identifikačné číslo požiadavky/problému. Informačný systém eviduje minimálne: čas 
odoslania hlásenia a oprávnenú osobu, kritickosť, čas prijatia hlásenia oprávnenou osobou Poskytovateľa, čas 
pridelenia riešiteľovi, čas zahájenia riešenia, čas vyriešenia požiadavky alebo Problému a krátky popis spôsobu 
vyriešenia problému. Pokiaľ je to možné, tak akákoľvek budúca komunikácia medzi Poskytovateľom a Objednávateľom 
sa uskutočňuje použitím priradeného identifikačného čísla požiadavky/Problému. Všetky záznamy, prílohy 
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a komunikácia Oprávnených osôb Poskytovateľa a Objednávateľa sú evidované najmä v ITSM nástroji dostupnom on-
line. Systém vyhodnocuje i čas spracovania udalostí a hlásení, pre účely Zmluvy SLA. 

2. Službukonajúci špecialista Poskytovateľa preverí požiadavku/Problém a začne ich prešetrenie. Podľa potreby 
kontaktuje Oprávnenú osobu Objednávateľa. Komunikácia pracovníka Poskytovateľa prebieha priamo s Oprávnenou 
osobou Objednávateľa. Službukonajúci špecialista Poskytovateľa oznámi výsledok prešetrenia a odporúčané riešenie 
Oprávnenej osobe Objednávateľa. Na základe výsledkov prešetrenia bude pokračovať riešenie Problému. 

3. Problém bude riešený na základe priority určenej dohodou a definíciou kritickosti Oprávnenými osobami 
Objednávateľa a Poskytovateľa. Oprávnená osoba Objednávateľa má právo zmeniť poradie priorít riešenia otvorených 
Problémov/požiadaviek po dohode s oprávneným zástupcom zo strany Poskytovateľa dokumentovateľným spôsobom 
– záznamom v ITSM nástroji. 

4. Po vykonaní prác podpory (aj čiastkových) pracovníkom Poskytovateľa v priestoroch Objednávateľa potvrdí 
Objednávateľ alebo Poskytovateľ (na základe stavu v monitoringu) poskytnutie a funkčnosť riešenia  v ITSM nástroji. 

5. Všetky vyriešené požiadavky /Problémy Objednávateľa musia byť potvrdené a ich vyriešenie musí byť zaevidované 
v ITSM nástroji. Splnenie požiadavky/Problému bude potvrdené v rozsahu ich riešenia Oprávnenou osobou 
Objednávateľa. Objednávateľ je povinný potvrdiť vyriešenie každej požiadavky/Problému najneskôr do 5 pracovných 
dní odo dňa jej vyriešenia. Akceptovanie riešenia požiadavky/Problému bude zaevidované priamo v ITSM nástroji. 
V prípade, ak Objednávateľ riešenie požiadavky/Problému neakceptuje, v rovnakej lehote svoje pripomienky a výhrady 
uvedie v ITSM nástroji. Ak Objednávateľ bez závažného dôvodu neakceptuje vyriešenie požiadavky/Problému a ani 
nevznesie pripomienky k riešeniu požiadavky/Problému ani do 5 pracovných dní od ich vykonania, považuje sa 
riešenie požiadavky/Problému za akceptované a ITSM nástroj vykoná mailovú notifikáciu. 

6. Ak je súčasne riešená kritická a nižšia úroveň Problému, doba neutralizácie Závažného problému a  Nekritického 
problému sa predlžuje o dobu riešenia Kritického problému, maximálne však o dobu neutralizácie Kritického 
problému definovaného príslušnou úrovňou spracovania požiadavky (USP) podľa tabuľky č. 1 „Úroveň spracovania 
požiadaviek“. Doba neutralizácie Kritického problému nie je ovplyvňovaná počtom otvorených Kritických problémov. 

7. Zoznam zamestnancov Objednávateľa pre nahlásenie problému v zmysle tohto článku doručí Objednávateľ 
Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy SLA, pričom je oprávnený tento 
zoznam kedykoľvek zmeniť alebo doplniť.

1.1.4 Služba Incident/Problém manažmentu

Obsahom služby je skúmanie a diagnostika nahláseného incidentu/Problému, identifikácia incidentu/Problému, jeho analýza 
a samotné riešenie alebo neutralizácia, kde na konci je obnova služby. 

Službukonajúci špecialista Poskytovateľa preverí požiadavku/Problém a začne ich prešetrenie. Podľa potreby kontaktuje 
Oprávnenú osobu Objednávateľa. Komunikácia pracovníka Poskytovateľa prebieha priamo s Oprávnenou osobou Objednávateľa. 
Službukonajúci špecialista Poskytovateľa oznámi výsledok prešetrenia a odporúčané riešenie Oprávnenej osobe Objednávateľa. 
Na základe výsledkov prešetrenia bude pokračovať riešenie Problému. Problém bude riešený na základe priority určenej 
dohodou a definíciou kritickosti Oprávnenými osobami Objednávateľa a Poskytovateľa. 

1.1.5 Služba Kapacitného manažmentu

Obsahom služby Kapacitný Manažment, bude dodávka rovnomenného procesu Capacity Management (CM). Cieľom tohto 
procesu/služby je identifikovať súčasné a budúce požiadavky dodávaných služieb na kapacitu infraštruktúry a jednotlivých 
komponentov.

Pre správne vykonávanie CM je poskytovateľ povinný zabezpečiť vytvorenie a následnú aktualizáciu Kapacitného Plánu (CP) – 
v pravidelných intervaloch počas mesiacov objednania služby. V Kapacitnom Pláne musia byť identifikované kľúčové súčasti 
infraštruktúry, komponenty a ich relevantné metriky z hľadiska zabezpečenia potrebnej kapacity služby. Zoznam týchto 
komponentov a ich metrík by mal byť prehodnotený jednak pravidelne najmenej raz za 6 mesiacov formou auditu CP voči 
aktuálnemu stavu infraštruktúry a jednak pri každej zmene, ktorá zasahuje kapacitu, alebo požiadavky na ňu, či zavádza 
signifikantnejšie infraštruktúrne zmeny. Toto prehodnotenie bude súčasťou príslušnej dokumentácie k zmene a relevantné časti 
budú zanesené do Kapacitného Plánu Poskytovateľom.

Súčasťou CP musia byť dokumentované požiadavky dodávaných služieb na kapacitu infraštruktúry. Ich aktuálnosť musí byť 
rovnako prehodnocovaná pri každej zmene týchto požiadaviek a tiež v pravidelných intervaloch počas mesiacov objednania 
služby. Súčasťou CP sú záznamy o týchto prehodnocovaniach.
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Metriky komponentov, identifikované v rámci CP ako kľúčové z hľadiska požadovanej kapacity (voľná kapacita úložného 
priestoru, využitie CPU, utilizácia RAM, šírka pásma sieťového prepoja) musia byť pravidelne automaticky sledované 
a zaznamenávané monitorovacím nástrojom poskytovateľom služby a výstupy z tohto monitorovania ( grafické vyjadrenie) musia 
byť v pravidelných intervaloch– aspoň jeden krát mesačne, počas mesiacov objednania služby vyhodnocované špecialistami 
zodpovednými za prevádzku daných komponentov, a to najmä z hľadiska trendov a budúceho vplyvu na dostupnú kapacitu. 
Ak je vyhodnotená potreba novej kapacity, je poskytovateľ povinný v dostatočnom predstihu požiadať o navýšenie potrebnej 
kapacity a to prostredníctvom Požiadavky na Zmenu s príslušným odôvodnením. Po príslušnom schválení takejto Zmeny a jej 
nasadení, musí byť adekvátne upravený aj Kapacitný Plán.

Kapacitný Plán, výstupy z monitoringu ako aj záznamy o ich vyhodnocovaní sú vlastníctvom Objednávateľa a budú súčasťou 
pravidelných mesačných Prehľadov Výsledkov Služby s poskytovateľom.

1.1.6 Služba Konfiguračného manažmentu

Obsahom služby Konfiguračný Manažment, bude dodávka rovnomenného procesu Configuration Management (SaCM). Cieľom 
tohto procesu/služby je poskytovanie správnych, aktuálnych a relevantných informácií o komponentoch služby, potrebných 
k prevádzke, optimalizácií, alebo zefektívneniu služby. Dané informácie a dáta sú aktívom Objednávateľa a musia byť príslušným 
spôsobom zabezpečené pred neoprávneným použitím a môžu byť a poskytované len oprávneným stranám, vrátane 
Objednávateľom poverených užívateľov.

Súčasný ITSM nástroj Objednávateľa bude využitý pre potreby poskytovanie procesu/služby SaCM a Konfiguračnej databázy 
(CMDB), ktorej vytvorenie, prevádzku, rozvoj zabezpečí v plnej miere Poskytovateľ. Konfiguračná databáza bude obsahovať 
záznamy o komponentoch služby - tzv. Konfiguračných Položkách (CI) a bude tieto záznamy sprístupňovať autorizovaným 
užívateľom cez definované rozhranie (bude dodefinované Objednávateľom).

Súčasťou procesu/služby SaCM je identifikovanie a následné pravidelné prehodnocovanie štruktúry CMDB, vrátane úrovne 
detailu záznamov o jednotlivých CI, ktoré definuje Objednávateľ. Identifikácia a prehodnocovanie štruktúry musí byť 
Poskytovateľom vykonávaná minimálne v rozsahu:

– Pri začiatku dodávky služby
– Pravidelne, aspoň raz každých 6 mesiacov– vstupom sú záznamy z ostatných procesov. Proces SaCM musí 

identifikovať, či rozsah záznamov o CI dostatočne podporuje tieto procesy zodpovedajúcou úrovňou informácií
– Priebežne – vždy keď je v rámci vykonávania ďalších podporných procesov identifikovaná potreba existencia 

a dostupnosti určitého druhu záznamu (zatiaľ chýbajúceho v CMDB)

Záznamy o priebehu tejto identifikácie (napr. vo forme Zápisu zo stretnutia) sú súčasťou dodávky služby.

Súčasťou dodávky procesu/služby SaCM je tiež identifikovanie a následné pravidelné prehodnocovanie rozsahu a aktuálnosti 
CMDB, teda zoznam komponentov a aktuálnych dát a informácií v nej obsiahnutých. Prehodnocovanie (audit) aktuálnosti dát 
a informácií v CMDB musí byť Poskytovateľom vykonávané minimálne:

– Pri začiatku dodávky služby
– Pravidelne, aspoň raz za tri mesiace – vstupom sú záznamy z ostatných procesov, audit CMDB musí identifikovať, či 

záznamy zodpovedajú realite a iniciovať potrebné nápravné opatrenia

Zmena záznamov v rámci CMDB musí byť vykonávaná vždy riadeným spôsobom prostredníctvom procesu Change Management. 
Každá zmena v záznamoch CMDB by mala zodpovedať príslušnej riadenej a zaznamenanej zmene v rámci reálnej dodávky služby 
(s výnimkou nápravných opatrení iniciovaných auditom CMDB).

Pre lepšiu integráciu záznamov v CMDB a záznamov v procesoch Incident a Problém Manažment, Change Management 
a Manažment Požiadaviek (ak sú súčasťou dodávky) musí Nástroj podporujúci tieto procesy umožňovať priamu referenciu na 
záznamy v CMDB a naopak, CMDB musí byť schopná vyhľadať referencie na Tickety v Nástroji podporujúcom spomínané procesy, 
ktoré obsahujú referenciu na príslušný záznam v CMDB. Teda napríklad nájsť všetky zaznamenané Zmenové záznamy (proces 
Change Management) pre dané CI.

CMDB musí tiež umožňovať export (vybraných) záznamov do externých formátov – minimálne do formátu CSV.

1.1.7 Služba Change manažmentu

Pre efektívne zavádzanie zmien nad službami, alebo ich komponentmi, je potrebné tieto zmeny robiť riadene a auditovateľne. 
To znamená, že každá zmena musí byť zaznamenaná, príslušným mechanizmom schválená a následne riadeným spôsobom 
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nasadená. Zaznamenávanie zmien, ich aktuálneho stavu a ďalších náležitostí je v rámci IT oddelenia k dispozícií Servis – deskový 
nástroj, podporujúci takéto zaznamenávanie. Pre účely plnenia procesov a technických úkonov v službe Change manažment 
Objednávateľ požaduje vymedziť paušálnych 40 hodín mesačne. Hodiny budú čerpané po predchádzajúcom schválení 
Objednávateľom a bude možné ich kumulovať minimálne po dobu troch mesiacov. Služba change managementu bude 
vyžadovaná v odborných oblastiach uvedených v časti 1.2

Vstupom pre Change manažment bude požiadavka používateľa (prostredníctvom ITSM nástroja sprístupneného stanovenej 
skupine používateľov) a jej prvotné posúdenie Objednávateľom, či je zmena potrebná a či sa zmena týka aplikačnej vrstvy alebo 
infraštruktúry definovanej pre podporu od Poskytovateľa. Po posúdení nasleduje kategorizácia zmeny, pričom ak sa jedná 
o normálnu alebo naliehavú zmenu, táto požiadavka bude presunutá na úroveň riešenia Poskytovateľovi služby Change 
manažment. 

Spôsob komunikácie pre vznik požiadavky na zmenu – požiadavka na zmenu bude vytvorená v podobe nového ticketu a to 
buď:

– pracovníkom Service Desku na základe požiadavky zákazníka (email, telefonát, osobne)
– cez rozhranie koncového používateľa (ITSM nástroj sprístupnený stanovenej skupine používateľov)

Pri vytváraní požiadavky na zmenu bude zadaný krátky popis požiadavky, priorita, detailný popis a prípadne zariadenie/služba, 
ktorých sa požiadavka týka. 

Kolobeh zmeny: schválené zmeny budú pridelené na nasadenie Poskytovateľovi technickej podpory. V rámci prípravy 
Poskytovateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť jednotlivých strán (napr. subdodávateľov) a definuje, ktoré všetky činnosti sú pre 
úspešnú implementáciu zmeny potrebné. V prípade potreby je definovaný rollback plán pre prípad neúspešnej implementácie 
zmeny. Zmenový proces je riadený podľa ITIL metodiky na strane Objednávateľa a od Poskytovateľa sa očakáva plná súčinnosť 
a nasledovanie ITIL metodiky, postupov.

Nasadenie zmeny: samotné nasadenie zmeny je riadené procesom Release & Deployment management, ktorý zabezpečuje 
vývoj, testovanie a samotné nasadenie zmeny.

Vyhodnotenie a akceptácia zmeny: po nasadení zmeny bude výsledok vyhodnotený a akceptovaný. V prípade, že nie je možné 
nasadenie zmeny akceptovať, ale je nutné sa vrátiť k predošlému stavu nasleduje rollback. Po akceptovaní nasadenia zmeny, 
informuje o úspešnom nasadení Garant MK žiadateľa.

Po implementácii každej zmeny je potrebné vyhodnotiť, či daná zmena má vplyv na informácie o konfiguračných položkách a ak 
áno, Poskytovateľ vykoná aktualizáciu konfiguračnej databázy.

1.1.8 Služba profylaktiky

V rámci profylaktiky Objednávateľ požaduje pravidelné prehodnocovanie nutnosti inštalácie nových verzií (upgradu) SW 
vybavenia infraštruktúrnych komponentov umiestnených v lokalitách dátových centier uvedených tabuľke č. 1 „Úroveň 
spracovania požiadaviek“ v rozsahu HW komponentov zariadení znázornených na schematických obrázkoch č. 1 „Fyzické 
zapojenie prvkov virtualizačnej infraštruktúry v DC KOP“ a č. 2 „Fyzické zapojenie prvkov virtualizačnej infraštruktúry 
v DC SNP“ opisu predmetu zákazky, vrátane prislúchajúceho SW vybavenia predmetných zariadení. 

Pod SW vybavením sa myslí firmware (operačný systém zariadenia) v prípade HW komponentov sieťových zariadení (switche, 
routre) ako aj firmware s operačným systémom radičov (a obdobných komponentov) inštalovaných v serveroch a radičoch 
diskových polí v prípade serverov (ako aj radičov diskových polí).

Poskytovateľ bude na pravidelnej báze (raz za 3 mesiace) analyzovať možnosti a vhodnosť upgradu popísaného výrobcom 
v priloženej dokumentácii. V prípade, že poskytovateľ vyhodnotí potrebu upgradu, vytvorí príslušnú Žiadosť o zmenu spolu 
s relevantnou dôvodovou dokumentáciou. Proces realizácie upgradu bude riadený po schválení Objednávateľom procesom 
Change manažment.

Pod službu Profylaktika poskytovateľ zahrnie aj Disaster Recovery testy. Poskytovateľ sa zaväzuje v definovaných pravidelných 
intervaloch vykonávať DR (disaster recovery) testy:

– 1x ročne test výpadku primárneho datacentra s prepnutím všetkých služieb na záložné datacentrum
– 1x ročne testy výpadkov všetkých vybraných komponentov: napájanie a záložné zdroje, core switch, core firewall, 

loadbalancer, SAN switch, storage, 4 vybrané HW servery, 10 vybraných virtuálnych serverov, v prípade rozšírenia 
existujúcej infraštruktúry o nové komponenty tieto budú taktiež zahrnuté do DR testov

– 1x ročne test výpadku DB servera.
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V rámci vykonávania DR testov musí Poskytovateľ:
– Pripraviť ročný program DR testov s predbežným časovým harmonogramom.
– Pripraviť plán realizácie jednotlivých testov, definovať potrebnú súčinnosť zákazníka a tretích strán, odkomunikovať 

plán dotknutým stranám a naplánovať samotnú realizáciu testov.
– Zadefinovať postup každého testu, definovať potrebné manuálne aktivity a potrebnú súčinnosť tretích strán, ako aj 

očakávaný výsledok.
– Vykonať jednotlivé testy, podrobne zdokumentovať priebeh testov, predovšetkým odchýlky od očakávaných 

výsledkov.
– V prípade zistenia odchýlok navrhnúť technické a/alebo procesné opatrenia, ktoré umožnia úspešné vykonanie testu 

a po ich realizácii naplánovať opakovanie predmetného testu.

Poznámka: samotná implementácia technických opatrení je riadená pomocou procesu Change manažment.

1.2 Služby ad-hoc činností zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti prevádzky informačných technológií

Očakávané oblasti ad-hoc činností vyvolaných procesmi change managementu sú popísané v nasledujúcich častiach. Fakturácia 
bude prebiehať na základe obojstranne schváleného rozsahu (časovej náročnosti) požadovanej služby.

1.2.1 Služba technickej asistencie pri zmene parametrov zariadení datacentra

Služba vyžiadanej technickej asistencie spočívajúca v posúdení, prípadne návrhu úprav pri uvažovaných zmenách 
prevádzkových parametrov zariadení dátového centra vykonávaných s cieľom zvýšiť efektivitu činnosti prevádzkovaných 
zariadení, prípadne reagovať na vzniknutú havarijnú situáciu spôsobom, ktorý eliminuje alebo zníži nepriaznivé dôsledky 
neočakávaného technického zlyhania (poruchy) zariadení MK SR (prípadne iných organizácií rezortu) prevádzkovaných 
v datacentre Kopčianska a Nám SNP.

1.2.2 Služba technickej asistencie pri zmene parametrov služby WAN MPLS

Služba technickej asistencie pri zmene parametrov služby WAN MPLS spočívajúca v odbornej expertíze a dohľade nad realizáciou 
vyžiadaných zmien parametrov služby WAN MPLS, prípadne nad realizáciou zmien na technických zariadeniach vo vlastníctve 
verejného Objednávateľa, ktoré sú so službou MPLS WAN bezprostredne prepojené.

Vo väčšine prípadov očakávaných zásahov bude službu možné poskytnúť formou vzdialeného prístupu za zariadenia vo 
vlastníctve Objednávateľa, ktoré sú (fyzicky) umiestnené v jednotlivých lokalitách koncových bodov komunikačnej siete rezortu 
kultúry.

Ak vzhľadom na charakter nutnej zmeny parametrov na technických zariadeniach vo vlastníctve Objednávateľa predmetná 
zmena zo svojej technickej podstaty nebude vykonateľná formou vzdialeného prístupu, poskytovateľ služby bude povinný 
predmetnú zmenu vykonať fyzicky v lokalite predmetného koncového bodu komunikačnej siete rezortu kultúry. Adresy 
koncových bodov komunikačnej siete rezortu kultúry sú uvedené v tabuľke 2 „Pracoviská objednávateľa a organizácií v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti (stav ku dňu 11. 5. 2022)“.

Tabuľka 2: Pracoviská objednávateľa a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
(stav ku dňu 11. 5. 2022)

Označenie 
koncového bodu

Inštitúcia Adresa Mesto

minku001 Slovenské technické múzeum Hlavná 88 Košice

minku002 Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 Bratislava

minku003 Divadelný ústav Jakubovo nám. 12 Bratislava

minku004 Divadlo Nová Scéna Živnostenská 1 Bratislava

minku005 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Cesta na Červený most č. 6 Bratislava

minku006 Štátne divadlo Košice Hlavná 58 Košice

minku007 Slovenský filmový ústav Grösslingová 32 Bratislava

minku008 Štátny komorný orchester Žilina Dolný val 47 Žilina

minku009 Ministerstvo obrany - Múzeum SNP Kapitulská 23 Banská Bystrica
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Označenie 
koncového bodu

Inštitúcia Adresa Mesto

minku010 Štátna opera Jegorovova 20 Banská Bystrica

minku011 Slovenská ústredná hvezdáreň Komárňanská 134 Hurbanovo

minku012 Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská 1 Bratislava

minku013 Bibiana Panská 4 Bratislava

minku014 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná 9 Banská Bystrica

minku016 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2 Bratislava

minku017 Hudobné centrum Michalská 10 Bratislava

minku018 Štátna filharmónia Košice Dom umenia Košice, Moyzesova 66 Košice

minku019 Národné osvetové centrum Nám. SNP 12 Bratislava

minku020 Slovenské národné divadlo Pribinova 17 Bratislava

minku021 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu v Levoči Štúrova 36 Levoča

minku022 Literárne informačné centrum Nám. SNP 12 Bratislava

minku023 Tanečné divadlo Ifjú Szivek Mostová 8 Bratislava

minku024 Slovenská filharmónia Medená 3 Bratislava

minku025 Slovenská národná galéria Riečna 1 Bratislava

minku026 Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 Bratislava

minku027 Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12 Bratislava

minku028 Slovenský ľudový umelecký kolektív/SĽUK/ Balkánska 31 Bratislava

minku030 Štátna vedecká knižnica v Košiciach Hlavná 10 Košice

minku031 Štátna vedecká knižnica v Prešove Hlavná 99 Prešov

minku032 Štátna vedecká knižnica v Prešove Jilemnického 3/C Prešov

minku033 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Obchodná 64 Bratislava

minku034 Ministerstvo kultúry SR Nám. SNP 33 Bratislava

minku035 Umelecký súbor Lúčnica nábr. Ivana Kraska 1 Piešťany

minku036 Slovenské národné múzeum, depozitár 
Pezinok Holubyho 14 Pezinok

minku039 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Hlavná 115 Prešov

minku040 Slovenské národné divadlo – umelecké dielne Mliekarenská 6 Bratislava

minku041 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Horná strieborná 9 Banská Bystrica

minku042 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Lešková 17 Bratislava

minku043 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Cukrová 1 Trnava

minku044 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nám. Jana Pavla II 8 Nitra

minku045 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Kukučínova 30 Topoľčany

minku046 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Župná 15 Komárno

minku047 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky K dolnej stanici 7282/20/A Trenčín

minku048 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nová 469/2 Prievidza

minku049 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mariánske nám. 19 Žilina

minku050 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Š.N. Hýroša 1 Ružomberok

minku051 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky S.H. Vajanského 1 Martin

minku052 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Lazovná 8 Banská Bystrica

minku053 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Dolná ružová 7 Banská Štiavnica

minku054 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nám. Republiky 26 Lučenec

minku056 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Hlavná 25 Košice
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Označenie 
koncového bodu

Inštitúcia Adresa Mesto

minku057 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Betliarska 6 Rožňava

minku060 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nám. Majstra Pavla 41 Levoča

minku061 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Sobotské nám. 1745 Poprad – Spišská Sobota

minku062 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nová 55 Levoča

minku066 Slovenské národné múzeum, SML – SH, 
Spišský hrad Spišský hrad Spišský hrad 

minku067 Slovenské národné múzeum, Mauzóleum 
Krásnohorské podhradie Krásnohorské podhradie Betliar

minku068 Slovenské národné múzeum, MKMS Múzeum kultúry Maďarov na slovensku Dolná Strehová

minku069 Slovenské národné múzeum, MKMS, Sklabiná Sklabiná Sklabiná

minku071 Slovenské národné múzeum, MŽK, BA Židovská 17 Bratislava

minku076 ŠD KE, Malá Scéna Hlavná 76 Košice

minku077 Slovenské národné múzeum, CI Žižkova 18, BA Bratislava

minku078 Slovenské národné múzeum, Podunajské 
Biskupice Biskupicka 8 Podunajske Biskupice

minku079 Slovenské národné múzeum, Betliar kaštieľ Kaštielna 6 Betliar

minku079a
Slovenské národné múzeum, Betliar kaštieľ 
(pokladňa)

Kaštielna 6 Betliar

minku080 Slovenské národné múzeum, EM Malá Hora 2 Martin

minku081 Slovenské národné múzeum, SML – DMPL 
(dom majstra Pavla) Nám. Majstra Pavla 20 Levoča

minku082 Slovenské národné múzeum, HUM Dolná Krupá - kaštieľ Dolná Krupá

minku083 Slovenské národné múzeum, MAK A. Kmeťa 20 Martin

minku084 Slovenské národné múzeum, MBKH Zámocká 1 Modrý kameň

minku085 Slovenské národné múzeum, MČK Moyzesova 11 Martin

minku086 Slovenské národné múzeum, MKCHS Istrijská 68 Bratislava – DNV

minku089 Slovenské národné múzeum, MUK skanzen Festivalová Svidník

minku090 Slovenské národné múzeum, MRK skanzen Jahodnícke háje Martin

minku091 Slovenské národné múzeum, MĽŠ Štúrova 84 Modra

minku092 Slovenské národné múzeum, MMB Kuzmányho 34 Martin

minku093 Slovenské národné múzeum, MRK Masarykova 20 Prešov

minku094 Slovenské národné múzeum, MSNR Trokanova 42/3 Myjava

minku095 Slovenské národné múzeum, MSNR – MRŠ Košariská 92 Košariská

minku096 Slovenské národné múzeum, MUK Centrálna 258 Svidník

minku097 Slovenské národné múzeum, SML radnica Nám. Majstra Pavla 2 Levoča

minku098 Slovenské národné múzeum, MUK Galéria D. 
Millyho Partizánska Svidník

minku099 Slovenské národné múzeum, Bojnice Zámok a okolie Bojnice

minku100 Slovenské národné múzeum, MČK Hrad Červený kameň, admin budova Častá

minku101 Slovenské národné múzeum, MSD Jahodnícke háje Martin

minku102 Slovenské národné múzeum, SML – VKS 
(výtvarná kultúra na Spiši) Nám. Majstra Pavla 40 Levoča

minku103 Slovenské národné múzeum, MČK Hrad Červený kameň Častá

minku104 Štátne divadlo Košice - umelecké dielne Južná trieda 1586/60 Košice

minku105 Slovenské národné divadlo - Historická budova Gorkého 2 Bratislava

minku106 Štátna opera Narodna 11 Banská Bystrica

minku107 Štátna vedecká knižnica v Prešove – MK Námestie mládeže 1 Prešov
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Označenie 
koncového bodu

Inštitúcia Adresa Mesto

minku108 Slovenské technické múzeum – NKP Solivar Zborovská 2/a Prešov

minku109 Slovenské technické múzeum – Múzeum J. M. 
Petzvala Petzvalova 286/30 Spišská Belá

minku110 Slovenské technické múzeum – Múzeum 
dopravy Šancová 1 Bratislava

minku111 Slovenské technické múzeum – Múzeum 
kinematografie rodiny Schusterovej Štóska 16 Medzev

minku112 Slovenské technické múzeum – Kaštieľ 
Budimír orienačné číslo 1 Budimír

minku113 Slovenské technické múzeum - Letecké 
múzeum Letisko Barca Košice

minku114 Slovenská národná knižnica – SNLM M.R. Štefánika 11 Martin

minku115 Slovenská národná knižnica – Kaštieľ Diviaky Matičná 1092 Turčianske Teplice – m. č. Diviaky

minku116 Slovenská národná knižnica – Slovanské 
múzeum A.S.Puškina Brodzany

minku117 Slovenská národná galéria – Zvolenský zámok Námestie SNP    1 Zvolen

minku118 Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky Mednyánskeho 25 Spišská Belá

minku119 Slovenská národná galéria – Galéria Ľudovíta 
Fullu Makovického 1 Ružomberok

minku120 Slovenská národná galéria – Galéria insitného 
umenia Cajlanská 255 Pezinok

minku121 Slovenská národná galéria – Esterházyho 
palác Nám. Ľudovíta Štúra Bratislava

minku122 Slovenský filmový ústav Panholec    4127 Pezinok

minku123 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Dolná 14 Banská Bystrica

minku124 Univerzitná knižnica v Bratislave Pionierska 4 Bratislava

minku125 Umelecký súbor Lúčnica – krojárenská dielňa 
a sklad

Palkovičova 2 Bratislava

minku134 Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská 1 Bratislava

minku135 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Dlha 6 Stupava

minku138 Slovenský filmový ústav Špitálska 4 Bratislava

minku139 Ministerstvo kultúry SR Jakubovo nám. 12 Bratislava

minku140 Slovenské národné múzeum, MĽŠ Kukučínova 15 Modra

minku141 Slovenské národné múzeum - Historické 
múzeum Hrad Bratislavský hrad Bratislava

minku142
Slovenská národná galéria -Hurbanove 
kasárne

Mickiewiczova 2 Bratislava

minku143 Slovenská národná galéria - Dig. Pracovisko 
MSNP Partizánska cesta 89, B. Bystrica

minku146 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Tatranská lomnica 36 Tatranská Lomnica

minku147 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Námestie SNP 12 Bratislava

minku148 Ministerstvo obrany - Múzeum SNP Tulská 5312/39 Banská Bystrica

minku149 Štátna vedecká knižnica v Prešove Námestie mládeže 11100/4 Prešov

minku150 Ministerstvo kultúry SR Biela 421/3 Bratislava

minku151 Kaštieľ Budmerice Budmerice

minku152 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Mäsiarska 483/52 Košice

minku153 Datacube Kopčianska 92/D Bratislava

minku154 Slovenské národné múzeum – Múzeum 
holokaustu

Kasárenská 1005/54 Sered

Rámcová dohoda MK–122/2022/M strana 31 z/zo 38



Označenie 
koncového bodu

Inštitúcia Adresa Mesto

minku156 Slovenské národné múzeum Mäsiarska 298/18 Levoča

minku158 Kunsthalle Bratislava Nám. SNP 12 Bratislava

minku160
Slovenské centrum dizajnu – Hurbanove 
kasárne Kolárovo nám. 10 Bratislava

minku161 Datacube, Cair, Cemuz – sala 2 3 poschodie  Kopčianska 92/D Bratislava

minku162 Umelecký súbor Lúčnica – tančiareň, 
Hurbanove kasárne

Kollárovo nám. 10 Bratislava

minku163 Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry 
Maďarov Mäsiarska 35 Košice

1.2.3 Služba technickej asistencie pri inštalácii a oživení dodaného HW a SW

Služba technickej asistencie pri inštalácii a oživení dodaného HW a SW spočívajúca v kontrole správnosti konkrétnych nastavení 
dodaného HW a SW v procese ich oživenia a v dohľade nad správnosťou vykonania potrebných nastavení.

1.2.4 Služba technickej asistencie pri nastavovaní a kontrole správnosti parametrov systémov bezpečnostného 
perimetra IKT rezortu kultúry

Služba technickej asistencie pri nastavovaní a kontrole správnosti parametrov systémov bezpečnostného perimetra IKT rezortu 
kultúry spočívajúca v v dohľade nad správnym technickým vykonaním jednotlivých zmien v nastaveniach vyžadovaných 
v súvislosti s reakciou na zaznamenané alebo indikované bezpečnostné slabiny v technických komponentoch určujúcich 
bezpečnostný perimeter IKT rezortu.

1.2.5 Služba technickej asistencie pri aktualizácii dokumentov prevádzkových politík informačných systémov

Služba technickej asistencie pri aktualizácii dokumentov prevádzkových politík informačných systémov spočívajúca v realizácii 
konkrétnych zmien dokumentov prevádzkových politík informačných systémov vyvolaných z dôvodov aktualizácie technických 
alebo prevádzkových parametrov jednotlivých komponentov IKT.

1.2.6 Služba technickej asistencie pri aplikácii opravných aktualizácií firmware pre IKT rezortu

Služba technickej asistencie pri aplikácii opravných aktualizácií firmware pre IKT rezortu spočívajúca v konkrétnej aplikácii 
a následnej kontrole správnosti aplikácie opravných aktualizácii firmware IKT rezortu.

1.2.7 Služba technickej asistencie pri ad-hoc konzultáciách pri riešení technických havárií IKT rezortu

Služba technickej asistencie pri ad-hoc konzultáciách pri riešení technických havárií IKT rezortu spočívajúca v odbornej expertíze 
a návrhu eliminačných krokov havárie pri riešení konkrétnych technických havárií IKT rezortu.
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Príloha č. 2 – vzor objednávky

Objednávka číslo [ ] ●
vystavená v súlade s Rámcovou dohodou (SLA zmluvou) [ ] ●

Poskytovateľ Objednávateľ
Obchodné meno [ ] ● Obchodné meno Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo [ ] ● Sídlo Nám. SNP č. 33, Bratislava
Bankové spojenie [ ] ● Bankové spojenie Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu [ ] ● Číslo účtu SK41 8180 0000 0070 0007 1564
IČO [ ] ● IČO 00165182
DIČ [ ] ● DIČ
IČ DPH [ ] ● IČ DPH

Požadované miesto dodania služby: [ ] ●
Požadovaná doba dodania (dátum do): [ ] ●

Osoba poverená 
prebratím služby

Meno a priezvisko: [ ] ●
kontaktné telefónne číslo (čísla): [ ] ●
kontaktný e-mail: [ ] ●

Identifikácia projektu | zákazky: [ ] ●

A. Sumarizácia objednávky bez DPH vrátane DPH

Počet riadkov so špecifikáciou položiek obj. (v časti B.): [ ] ● Cena SPOLU za položky objednávky číslo [ ] ● 0,00 € 0,00 €

Dátum vystavenia objednávky: [ ] ●

Podpis štatutárneho zástupcu alebo oprávnenej osoby
Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu alebo oprávnenej osoby: [ ] ●

B. Špecifikácia a množstvo objednaného tovaru (služieb)
A B C D E F G H

Por.č. ID
položky Druh tovaru (služby) MJ Počet

jednotiek

Jednotková cena [EUR] Cena za počet jednotiek [EUR] POZNÁMKA
Identifikácia položky v rozpočte 

projektu0 bez DPH vrátane DPH bez DPH vrátane DPH

001 [ ] ● [ ] ● ks 2 [ ] ● 0,00 0,00 0 –
002 [ ] ● [ ] ● ks 2 [ ] ● 0,00 0,00 0 –
003 [ ] ● [ ] ● ks 2 [ ] ● 0,00 0,00 0 –

Cena SPOLU za položky objednávky číslo [ ] ● 0,00 0,00

C. Iné podmienky objednávky (spresnenia):

Základná finančná kontrola 
v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanec zodpovedný za vecnú správnosť vedúci zamestnanec
vo finančnej operácii JE – NIE JE možné pokračovať* finančnú operáciu JE – NIE JE možné vykonať*

poskytnuté plnenie JE – NIE JE potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia 
alebo jej časť už vykonala*

poskytnuté plnenie JE – NIE JE potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia 
alebo jej časť už vykonala*

meno a priezvisko: [ ] ● meno a priezvisko: [ ] ●

dátum: [ ] ● dátum: [ ] ●

podpis: podpis:

* Nehodiace prečiarkúť

Objednávka č. [ ] ●  | Dátum vystavenia: [ ] ●  | Vypracoval: [ ] ●  Strana 1 z/zo 1
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Príloha č. 3 – Jednotkové ceny služieb (SP Príloha č.9a Cenník)
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Názov položky merná jednotka predpokladaný 
rozsah

jednotková cena, 
v eur bez DPH

3.1 Služby zabezpečenia podpory prevádzky n/a n/a n/a
3.1.1 Služba poskytnutia funkcií  ITSM nástroja mesiac poskytnutia nástroja 36 1 050,00 €

3.1.2 Služba monitoringu mesiac poskytnutia služby pre 
definovaný počet monitorovaných 
uzlov [100]

192 1 100,00 €

3.1.3 Služba Service desk mesiac poskytovania služby 48 1 050,00 €

3.1.4 Služba Incident/problém manažment mesiac poskytovania služby 48 1 480,00 €

3.1.5 Služba kapacitného manažmentu mesiac poskytovania služby 12 880,00 €

3.1.6 Služba konfiguračného manažmentu mesiac poskytovania služby pre 
definovaný počet entít 
zaradených v konfiguračnom 
manažmente [10]

480 58,00 €

3.1.7 Služba change manažmentu mesiac poskytovania služby pri 
garancii dostupnosti 40 
človekohodín mesačne

48 5 200,00 €

3.1.8 Služba profylaktiky mesiac poskytovania služby 48 400,00 €

3.2 Služby ad-hpc činností zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti prevádzky 
informnačných technológií

n/a n/a n/a

3.2.1. Služba technickej asistencie pri zmene parametrov zariadení datacentra človekohodina [čh] 384 100,00 €

3.2.2. Služba technickej asistencie pri zmene parametrov služby WAN MPLS človekohodina [čh] 4480 100,00 €

3.2.3. Služba technickej asistencie pri inštalácii a oživení dodaného HW a SW človekohodina [čh] 640 80,00 €

3.2.4. Služba technickej asistencie pri nastavovaní a kontrole správnosti parametrov 
systémov bezpečnostného perimetra IKT rezortu kultúry

človekohodina [čh] 768 100,00 €

3.2.5. Služba technickej asistencie pri aktualizácii dokumentov prevádzkových politík 
informačných systémov

človekohodina [čh] 384 80,00 €

3.2.6. Služba technickej asistencie pri aplikácii opravných aktualizácií firmware pre IKT 
rezortu

človekohodina [čh] 64 80,00 €

3.2.7. Služba technickej asistencie pri ad-hoc konzultáciách pri riešení technických havárií 
IKT rezortu

človekohodina [čh] 256 100,00 €



Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky

[Opis predmetu zákazky je včlenený ako oddiel tvoriaci posledných 42 strán textu zmluvy s jej prílohami so samostatným 
číslovaním strán tohto opisu]
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Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov

p. č. Obchodné meno / Názov subdodávateľa IČO

údaje o osobe 
oprávnenej konať za 

subdodávateľa 
v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum 

narodenia

Podiel na realizácii 
zákazky v %

Predmet 
subdodávky

1.

2.

3.
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Príloha č. 6 Zoznam kľúčových expertov

– Kľúčový expert č.1 – Koordinátor IKT projektov
Ing. Veronika Kvetáková

– Kľúčový expert č. 2 – Garant pre oblasť sieťovej infraštruktúry
Ing. Pavol Šipoš

– Kľúčový expert č. 3 – Garant pre oblasť ITSM procesy
Ing. Ján Benka

– Kľúčový expert č. 4 – Garant pre oblasť informačnej bezpečnosti
Ing. Štefan Porubčan 

– Kľúčový expert č.5  Garant pre oblasť telekomunikačnej a video technológie
Ing. Michal Tušš
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Príloha č. 7 Špecifikácia preexistentných SW a ich licenčných podmienok

[Neuplatňujú sa]
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Opis predmetu zákazky
„Podpora prevádzky IKT centrálnych častí infraštruktúry 

informačných systémov MK SR“

Predmetom obstarávania bude poskytovanie služieb podpory informačno–komunikačných technológií (IKT) 
centrálnych častí infraštruktúry informačných systémov MK SR.
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1. Slovník použitých pojmov

Cat5e (Category 5 e) – typ kábla používaný pre štruktúrované kabeláže pozostávajúci zo štyroch krútených párov 
pre pripojenie Gigabit Ethernet.

RJ-45 – označuje elektrický konektor pre pripájanie 8 vodičových káblov. Najviac sa s ním stretneme vo výpočtovej 
technike pri počítačových sieťach, ako ukončenie 8-vodičovej krútenej dvojlinky (twisted pair) pre siete typu 
Ethernet a Token Ring.

SM (Single Mode) – optické vlákno, ktoré prenáša len jeden lúč svetla špecifickej vlnovej dĺžky. V prípade single-
mode vlákna, sa lúč svetla šíri väčšinou paralelne s osou vlákna.

MM (Multi-Mode) – optické vlákno, ktoré prenáša viacej vidov (lúče svetla s rovnakou vlnovou dĺžkou). Používanie 
viacerých vidov má za následok rozptyl, ktorý významne znižuje rozsah a rýchlosť prenosu signálu.

SFP (Small form-factor pluggable transceiver) – typ prevodníka používaného ako pre Ethernet tak aj pre FC 
komunikáciu.

LC (Little Connectors) – typ konektora pre pripojenie optického prepojovacieho kábla do SFP modulu, používaný 
ako pre Ethernet tak FC komunikáciu.

LAN (Local Area Network) – lokálna počítačová sieť, spájajúca počítače a ďalšie zariadenia.

Ethernet – „frame-based“ technológia prenosu dát v počítačových sieťach.

802.1Q – je sieťový štandard pre podporu a prenos virtuálnych sietí VLAN cez Ethernet.

Trunk – LAN port určený pre prenos údajov z viacerých virtuálnych sietí VLAN. Takýto port značkuje jednotlivé 
prenášané dátové pakety podľa normy 802.1Q

VLAN (Virtual Local Area Network) – skupina host-ov (počítačov, serverov,...) v ethernet sieti, ktorí spolu 
komunikujú akoby boli na jednej broadcast doméne bez ohľadu na ich fyzickú konektivitu.

IP (Internet Protocol) – dátovo orientovaný komunikačný protokol sieťovej vrstvy používaný zdrojovým a cieľovým 
strojom na výmenu dát sieťou s prepínaním paketov

TCP (Transmission Control Protocol) – protokol pre vytváranie dátových spojení v sieti ktorý zaručuje, že dáta 
odoslané z jedného konca spojenia budú prijaté na druhej strane spojenia v rovnakom poradí a bez chýbajúcich 
častí.

Layer2 – Linková, teda spojová vrstva OSI sieťového modelu poskytuje funkcionalitu a prostriedky na prenos dát 
medzi sieťovými entitami a prípadné opravenie chýb, ktoré sa vyskytnú na fyzickej vrstve. Na tejto vrstve pracujú 
prepínače.

Layer3 – Sieťová vrstva OSI sieťového modelu poskytuje funkčné a procedurálne prostriedky prenášania dátových 
sekvencií s premenlivou dĺžkou od zdroja k cieľu. Sieťová vrstva sa stará o smerovanie (routing), kontrolu toku dát, 
segmentáciu/desegmentáciu a kontrolu chýb. Na tejto vrstve pracujú smerovače.

HTTP (hypertext transfer protocol) – protokol pre prenos html dokumentov medzi servermi a klientmi služby WWW.

HTTPS (hypertext transfer protocol secure) – zabezpečená verzia HTTP, komunikačného protokolu 
World Wide Web.
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SSH (secure shell) – zabezpečený sieťový protokol určený na prihlasovanie a vykonávanie príkazov na vzdialenom 
počítači v počítačovej sieti.

Telnet – sieťový protokol určený na prihlasovanie a vykonávanie príkazov na vzdialenom počítači v počítačovej 
sieti.

Etherchannel – technológie agregácie fyzických sieťových pripojení na vytvorenie jedného logického pripojenia za 
účelom odolnosti voči zlyhaniu jednotlivých pripojení.

SAN (Storage Area Network) – dedikovaná (oddelená od LAN, WAN) dátová sieť, ktorá slúži pre pripojenie externých 
zariadení k serverom (diskové  polia, páskové knižnice a iné zálohovacie zariadenia).

FC (Fibre Channel) – komunikačné rozhranie,  používané pre vysokorýchlostný prenos dát v sieti primárne pre 
komunikáciu v SAN. Obyčaje využíva optické prepojenie.

VSAN (Virtual Storage Area Network) – skupina portov SAN prepínača (prepínačov) tvoriaca uzavretú virtuálnu sieť 
pre komunikáciu medzi pripojenými zariadeniami

HBA (Host Bus Adapter) – hardware prepojujúci počítač s iným sieťovým a pamäťovým zariadením.

PWWN (Port World Wide Name) – jedinečný identifikátor pripojovacieho portu použitý v SAN FC sieťach

N_Port (Node port) – koncový bod FC siete, napríklad HBA servera alebo cieľový port úložiska.

F_Port – port FC prepínača ku ktorému je pripojený N_Port.

NPIV (N_Port ID Virtualization) – je FC funkcionalita, kedy viaceré FC N_port koncové body môžu zdieľať jeden 
fyzický N_Port zariadenia.

SAS – Serial attached SCSI – typ sériového komunikačného rozhrania (ktoré nahrádza paralelnú SCSI zbernicu) bod-
bod pre prenos dát medzi počítačom a úložiskom.

SAS MDL (Midline Disk Drives) – SAS pevné disky s nižšou rýchlosťou rotácie (typicky 7200 RPM) určené pre 
nekritické aplikácie (niekedy označované aj NL-SAS teda Nearline SAS)

SSD – (Solid State Drive) – zariadenie pre ukladanie dát, ktoré pre záznam využíva statické pamäte.

Serial ATA – (tiež SATA alebo S-ATA) je zbernica primárne navrhovaná na prenos dát z a na pevný disk. Je to 
nasledovník ATA štandardu, dnes známeho ako Parallel ATA (PATA).

RS–232 – sériové komunikačné rozhranie počítačov a inej elektroniky na vzájomnú sériovú komunikáciu dvoch 
zariadení.

iLO (Integrated Lights-Out) – vstavaná manažment technológia spoločnosti Hewlett-Packard poskytujúca 
spravovanie servera mimo jeho produkčného pripojenia.

IMM (Integrated Management Module) – vstavaná manažment technológia spoločnosti IBM/Lenovo poskytujúca 
spravovanie servera mimo jeho produkčného pripojenia.

WEB (World Wide Web) – distribuovaný hypertextový internetový informačný systém, v ktorom dokumenty 
obsahujú odkazy na iné miestne alebo vzdialené dokumenty.

DNS (Domain Name System) – systém, ktorý ukladá prístup k informácii o názve stroja a názve domény v istej 
distribuovanej databáze v počítačových sieťach.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) – ukladanie dát používajúce viacero diskov na rozdeľovanie alebo 
replikáciu dát medzi jednotlivými diskami.
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RPM (Revolutions Per Minute) – údaj udávajúci pri rotačných pevných diskoch počet otočení platní disku za minútu.

RDP (Remote Desktop Protocol) – proprietárny sieťový protokol, ktorý poskytuje  pracovnú plochu vzdialeného 
počítača prostredníctvom sieťového pripojenia.

LUN (Logical Unit Number) – identifikátor zariadenia (disku, diskového poľa) adresovaného prostredníctvom 
protokolu SCSI, resp. Fibre Channel alebo iSCSI.

USB (Universal Serial Bus) – štandard sériovej zbernice určenej najmä na pripojenie periférií k počítaču.

Disk pool – skupina diskov tvoriacich pole diskov s nastaveným stupňom ochrany RAID (úložiská HPE MSA)

Spare disk – disk v diskovom poli určený na nahradenie zlyhaného disku poľa.

Volume – logický disk obsahujúci súborový systém.

Datastore – úložisko pre virtuálne stroje v prostredí VMware.

ESXi – virtualizačná platforma spoločnosti VMware.

Portgroup – skupina sieťových adaptérov virtuálnych strojov patriaca do jednej VLAN 

VMFS (VMware Virtual Machine File System) – klastrový súborový systém pre virtualizačné systému VMware

Host – počítač, alebo iné zariadenie pripojené do počítačovej siete.

Snapshot – vytvorenie súboru údajov virtuálneho stroja v danom okamihu.

Multipath – redundantná technológia pripojenia úložiska s rozložením záťaže medzi pripojovacie cesty

Round Robin – metóda rozloženia záťaže pri pripojení úložiska viacerými cestami založená na princípe rotovania 
poradia ich použitia.

SCSI (Small Computer System Interface) – štandardné rozhranie a súbor príkazov pre výmenu dát medzi externými 
alebo internými počítačovými zariadeniami a počítačovou zbernicou.

iSCSI – sieťový protokol umožňujúci SCSI komunikáciu cez protokol TCP/IP.

iSCSI target – vyprezentované úložisko umiestnené na iSCSI serveri.

iSCSI initiator – Host nadväzujúci spojenie na iSCSI target pre pripojenie úložiska.

IQN (iSCSI Qualified Name) – menný názov definujúci iniciátora iSCSI spojenia.

NFS – Network File System – je protokol umožňujúci vzdialený prístup k súborom cez počítačovú sieť.

SMB (Server Message Block) – známy tiež ako CIFS, je sieťový komunikačný protokol, ktorý slúži k zdieľanému 
prístupu k súborom, tlačiarňam, sériovým portom a ďalšej komunikácii v sieti využívaný hlavne na počítačoch 
s operačnými systémami rodiny Windows.

RPO (Recovery Point Objective) – parameter, ktorý určuje, koľko dát sme „ochotní“ stratiť na rádovo minúty 
(hodnota závisí od objemu dát a rýchlosti použitej infraštruktúry).

RTO (Recovery Time Objective) – čas potrebný na obnovu funkcie pri obnovení zo zálohy po zlyhaní počítača.

Full backup – plná záloha údajov, teda záloha všetkých dát bez ohľadu na stav archívneho príznaku zálohovaných 
údajov.

Incremental backup – prírastková záloha predstavuje zálohu údajov zmenených od poslednej zálohy.
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Backup repository – diskový priestor ktorý využíva zálohovací systém Veeam pre ukladanie záloh.

Mount point – adresár v súborovom systéme na ktorý je logicky pripojený ďalší súborový systém pre prístup 
k dátam.

LTO (Linear Tape-Open alebo Ultrium) – technológia používajúca na záznam informácií magnetický pás, využívaná 
predovšetkým pre zálohovanie

Magazine – vyberateľný zásobník kaziet páskovej knižnice

Mailslot – schránka umožňujúca vybrať samostatne jedinú páskovú kazetu bez vyňatia celého zásobníka páskovej 
knižnice

CBT (VMware vSphere Changed Block Tracking) – Informácia o zmenených blokoch súborového systému VMFS od 
poslednej vykonanej zálohovacej úlohy

RDM disk (Raw Device Mapping) – RDM je mapovací súbor na separátnom VMFS zväzku ktorý vystupuje ako proxy 
pre RAW fyzické úložisko dát.

PCI vSphere Direct Path I/O – technológia umožňujúca virtuálnemu stroju pristupovať na fyzický PCI hardvér 
virtualizačného servera.
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2. Východisková situácia

2.1. Topológia dátových centier
Zariadenia infraštruktúry sú inštalované v dátových rozvádzačoch v dvoch dátových centrách (ďalej ako DC) ktoré 
sú na rôznych geografických lokalitách. 

V dokumente budú jednotlivé dátové centrá označované skratkami tak, ako je uvedené v tabuľke:

Tabuľka 1: Označenie lokalít dátových centier

Označenie Popis lokality

SNP Dátové centrum v administratívnej budove na Námestí SNP

KOP Dátové centrum Datacube na Kopčianskej ulici

Popisovaná virtualizačná infraštruktúra prestavuje štyri virtualizačné klastre. V dátovom centre SNP sa nachádzajú 
dva v podstate nezávislé virtualizačné klastre SNP-CLS01 a SNP-CLS02, ktorých  spoločným bodom je ich 
manažment a zálohovacie riešenie. V dátovom centre KOP sa nachádza klaster KOP-CLS01 a KOP-CLS02 podobne 
ako pri lokalite SNP so spoločným manažmentom a zálohovaním.

2.2. Fyzické zapojenie prvkov
V dátových centrách sa nachádzajú stojanové dátové rozvádzače s inštalačnou šírkou 19“ v ktorých sú inštalované 
jednotlivé komponenty infraštruktúry. 

Sieťové LAN prepojenia jednotlivých prvkov v rámci dátového rozvádzača sú realizované pohyblivými 
prepojovacími káblami s konektormi RJ45 kategórie Cat5e, prípadne kategórie Cat6a. Prepojenia do iných dátových 
rozvádzačov sú realizované pohyblivými prepojovacími káblami prípadne pomocou prepojovacích patch panelov 
s konektormi RJ45 odkiaľ sú prepojenia do aktívnych prvkov vedené pohyblivými prepojovacími káblami. LAN 
prepojenia s rýchlosťou 10Gbit sú realizované pohyblivými prepojovacími káblami typu Twinax, alebo 
prepojovacími optickými káblami s vláknami typu MM 50/125 μm s použitím konektorov typy LC. Prepojenia Fibre 
Channel v rámci SAN siete sú realizované pohyblivými prepojovacími optickými káblami s vláknami typu MM 
50/125 μm s použitím konektorov typy LC. Pokiaľ to použité komponenty a technológie umožňujú, je vysoká 
dostupnosť prvkov zabezpečená zdvojením ich pripojenia do infraštruktúry (redundancia) ako do LAN tak i do 
SAN sietí.

Napájanie zariadení v dátových centrách je zapojené do zdrojov nepretržitého napájania a pokiaľ zariadenia 
disponujú dvoma nezávislými zdrojmi a každý z nich je v prípade takejto možnosti zapojený do samostatného 
zdroja nepretržitého napájania.

Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené fyzické prepojenia jednotlivých komponentov v oboch dátových 
centrách vrátane ich pripojenia do LAN.
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Obrázok 1: Fyzické zapojenie prvkov virtualizačnej infraštruktúry v  DC KOP
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Obrázok 2: Fyzické zapojenie prvkov virtualizačnej infraštruktúry v  DC SNP

Na obrázkoch i v ďalších kapitolách dokumentu sa vyskytujú servery SNP-A-SCVA a KOP-A-SCVA, ktoré nie sú 
súčasťou virtualizačnej infraštruktúry, ale zdieľajú jej zdroje a boli inštalované spolu s virtualizačnými servermi.
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2.3. Local Access Network – LAN
Táto kapitola nepopisuje komplexné riešenie lokálnej siete v rámci organizácie ale iba riešenie v rámci 
virtualizačného prostredia a participujúcich komponentov a ich pripojenia po LAN prepínače.

2.3.1. Kabeláž a prepojenie prvkov
Sieť je realizovaná v dátových rozvádzačoch metalickou kabelážou kategórie Cat5e, ktorá vyhovuje prepojeniam 
s rýchlosťou 1Gbit a je ukončená pomocou patch panelov s konektormi RJ45 odkiaľ sú prepojenia do komponentov 
vedené pohyblivými prepojovacími káblami s konektormi RJ45. Prepojenia medzi jednotlivými prvkami v rámci 
dátového rozvádzača sú realizované pohyblivými prepojovacími káblami s konektormi RJ45. LAN prepojenia 
s rýchlosťou 10Gbit sú realizované pohyblivými prepojovacími káblami typu Twinax, alebo prepojovacími optickými 
káblami s vláknami typu MM 50/125 μm s použitím konektorov typy LC. Pokiaľ to použitá technológia umožňuje sú 
jednotlivé prvky prepojené redundantne súčasne viacerými prepojeniami prípadne aj s agregáciou takéhoto 
prepojenia.

Obrázok 3: Prepojenie LAN prvkov virtualizačnej infraštruktúry v  sieti dátového centra SNP
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Obrázok 4: Prepojenie LAN prvkov virtualizačnej infraštruktúry v  sieti dátového centra KOP

2.3.2. Fyzické LAN prepínače
V sieti sú pre pripojenie virtualizačnej infraštruktúry použité prepínače Cisco Catalyst s operačným systémom IOS 
a Cisco Nexus s operačným systémom NX-OS. Prepínače sú fyzicky nainštalované v dátových rozvádzačoch. Pri 
použití stohovania prepínačov Cisco Catalyst predstavujú takto spojené prepínače jeden logický prepínač a pokiaľ 
je to možné sú komponenty virtualizačnej infraštruktúry pripojené do nich redundantne s prípadnou agregáciou 
pripojenia s použitím technológie Etherchannel.

Manažment zariadení Cisco sa prevádza cez príkazový riadok pripojením Telnet alebo SSH na manažment IP adresu 
zariadenia. Všetky prepínače majú taktiež možnosť konfigurácie terminálovým prístupom cez sériové rozhranie 
RS232 prípadne USB. 

2.3.3. Virtuálne LAN prepínače
V sieťovej infraštruktúre sa nachádzajú aj softvérové virtuálne prepínače, ktoré sú súčasťou riešenia VMware odkiaľ 
je zabezpečený aj ich manažment. Tieto prepínače sú prepojené do LAN sieťovými adaptérmi virtualizačných 
serverov a slúžia pre pripojenie počítačov vo virtuálnom prostredí. Na každom virtualizačnom serveri sú definované 
jeden alebo dva sieťové prepínače.

V prípade virtualizačných serverov MK-ESX01 až MK-ESX06 (teda servery v klastri SNP-CLS02) v dátovom centre SNP 
má každý virtualizačný server dva virtuálne LAN prepínače. Prvý z nich vSwitch0 je dedikovaný iba pre manažment 
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virtualizačného servera a funkcionalitu vMotion a je na ňom pre tento účel vytvorený aj takzvaný Vmkernel adapter 
čo je Layer3 rozhranie reprezentujúce manažment IP adresu virtualizačného servera. 

vSwitch0 používa pre pripojenie do LAN dva fyzické sieťové adaptéry virtualizačného servera agregované 
technológiou Etherchannel.

Na druhom virtuálnom LAN prepínači vSwitch1 sú definované jednotlivé virtuálne siete (Portgroup) do ktorých sa 
následne pripájajú virtuálne stroje bežiace na príslušnom virtualizačnom serveri. VLAN ID použitých sietí je 
identické ako na fyzických prepínačoch. vSwitch1 používa pre pripojenie do LAN dva fyzické sieťové adaptéry 
virtualizačného servera v režime trunk s enkapsuláciou 802.1q agregované technológiou Etherchannel.

Pri virtualizačných serveroch SNP-ESX01 až SNP-ESX04 a KOP-ESX01 až KOP-ESX04 (teda servery v klastroch SNP-
CLS01 a KOP-CLS01) je použitý virtuálny sieťový prepínač vSwitch0 ktorý má pripojenie do LAN cez štyri fyzické 
sieťové adaptéry virtualizačného servera v režime trunk s enkapsuláciou 802.1q agregované technológiou 
Etherchannel. Na tomto prepínači sú definované jednotlivé virtuálne siete (Portgroup) do ktorých sa následne 
pripájajú virtuálne stroje bežiace na príslušnom virtualizačnom serveri. VLAN ID použitých sietí je identické ako na 
fyzických prepínačoch. Okrem toho je na tomto virtuálnom prepínači vytvorený aj takzvaný Vmkernel adapter čo je 
Layer3 rozhranie reprezentujúce manažment IP adresu virtualizačného servera využívaný aj pre funkcionalitu 
vMotion.

Na virtualizačných serveroch v klastroch je použitý ďalší virtuálny prepínač vSwitch_iSCSI vyhradený pre 
komunikáciu virtualizačných serverov s dátovými úložiskami cez protokol iSCSI.

Virtuálny sieťový prepínač vSwitch_iSCSI využíva pre pripojenie dva fyzické sieťové adaptéry virtualizačného 
servera vyhradené pre protokol iSCSI. Sú tu nadefinované VMkernel Layer3 rozhrania potrebné pre definovanie 
softvérových iSCSI adaptérov virtualizačného servera, pričom každý je exaktne zviazaný s konkrétnym fyzickým 
sieťovým adaptérom. Táto technika následne umožní použitie technológie Multipath pri pripájaní úložísk 
protokolom iSCSI.

Na virtualizačných serveroch klastra KOP-CLS01 v dátovom centre KOP je nadefinovaný tretí virtuálny prepínač 
vSwitchMPLS ktorý slúži iba na pripojenie vonkajších sieťových adaptérov virtuálnych firewall-ov systému ORES 
a využíva dva fyzické sieťové adaptéry virtualizačného servera pripojené priamo do MPLS siete poskytujúcej 
konektivitu systému ORES. 

2.3.4. Virtuálne siete VLAN a smerovanie v sieti LAN
Medzi jednotlivými aktívnymi sieťovými prvkami (prepínače a smerovače v sieti) sa šíria dáta prepojovacími 
portami v režime trunk s použitím protokolu 802.1q. Smerovanie medzi jednotlivými virtuálnymi sieťami 
zabezpečuje smerovač. Pre správne použitie virtuálnych sietí je potrebné zabezpečiť vždy zhodné VLAN ID 
použitých sietí fyzických ako aj virtuálnych prepínačoch.
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2.4. Storage Array Network – SAN

2.4.1. Protokol Fibre channel

2.4.1.1 Topológia a fyzická vrstva SAN

Všetky komponenty SAN sú zapojené redundantne s použitím SFP modulov FC 8GB. Páskové knižnice disponujú 
dvomi zálohovacími mechanikami pričom každá disponuje iba jediným portom typu FC a preto je každá zapojená 
iba do jedného SAN prepínača. Prepojenie komponentov do SAN prepínačov je realizované duplexnými 
pohyblivými optickými prepojeniami s využitím vlákien typu MM 50/125 μm s konektormi LC. 

V dátovom centre SNP prebehla úplná konverzia pripojenia serverov klastra SNP-CLS01 a teda aj úložiska SNP-
MSA01 na protokol iSCSI a pripojenie SAN protokolom Fibre Channel už ostalo iba pre staršie servery klastra SNP-
CLS-02 a úložisko MKcluster.

Obrázok 5: Logické prepojenie SAN komponentov v  DC SNP

V dátovom centre KOP prebehla konverzia dátového úložiska KOP-MSA01 iba čiastočne a v súčasnosti má toto 
úložisko ako aj virtualizačné servery klastra KOP-CLS01 pripojenie protokol Fibre Channel aj iSCSI.
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Obrázok 6: Logické prepojenie SAN komponentov v  DC KOP

2.4.1.2 SAN prepínače a ich manažment 

Prepínače sú umiestnené v dátových rozvádzačoch spolu so servermi a úložiskami. Prepínače sú typu Cisco 
MDS 9148. Ich prepojenie do SAN je pokiaľ to umožňujú pripojené zariadenia redundantné a prepínače disponujú 
taktiež zdvojeným napájaním. Manažment zariadení SAN prepínačov Cisco sa prevádza cez príkazový riadok 
pripojením Telnet alebo SSH na manažment IP adresu zariadenia. Všetky SAN prepínače majú taktiež možnosť 
konfigurácie terminálovým prístupom cez sériové rozhranie RS232.

2.4.1.3 Rozdelenie VSAN

SAN je rozdelená pre každý virtualizačný klaster do dvoch separátnych VSAN, ktoré sú vzájomne izolované 
a neexistuje medzi nimi prestup vo forme Inter SAN routing. Každá VSAN je izolovaná na samostatnom SAN 
prepínači. Pripojenie jednotlivých serverov a úložísk do VSAN sietí vyplýva z obrázkov logického prepojenia SAN 
komponentov. 

Pri SAN prepínačoch je potrebné aby bola zapnutá funkcionalita NPIV nakoľko pripojené úložiská NetApp cez každý 
fyzický FC adaptér kontrolérov sprostredkujú komunikáciu viacerých koncových N_Port PWWN.Pripojenie 
jednotlivých serverov a úložísk do VSAN sietí vyplýva z obrázkov logického prepojenia SAN komponentov. Pri SAN 
prepínačoch je potrebné aby bola zapnutá funkcionalita NPIV nakoľko pripojené úložiská NetApp cez každý fyzický 
FC adaptér kontrolérov sprostredkujú komunikáciu viacerých koncových N_Port PWWN.
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2.4.1.4 Zónovanie SAN

Zónovanie je definované oddelene v rámci každej VSAN. Každá VSAN má definovaný svoj vlastný Zoneset (skupinu 
zón, ktoré spolu logicky súvisia a sú aktívne v jednom čase) ktorého členmi sú samotné zóny. Vo všetkých VSAN 
sieťach sú definované zóny pre komunikáciu serverov a úložísk cez FC protokol. Každá zóna predstavuje logické 
prepojenie dvoch zariadení v rámci danej VSAN. Na SAN prepínačoch je teda v aktívnom Zoneset-e toľko zón, koľko 
komunikačných pravidiel typu iniciátor-cieľ existuje. Členov zóny teda predstavujú PWWN (Port World Wide Name) 
hodnoty SAN zariadení ktoré medzi sebou v danej zóne komunikujú. Jedno zariadenie môže pritom v jednej zóne 
predstavovať i viacero PWWN pokiaľ disponuje viacerými portami pripojenými do jednej VSAN (napríklad viacero 
FC portov jedného úložiska z rôznych kontrolérov).

Pre každý virtualizačný klaster sú v oboch VSAN funkčne zhodné zóny, ktoré predstavujú redundantné prepojenie 
serverov a úložísk. Výnimkou je iba zónovanie mechaník páskových knižníc ktoré nedisponujú redundantným 
pripojením a tak je pripojenie páskovej jednotky k serveru možné iba jedným FC portom Host Bus adaptéra servera. 
V prípade páskovej knižnice SNP-TL01 je táto pripojená priamo do FC Host Bus adaptéra servera SNP-MGMT01 bez 
SAN prepínača.

2.4.2. Protokol iSCSI
Pre pripojenie úložísk ku serverom je použitá aj sieťová infraštruktúra LAN s implementáciou protokolu iSCSI.

Pre oddelenie iSCSI komunikácie je pre túto vytvorená samostatná VLAN a táto nie je smerovaná ani použitá pre 
akékoľvek iné účely. Preto sú na virtualizačných serveroch pre iSCSI komunikáciu vyhradené samostatné virtuálne 
prepínače ako je popísané v predchádzajúcich kapitolách.

Pre zaistenie optimálne rýchlosti iSCSI komunikácie je na všetkých prepínačoch ktoré túto komunikáciu 
zabezpečujú nastavený parameter MTU (Maximum transmission unit) na hodnotu väčšiu než 9000. Táto hodnota 
MTU je nastavená taktiež na iSCSI Initiator Layer3 rozhraniach virtualizačných serverov a taktiež na sieťových iSCSI 
adaptéroch úložísk.
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2.5. Servery

2.5.1. Fyzické servery
Fyzické servery sú umiestnené v dátových rozvádzačoch v už spomínaných dátových centrách. Pokiaľ je to možné, 
servery sú pripojené do LAN i SAN redundantne a taktiež napájanie serverov je vždy zdvojené a zapojené do zdrojov 
nepretržitého napájania. Zapojenie serverov do LAN a SAN prepínačov vyplýva z nákresov predchádzajúcich 
kapitolách.

2.5.2. Manažment fyzických serverov
Fyzické servery typu HPE Proliant (staršie servery majú označenie HP Proliant) generácií 8 a 9. Ich manažment je 
buď poskytovaný nainštalovaným operačným systémom (v prípade serverov s operačným systémom Windows 
pripojením cez RDP a na VMware servery cez vstavané WEB rozhranie), alebo pripojením na konzolu servera cez 
manažment iLO kartu servera. Na WEB rozhranie manažment iLO karty servera sa pripája pomocou protokolu 
HTTPS a pripojenie na iLO je možné aj protokolom SSH.

Vo virtualizačnej infraštruktúre sa nachádzajú aj servery IBM. Použité servery IBM x3650M4 majú manažment kartu 
IMM. Na WEB rozhranie manažment karty servera sa pripája pomocou protokolu HTTPS. Toto rozhranie poskytuje 
informácie o stave a servera umožňuje jeho diagnostiku prípadne ovládanie (vypnutie, zapnutie, reštart) bez 
nutnosti fyzického prístupu. IMM karta umožňuje cez ňu pristúpiť vzdialene aj na konzolu servera.

2.5.3. Služby fyzických serverov

2.5.3.1 Servery s operačným systémom Windows

Vo virtualizačnej infraštruktúre sa nachádzajú dva fyzické servery s operačným systémom Microsoft Windows Server 
2012 R2. Správa operačného systému je možná buď priamo z fyzickej konzoly servera, alebo cez LAN protokolom 
RDP (Remote Desktop Protocol) aplikáciou Remote Desktop Connection a ako už bolo popísané v predchádzajúcich 
kapitolách taktiež prostredníctvom iLO karty servera. 

Na lokalite SNP je to server SNP-MGMT01 a na lokalite KOP server KOP-MGMT01 a slúžia pre manažment 
virtualizačnej infraštruktúry a zálohovanie virtuálnych strojov. 

Servery disponujú pripojením do LAN štvoricou sieťových adaptérov (v operačnom systéme vytvorený agregovaný 
Team). Tieto servery obsahujú aj FC Host Bus adaptéry prostredníctvom ktorých sú pripojené k úložiskám 
virtuálnych strojov za účelom priameho prístupu k údajom zálohovaných virtuálnych strojov.

2.5.3.2 Virtualizačné servery VMware vSphere ESXi

Virtualizačné servery sú rozdelené do štyroch klastrov. Servery disponujú aj internými pevnými diskami no tieto sa 
nevyužívajú na ukladanie súborov virtuálnych strojov ale iba na samotný operačný systém virtualizačného servera. 
V klastri SNP-CLS02 majú nainštalovaný operačný systém VMware vSphere Hypervisor ESXi v. 6.5.0 s kustomizáciou 
pre servery IBM a servery v klastroch SNP-CLS01 a KOP-CLS01 majú nainštalovaný operačný systém VMware 
vSphere Hypervisor ESXi v. 6.7 s kustomizáciou pre servery HPE Proliant. 

Správa je možná cez aplikáciu VMware vCenter Server a v prípade jeho výpadku prístupom na IP adresu servera cez 
WEB prehliadač protokolom HTTPS, alebo cez príkazový riadok prístupom cez protokol SSH. 
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Pripojenie virtuálnych strojov bežiacich na týchto virtualizačných serveroch do LAN zabezpečujú virtuálne sieťové 
prepínače, ktoré sú do LAN pripojené cez fyzické sieťové adaptéry virtualizačných serverov.

2.5.4. Virtualizačné prostredie
V prostredí je použitá virtualizačná platforma VMware vSphere pozostávajúca z troch klastrov serverov. 

Klastre SNP-CLS01 a KOP-CLS01 sú identické a každý pozostáva zo štyroch serverov HPE Proliant DL380 Gen9 
s operačným systémom VMware vSphere Hypervisor ESXi v. 6.7 s kustomizáciou pre servery HPE Proliant. Ku obom 
týmto klastrom sú pripojené rovnaké úložiská HPE MSA 2040 SAN pre súbory virtuálnych strojov s názvami SNP-
MSA01 a KOP-MSA01 a úložiská NetApp FAS2750 s názvami K97U-21-NETAP02 a K98U-21-NETAP01. Ku klastru KOP-
CLS01 je pripojené aj úložisko K98U-REGNETAPP. Tretí klaster SNP-CLS02 je zložený zo štyroch serverov HP Proliant 
DL360p G8 a dvoch serverov IBM x3650 M4. Tento klaster využíva na ukladanie virtuálnych strojov úložisko NetApp 
FAS2240. Pre manažment tohto virtualizačného prostredia je na serveroch SNP-MGMT01 a KOP-MGMT01 
nainštalovaná aplikácia VMware Virtual Center Server vo verzii 6.7.

Obrázok 7: Virtualizačné prostredie na lokalitách KOP a  SNP

2.5.4.1 Manažment virtualizačného prostredia

Prístup na manažment aplikáciu sa realizuje cez WEB prehliadač prístupom na IP adresu príslušného manažment 
servera protokolom HTTPS a to buď cez rozhranie využívajúce technológiu Flash, alebo protokol HTML5. Aplikácia 
vCenter Server využíva pri prihlasovaní vstavanú funkcionalitu Single Sign-On a tá umožňuje prihlásenie ako 
s lokálnym účtom tak aj s použitím doménového účtu. 

vCenter Server pre lokalitu SNP je samostatný virtuálny stroj VCSA (Virtual Center Server Appliance) s DNS názvom 
snp-vcsa.dc.culture.gov.sk bežiaci na virtualizačnom klastri SNP-CLS01 slúži na správu virtualizačných klastrov 
SNP-CLS01 (servery SNP-ESX01 až 4) a SNP-CLS02 (servery MK-ESX01 až 6). vCenter Server nainštalovaný na serveri 
KOP-MGMT01 slúži na správu virtualizačných klastrov KOP-CLS01 (servery KOP-ESX01 až 4).
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2.5.4.2 Vysoká dostupnosť virtualizačného prostredia

V manažment prostredí sú definované popisované klastre virtualizačných serverov s vysokou dostupnosťou. 
Klastrové riešenie s vysokou dostupnosťou zabezpečuje presun bežiacich virtuálnych strojov podľa potreby na 
dostupný virtualizačný server a v prípade zlyhania samotného servera sú automaticky virtuálne stoje zo zlyhaného 
servera presunuté a spustené na funkčnom serveri zaradenom v klastri. V  klastri sú zaradené virtualizačné servery 
ktoré majú prístup na zdieľané úložisko. 
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2.6. Dátové úložiská

2.6.1. Diskové úložiská
Vo virtualizačnej infraštruktúre sa nachádzajú tri zdieľané diskové úložiská a každé z nich je samostatne popísané. 
Sú umiestnené v dátových rozvádzačoch spolu s ostatnými zariadeniami infraštruktúry. Úložiská majú redundantné 
napájanie a pripojenie do SAN. Pripojenia do SAN prepínačov sú realizované optickými pripojeniami FC s rýchlosťou 
8Gbit. Úložiská HP MSA 2040 sú pripojené k serverom taktiež Ethernet rozhraniami s rýchlosťou 10Gbit cez protokol 
iSCSI. Úložiská disponujú aj manažment LAN pripojeniami, ktoré sú zapojené do LAN prepínačov. 

2.6.1.1 Diskové úložiská HPE MSA 2040 SAN

Vo virtualizačnej infraštruktúre sa nachádzajú dve identické úložiská HPE MSA 2040 SAN. Každé úložisko pozostáva 
z police kontrolérov obsahujúcej dva kontroléry (A a B) a 24 diskov formátu SFF a diskovej police obsahujúcej 12 
diskov formátu LFF. Polica kontrolérov je s diskovou policou redundantne prepojená SAS káblami. Každý kontrolér 
KOP-MSA01 je pripojený dvomi redundantne zapojenými FC portami do SAN prepínačov. Každý kontrolér SNP-
MSA01 aj KOP-MSA01 je pripojený dvomi redundantne zapojenými 10Gbit Ethernet portami do LAN pre 
komunikáciu protokolom iSCSI. Každý kontrolér úložísk HP MSA 2040 disponuje sieťovým manažment portom 
pripojeným do LAN. Každá polica úložiska disponuje tiež dvomi redundantnými zdrojmi napájania.

Úložisko SNP-MSA01 slúži pre ukladanie súborov virtuálnych strojov klastra SNP-CLS01 a zálohovací systém servera 
SNP-MGMT01. Úložisko KOP-MSA01 slúži pre ukladanie súborov virtuálnych strojov klastra KOP-CLS01 a zálohovací 
systém servera KOP-MGMT01.

Z jednotlivých typov diskov sú vytvorené skupiny (Disk pools). Disk pool je typu linear a virtual. Pri type linear sa 
jedná o klasickú skupinu diskov s organizáciou do poľa s RAID ochranou proti zlyhaniu fyzického disku. Typ virtual 
sa môže skladať z viacerých skupín diskov s RAID ochranou proti zlyhaniu fyzického disku a prípadne aj rýchlej 
skupiny diskov typu SSD slúžiacej ako vyrovnávacia pamäť pre takýto Pool. Vytvorené Disk pools využívajú 
vnútorný mechanizmus ochrany údajov založený na princípe RAID6 pri Nearline diskoch a RAID50 pri SAS diskoch. 

Na týchto diskových skupinách sú následne vytvorené dátové priestory Volumes, ktoré sú vyprezentované 
nadefinovaným serverom. Cez SAN infraštruktúru potom servery majú k dispozícii tieto dátové priestory ako LUN-y 
(Logical Unit Number).

Pre protokol Fibre Channel sú nadefinované servery (označené ako Hosts) teda porty ich HBA označené ako 
initiator, ktoré na jednotlivé Volume pristupujú a sú pre ne vytvorené prezentácie diskových priestorov. 
Pre protokol iSCSI sú nadefinované servery (označené ako Hosts) teda porty ich IQN ako initiator, ktoré na 
jednotlivé Volume pristupujú a sú pre ne vytvorené prezentácie diskových priestorov.

2.6.1.2 Diskové úložisko NetApp FAS 2240

Toto diskové úložisko sa nachádza za lokalite SNP. Pozostáva s police kontrolérov a dvoch rozširujúcich diskových 
políc. Polica kontrolérov je s diskovými policami redundantne prepojená SAS káblami. Polica kontrolérov obsahuje 
24 diskov typy SAS s kapacitou 600GB, prvá rozširujúca polica taktiež 24 diskov typy SAS s kapacitou 600GB a druhá 
rozširujúca polica 12 diskov typu SATA s kapacitou 3TB. Každý kontrolér je pripojený dvomi redundantne 
zapojenými FC portami do SAN a sieťovým manažment portom do LAN. Každá polica úložiska disponuje tiež dvomi 
redundantnými zdrojmi napájania. Úložisko vystupuje v infraštruktúre pod názvom MKcluster a slúži pre ukladanie 
súborov virtuálnych strojov klastra SNP-CLS02 a zálohovací systém servera SNP-MGMT01. Každý kontrolér má svoju 
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manažment IP adresu a okrem toho je nastavená aj spoločná IP adresa klastra kontrolérov. Úložisko využíva 
operačný systém NetApp ONTAP vo verzii 8.3.1. 

K dispozícii je celkovo 19 TB priestoru tvoreného SAS diskami o veľkosti 600 GB s rýchlosťou 10000 RPM a 29 TB 
priestoru tvoreného SATA diskami s veľkosťou 3 TB a rýchlosťou 7200 RPM. Podľa počtu diskov jednotlivého typu je 
automaticky pridaný aj určitý počet náhradných teda Spare disk ktoré predstavujú nevyužitú kapacitu a takýto disk 
je automaticky použitý vstavaným ochranným mechanizmom na miesto zlyhaného fyzického disku.

Disky rovnakého typu sú organizované do takzvaných Aggregates v ktorých sú ukladané údaje chránené proti 
zlyhaniu fyzického disku ochranou RAID-DP ktorá zabezpečuje dostupnosť údajov agregátu pri zlyhaní až dvoch 
fyzických diskov. Každý agregát diskov je vlastnený konkrétnym kontrolérom úložiska.

Na každom kontroléri úložiska je spustený virtuálny stroj s názvom Storage Virtual Machine (SVM s názvami 
FC_SVM01 a FC_SVM02) ktorý má k dispozícii diskový priestor agregátov vlastnený daným kontrolérom a na nich 
definujeme dátové priestory Volumes. 

Pripojené servery sú definované ako skupiny PWWN hodnôt teda Initiator Group ich Host Bus FC adaptérov. Pre 
Initiator Group taktiež vyberáme takzvaný Portset teda skupinu FC portov príslušného SVM cez ktorú bude skupina 
komunikovať.

Pri SAN prepínačoch cez ktoré sú FC porty kontrolérov úložiska pripojené je potrebné aby bola zapnutá 
funkcionalita NPIV nakoľko úložisko cez každý fyzický FC adaptér kontrolérov sprostredkuje komunikáciu viacerých 
koncových N_Port PWWN príslušného SVM.

2.6.1.3 Diskové úložisko NetApp FAS 2552

Toto diskové úložisko sa nachádza za lokalite KOP. Pozostáva s police kontrolérov obsahujúca zároveň 12 diskov 
typu SAS s kapacitou 600GB. Každý kontrolér je pripojený dvomi redundantne zapojenými FC portami do SAN 
a sieťovým manažment portom do LAN. Polica úložiska disponuje tiež dvomi redundantnými zdrojmi napájania. 
Úložisko vystupuje v infraštruktúre pod názvom K98U-REGNETAPP a slúži pre ukladanie súborov virtuálnych strojov 
klastra KOP-CLS01. Každý kontrolér má svoju manažment IP adresu a okrem toho je nastavená aj spoločná IP 
adresa klastra kontrolérov. Úložisko využíva operačný systém NetApp ONTAP vo verzii 9.5P2. 

2.6.1.4 Diskové úložiská NetApp FAS 2750

Ide o dve identické diskové úložiská s rovnakým osadením diskami v chassis kontrolérov. Prvé sa nachádza na 
lokalite SNP s označením K97U-21-NETAP02 a slúži pre ukladanie súborov virtuálnych strojov klastra SNP-CLS01. 
Druhé je na lokalite KOP s označením K98U-21-NETAP01 a slúži pre ukladanie súborov virtuálnych strojov klastra 
KOP-CLS01.

Ide o hybridné dátové úložiská kde kontroléry využívajú inteligentnú vyrovnávaciu pamäť Flash Cache založenú na 
technológii NVMe pre urýchlenie dátových operácii a zníženie ich latencie. Samotné chassis typu DS224-14 
obsahuje okrem dvoch kontrolérov úložiska aj  24 ks SAS diskov kapacity 2TB a redundantné napájacie zdroje. 
Každý  kontrolér je pripojený do LAN manažment portom a redundantne siete iSCSI. Každý kontrolér má svoju 
manažment IP adresu a okrem toho je nastavená aj spoločná IP adresa klastra kontrolérov. Úložisko využíva 
operačný systém NetApp ONTAP vo verzii 9.8P3. 

Každý kontrolér vlastní polovicu osadených diskov a z nich vznikajú agregáty. Agregát je skupina fyzických diskov 
s ochranou typu RAID-DP s ktorou je takáto skupina diskov schopná odolať zlyhaniu až dvoch diskov v skupine. 
Každý z takto vniknutých agregátov je vlastnený jedným z dvoch fyzických kontrolérov úložiska. Pre každý kontrolér 
je preddefinovaný jeden root agregát obsahujúci metadáta kontroléra. Na zbytku diskovej kapacity disponibilnej 
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pre každý z kontrolérov je vytvorený jeden agregát. Každý kontrolér takto disponuje čistou publikovateľnou 
kapacitou približne 14,5TB.

Na kontroléroch sú následne spustené virtuálne stroje SVM (Storage Virtual Machine) disponujúce kapacitou 
agregátov úložiska. SVM disponuje rozhraniami fyzických kontrolérov cez ktoré následne publikuje serverom 
definované LUN-y. SVM sa iniciálne spúšťa prostredníctvom jedného kontroléra, ale jeho „kópia“ existuje aj 
a druhom kontroléri klastra a pri zlyhaní jedného z kontrolérov je automaticky aktivovaná SVM na druhom 
kontroléri úložiska, čím je zaručená dostupnosť údajov pre pripojené servery bez výpadku. V tomto prípade je na 
každom kontroléri aktívny jeden virtuálny stroj SVM (teda existujú dva virtuálne stroje svm01 a svm02) a každý 
disponuje kapacitou agregátu kontroléra na ktorom je spustený. Následne publikuje z vytvorených Volume 
protokolom iSCSI LUN-y nadefinovaným serverom. Každý SVM má aj root Volume ktorý sa nevyužíva pre ukladanie 
údajov pripojených serverov ale SVM má na ňom uložené dáta nazývané Junction paths pre publikovanie cez 
protokoly NFS a CIFS. 

Na Volumes sú vytvorené LUN-y prezentované pripojeným serverom, pričom na každom Volume je vytvorený iba 
jediný LUN. Pre účel publikovania LUN-ov je potrebné nadefinovať zoznam iSCSI iniciátorov (Initiator Group) 
reprezentovaný ich IQN identifikátormi čo je zoznam IQN serverov pre ktoré má byť LUN dostupný. Takto vytvorenej 
Initiator Group sa potom sa potom nadefinovaný LUN publikuje (Map) s automaticky vygenerovaným, alebo 
manuálne zadaným LUN ID. Samostatným iSCSI iniciátorom je zálohovací server ktorému sú LUN-y vyprezentované 
taktiež z dôvodu zálohovania virtuálnych strojov priamym prístupom na ich úložisko. Tieto LUN-y sú následne na 
virtualizačných serveroch viditeľné a v prostredí VMware pripojené ako Datastore. 

2.6.1.5 Diskové úložiská vo virtualizačnom prostredí

Zdieľané diskové úložiska poskytujú cez SAN prepínače pripojeným virtualizačným a zálohovacím serverom 
priestor pre ukladanie údajov. Vo virtualizačnom prostredí vystupujú ako úložiská virtuálnych strojov (ďalej ako 
Datastore) pripojené k virtualizačným serverom cez protokol Fiber Channel prostredníctvom FC Host Bus adaptérov 
serverov a protokolom iSCSI prostredníctvom vyhradených Ethernet adaptérov s použitím viacerých ciest súčasne 
(Multipath) v režime Round Robin pre redundanciu a rozloženie záťaže na viacero ciest pripojenia úložísk. 

2.6.2. Páskové knižnice
Vo virtualizačnej infraštruktúre sa nachádzajú tri páskové knižnice IBM TS3100. Knižnica fyzicky pozostáva 
z jedného chassis, ktoré obsahuje dva zásobníky (magazines) po 12 ks pások typu Ultrium LTO6 (celkom teda 24 ks) 
a dve páskové jednotky (drives) typu ULT3580-HH6 kompatibilné s páskami LTO6 a spätnou kompatibilitou LTO5. 
Každá pásková jednotka je pripojená jedným pripojením typu FC 8GB teda pripojenie páskových jednotiek nie je 
redundantné. Zariadenie disponuje jedným zdrojom napájania. Páskové jednotky knižníc sú prostredníctvom zón 
vytvorených na SAN prepínačoch pripojená k serverom SNP-MGMT01 a KOP-MGMT01 a knižnice sú využívané ako 
úložisko kam sa kopírujú zálohy virtuálnych strojov z diskového úložiska zálohovacieho systému popísaného 
v samostatnej kapitole. V prípade páskovej knižnice SNP-TL01 je táto pripojená priamo do FC Host Bus adaptéra 
servera SNP-MGMT01 bez SAN prepínača. 

Pásková knižnica je nastavená tak, aby používala čistiace pásky automatizovane. Kazeta čistiacej pásky je osadená 
vo vyhradenej pozícii č. 24 v zásobníku 2. Táto pozícia nesmie byť obsadená inou, než čistiacou páskou. Čistiaca 
páska je zdieľaná pre obe páskové jednotky v knižnici. Pásková knižnica má nastavený aj takzvaný I/O station čo je 
zvláštny samostatne otvárateľný slot umožňujúci vyberanie jednotlivých pások z knižnice bez vytiahnutia celého 
zásobníka na pásky. Tento je možné využívať pri exportovaní pások z knižnice za účelom archivácie.
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2.7. Zálohovanie a obnova

2.7.1. Zálohovanie virtuálnych strojov
Pre účely zálohovania je použitý zálohovací systém Veeam Backup & Replication vo verzii 9.5. Jedná sa o zálohovací 
systém pre zálohovanie virtuálnych strojov pre použitú virtualizačnú platformu VMware, ktorý nevyžaduje 
inštaláciu lokálnych agentov na zálohovaných serveroch. Samotný zálohovací systém je nainštalovaný na fyzických 
serveroch SNP-MGMT01 a KOP-MGMT01 s prístupom do SAN sietí cez ich Host Bus adaptéry, ktoré zabezpečujú 
najrýchlejší prístup k údajom virtuálnych strojov ako v prípade zálohovania tak aj v prípade obnovy. Pre 
zabezpečenie prenosu záloh cez SAN z úložiska je potrebné mapovanie LUN-ov reprezentujúcich úložiská 
virtuálnych strojov ako samotným virtualizačným serverom tak aj zálohovaciemu serveru (v resp. zálohovaciemu 
proxy serveru).

Zálohovanie je dvojstupňové pre zálohovanie systémom Veeam serverom KOP-MGMT01. Primárne sú zálohy 
ukladané na diskové úložisko a následne sú plné zálohy ukladané na pásky a to na dvoch  rôznych fyzických 
lokalitách – KOP a SNP. Takéto zálohovanie s však netýka zálohovacích úloh definovaných na serveri SNP-MGMT01 
nakoľko tento poskytuje páskové knižnice k nemu pripojené serveru KOP-MGMT01. 

Zálohovanie serverom SNP-MGMT01 je iba jednostupňové na diskové úložisko. Tento server síce má k dispozícii 
páskové knižnice MK-TL01 a SNP-TL01 no vidí ich v stave offline nakoľko funkcia Veeam Tape Server poskytuje tieto 
knižnice serveru KOP-MGMT01.

2.7.1.1 Použitá technológia zálohovania

Pre primárne zálohovanie virtuálnych strojov na diskové úložisko je použitá technológia snapshot diskov 
virtuálneho stroja. Pokiaľ bude virtuálny disk v konfigurácii virtuálneho stroja označený ako Independent na 
takomto disku sa technológia snapshot nepoužíva a tento virtuálny disk bude vylúčený zo zálohy. 

Databázy a údaje aplikácií virtuálnych strojov sú zahrnuté v zálohách celých virtuálnych. Pri zálohovaní virtuálnych 
strojov s SQL databázami na operačnom systéme Linux je nevyhnutné v konfigurácii zálohovacích úloh pre 
virtuálne stroje databázových serverov povoliť Application-Aware Image Processing a nadefinovať príslušné pre-
freeze a post-thaw skripty aby bola zálohovaná SQL databáza konzistentná.

Pri vykonávaní záloh virtuálnych strojov VMware zo zdieľaných diskových úložísk  sa využíva transportný režim SAN 
ktorý umožňuje efektívne čítať zálohovaciemu softvéru vytvorený snapshot virtuálneho stroja priamo z úložiska 
a nezaťažuje tak prenosom zálohovaných údajov produkčnú LAN. Toto je možné vďaka pripojeniu zálohovacích 
serverov k úložiskám virtuálnych strojov cez FC rozhranie nakoľko sú tieto vyprezentované zálohovacím serverom 
a na SAN prepínačoch sú vytvorené takéto SAN zóny.

Primárne prebieha zálohovanie virtuálnych strojov na lokálne diskové úložiská (pre tento účel je na diskovom 
úložisku vyhradený príslušný diskový priestor pripojený cez SAN zálohovaciemu serveru ako lokálny disk servera) 
v systéme Veeam nazývaný Backup repository. Server SNP-MGMT01 má dve – prvé Backup repository nazvané SNP 
Repository FAS (priestor pripojený z úložiska MKcluster) a druhé s názvom SNP Repository MSA (priestor pripojený 
z úložiska SNP-MSA01). Server KOP-MGMT01 má Backup repository nazvané KOP Repository MSA (priestor 
pripojený z úložiska KOP-MSA01) a využíva aj vzdialené úložisko záloh SNP Repository MSA.
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2.7.2. Zálohovanie na lokálne diskové úložisko – Backup Job
Na serveri SNP-MGMT01 zálohovanie prebieha v naplánovanom čase postupne po skupinách virtuálnych strojov 
ktoré spolu logicky súvisia, pričom začína v dňoch Pondelok až Piatok o 22:00. Zálohovanie prebieha v režime 
Reverse Incremental s retenciou 14 bodov obnovy.

Na serveri KOP-MGMT01 zálohovanie prebieha v naplánovanom čase postupne po skupinách virtuálnych strojov 
ktoré spolu logicky súvisia, pričom začína v dňoch Pondelok až Piatok o 19:00. Zálohovanie na lokálne disky 
predstavuje v dňoch Pondelok až Štvrtok prírastkovú zálohu a v Piatok zálohu plnú s retenciou 10 bodov obnovy. 
Zálohovacia reťaz začína piatkovou plnou zálohou. 

2.7.3. Zálohovanie na pásky – Tape Job
Tento typ záloh sa týka iba systému Veeam na serveri KOP-MGMT01. Pre splnenie zadania podmienok zálohovania 
je potrebné ukladať zálohy na pásky na dvoch rôznych fyzických lokalitách, preto zálohovací systém Veeam využíva 
fyzický server SNP-MGMT01 umiestnený na lokalite SNP ako Tape Server teda server s konektivitou na páskovú 
knižnicu. Tento má k dispozícii páskovú knižnicu s identickými skupinami pások ako lokálny Tape Server, teda 
samotný server KOP-MGMT01. Takto má Veeam k dispozícii páskové knižnice na dvoch rôznych fyzických 
umiestneniach. K vzdialenej knižnici SNP-TL01 na lokalite SNP tak pristupuje cez IP pripojenie k Tape Server-u, na 
ktorom beží služba Veeam Data Mover reprezentujúca komunikačný bod cez ktorý sa prenášajú údaje medzi 
páskovou knižnicou SNP-TL01 a lokálnym Backup repository na lokalite KOP. Pri vykonávaní záloh na pásky je tak 
využívaná IP konektivita medzi lokalitami.

2.7.3.1 Páskové skupiny – Media Pools

Páskové knižnice majú v systéme Veeam definované skupiny pások (Media Pools) pre denné, týždenné, a mesačné  
zálohy virtuálnych strojov, pričom skupiny pre denné zálohy majú týždenné retenčnú dobu 10 dní, týždenné 
5 týždňov a mesačné 12 mesiacov. Po tejto dobe sa pásky v skupine prepisujú a pásky sa do týchto skupín pridávajú 
samočinne zo skupiny nepoužitých pások knižnice. V prípade mesačných záloh je pre každú novú zálohu 
automaticky použitá iná páska než pri predošlej zálohe. Pri denných a týždenných zálohách sa pokračuje na tej istej 
páske z príslušnej skupiny pokiaľ je na nej ešte voľné miesto. Sú nadefinované tri skupiny pások pre zálohy na 
lokálnej páskovej knižnici KOP-TL01 a tri pre zálohy na vzdialenú páskovú knižnicu SNP-TL01.

2.7.3.2 Zálohovacia schéma pre zálohovanie na pásky

Zálohovanie prebieha na pásky na dennej, týždennej a mesačnej báze. Denné prírastkové zálohy a piatkové plné 
zálohy sa ukladajú na pásky bezprostredne po ukončení zálohy na lokálne disky. Denná záloha na pásky prebieha 
súbežne na obe lokality naraz na pásky v páskových skupinách KOP-Day-pool a SNP-Day-pool, pričom sa pokračuje 
na tej istej páske z príslušnej skupiny pokiaľ je na nej ešte voľné miesto. Pre tento typ zálohy je nastavená retencia 
na hodnotu 10 dní a po jej dosiahnutí bude páska na ktorej sa nachádzajú staršie zálohy prepísaná.

Týždňové zálohy sú naplánované na sobotu v čase 9:00, kedy sa ukladá posledná piatková vytvorená plná záloha na 
pásky v skupine KOP-Week-pool a následne na lokalite SNP v skupine SNP-Week-pool. Pokračuje sa na tej istej 
páske z príslušnej skupiny pokiaľ je na nej ešte voľné miesto. Pre tento typ zálohy je nastavená retencia na hodnotu 
5 týždňov a po jej dosiahnutí bude páska na ktorej sa nachádzajú staršie zálohy prepísaná.

Mesačné zálohy na pásky sú plánované na štvrtú nedeľu v kalendárnom mesiaci v čase v čase 9:00, kedy sa ukladá 
posledná piatková vytvorená plná záloha na pásky v skupine KOP-Month-pool a následne na lokalite SNP v skupine 
SNP-Month-pool. V prípade mesačných záloh je pre každú novú zálohu automaticky použitá iná páska než pri 
predošlej zálohe. Pre tento typ zálohy je nastavená retencia na hodnotu 12 mesiacov a po jej dosiahnutí bude páska 
na ktorej sa nachádzajú staršie zálohy prepísaná.
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2.7.4. Zálohovanie na vzdialené úložisko – Backup Copy Job  
Tento typ záloh sa týka iba systému Veeam na serveri KOP-MGMT01. V systéme Veeam na serveri KOP-MGMT01 je 
nadefinované aj úložisko záloh SNP Repository MSA využívajúce úložisko SNP-MSA01 pre jednu z off site záloh. 
Pre takýto typ zálohy sa vyžíva Backup Copy Job, teda zálohovacia úloha v ktorej sa kopíruje obsah už vytvorených 
záloh z lokálneho KOP Repository MSA na úložisko na lokalitu SNP sa nachádza fyzicky identické diskové úložisko 
SNP Repository MSA.

2.7.5. Zálohovanie manažment servera
Samotné fyzické manažment a zálohovacie servery SNP-MGMT01 a KOP-MGMT01 sú zálohované prostredníctvom 
systému Veeam Endpoint Backup. Záloha tohto servera prebieha každý deň o 0:30 na lokálne diskové úložisko SNP 
Repository MSA a KOP Repository MSA systému Veeam Backup & Replication. Na lokalite KOP je vytvorený aj 
Backup Copy Job s názvom Copy-KOP-SNP-Mgmt a ten kopíruje vytvorené zálohy na lokalitu SNP na týždennej báze 
v sobotu o 20:00.

2.7.6. Tok dát a časový harmonogram záloh lokality KOP
V systéme Veeam je ako už bolo uvedené naplánovaných niekoľko zálohovacích úloh rôzneho charakteru. 
Nasledovný diagram zobrazuje tok dát v prípade jednotlivých úloh.

Obrázok 8: Tok dát počas zálohovacích úloh rôzneho typu

Komunikácia medzi virtualizačnými VMware klastrami a Veeam serverom KOP-MGMT01 prebieha iba počas úloh 
typu Backup Job. V prípade zálohovania virtuálnych strojov z lokality SNP sa využíva server SNP-MGMT01 ako 
Veeam Proxy server ktorý slúži na efektívnejšie vyťaženie prepojenie medzi lokalitami.
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2.8. Definované IPSEC tunely
3 IPSEC Tunely sú voči protistranám v GOVNETe vytvárané nastavením na firewalle CISCO ASA v DC Kopčianska.

2.9. WiFi komunikačný subsystém
Riešenie pozostáva z nasledujúcich komponentov:

– CAPWAP Access Pointy (Lightweight Access Points) – natívne CAPWAP AP

– CAPWAP WiFi controller (Cisco Wireless LAN Controller) - WLC kontroler typu: AIR–vWLC v redundancii.

– Cisco ISE ( Cisco Identity Engine ) – Identity manažment v redundancii

– Cisco Prime Infrastructure – Network manažment

– Cisco CMX ( Connected Mobile Experiences ) – Nástroj pre analýzu správania klientov v rámci bezdrôtovej 
technológie 802.11

– Cisco Umbrella – Nástroj pre správu prístupu klientov do verejnej siete internet

Komponenty sú rozložené naprieč 2 dátovými centrami MKSR. Zabezpečujú manažment prístupových bodov 
a prístup do určených sietí. 

Lokality : Budova MKSR, Bratislavský hrad, Budova Slovenskej Filharmónie, Zvolenský zámok

Celkový počet prístupových bodov je 175.

HW support prístupových bodov zabezpečuje MKSR

SW support komponentov zabezpečuje MKSR.
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2.10. Systém intranetu MK SR
Systém intranetu pozostáva z 2 prostredí, produkčného a testovacieho, postaveného na technológii MS Windows 
Server 2019, MS Sharepoint 2016 a MS SQL Server 2017 STD.

Produkučné prostredie pozostáva z 1 aplikačného virtuálneho serveru a 1 databázového v režime Small Non-High 
Availability MinRole farm.

Testovacie prostredie pozostáva z 1 aplikačného virtuálneho serveru a 1 databázového Small Non-High Availability 
MinRole farm.

V Intranete sa nachádzajú viaceré custom riešenia, pretože štandardnou funkcionalitou nebolo možné dosiahnuť 
predpokladané požiadavky. Všetky úpravy sú realizované pomocou využitia štandardného objektového modelu, 
ktorý SharePoint poskytuje na customizácie.

2.11. Systém administrácie používateľov – CD a CM admin
Jedná sa o webovú aplikáciu určenú na správu užívateľov v prostredí Active Directory a mailboxov Exchange Server. 
Umožňuje administrátorom jednotlivých Organisation Units v Active Directory spravovať len vlastnú oblasť 
pôsobnosti bez možnosti zasiahnuť do iných OU. 

Aplikácia je vytváraná pomocou MS Visual Studio 2019 Community Edition alebo vyššiu + komponentu Web 
development + .NET Framework 4.7 (alebo vyššiu)

K aplikácií sú k dispozícii zdrojové kódy.
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2.12. Systém IAM
Systém pozostáva zo 4 modulov:

– Modul ADFS - jednotný centrálny bod pre prístup k integrovaným IS. Poskytuje služby Single Sign on (SSO) 
a Federácie identít

– Modul AD - jednotné dátové úložisko, kde sa budú nachádzať elektronické identity všetkých používateľov

– Portál používateľa - poskytuje informácie o používateľskom účte a integrovaných IS

– Manažment portál - je určený najmä pre riadiacich pracovníkov a administrátorov

Platformou je MS Windows Server 2019 a pozostáva z dvojice Web Application Proxy a v režime Workgroup a dvojice 
ADFS serverov s použitím Windows Internal Database bez dodatočného SQL servera. 

2.13. Systém DNS
PowerDNS v Load balancing režime s údajmi uloženými v MySQL databáze a s web rozhraním PowerAdmin pre 
správu zón. 

Redundancia je riešená ako dvojica DNS serverov v režime Master/Secondary.Prístup klientov je cez jednu spoločnú 
virtuálnu IP (VIP) adresu ktorú terminuje DNS Load-Balancer - DNS Dist, za ktorou je prevádzkovaná dvojica 
DNS serverov.
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3. Opis predmetu zákazky

3.1. Služby zabezpečenia podpory prevádzky 
– pravidelne vykonávané činnosti

Cieľom služby zabezpečenia podpory prevádzky je nepretržite (v režime 24×7) poskytovať podporu nevyhnutnú pre 
zabezpečenie prevádzky centrálnych IKT objednávateľa, ktorých popis je uvedený v kapitole 2 Východisková 
situácia. Reakčná doba Poskytovateľa na problém Objednávateľa sa určuje na základe príslušnej úrovne 
spracovania požiadaviek. Poskytovateľ poskytuje Služby podpory prevádzky na základnej úrovni spracovania 
požiadaviek. Čas sa vždy meria od momentu, kedy je Problém zaznamenaný do ITSM nástroja alebo v prípade 
nedostupnosti ITSM nástroja od momentu nahlásenia Problému alternatívnym spôsobom [presne určiť alternatívne 
spôsoby – emaily a kontaktné telefóny], t. j. od momentu doručenia hlásenia Problému emailom alebo nahlásením 
Problému telefonicky.

Úroveň spracovania požiadaviek (USP) je stanovená nasledovne:
pracovné hodiny Služieb podpory prevádzky Poskytovateľa sú nepretržite v režime 24x7.

Tabuľka 2: Úroveň spracovania požiadaviek

Typ požiadavky
Reakčná doba
v hodinách

Doba neutralizácie problému
v hodinách

P1 – Kritický problém do 1 hodiny do 12 hodín

P2 – Závažný problém do 4 hodín do 48 hodín

P3 – Nekritický problém do 24 hodín do 10 pracovných dní

3.1.1. Služba poskytnutia funkcií ITSM nástroja
Pre potreby podpory ITSM procesov pokrývaných v službách/procesoch Incident/Problém Manažment, Manažment 
Požiadaviek/Zmien (Change Management) a Konfiguračný Manažment Objednávateľ očakáva od Poskytovateľa 
poskytnutie služby ITSM nástroja. Poskytovateľ môže nainštalovať ITSM nástroj na HW zariadenie objednávateľa, 
pričom ale preberá plnú zodpovednosť za poskytnutie potrebných funkcionalít, prepojov, prístupov, licencií 
a podobne.

Poskytovateľ taktiež môže využiť riešenie, kde ITSM nástroj je nainštalovaný na HW Poskytovateľa, pokiaľ to umožní 
poskytovať všetky z popísaných služieb a spĺňa nižšie definované parametre.

Nástroj musí autentifikovaným a autorizovaným užívateľom umožniť vytváranie a modifikovanie záznamov 
o riešení (tzv. Ticketov) v rámci nasadených procesov a zároveň musí podporiť nasledovanie príslušných 
definovaných procesov, prípadne odradiť či ak je možné zabrániť aktivitám, ktoré porušujú takýto proces. Príslušné 
procesy musia byť zadefinované podľa najlepších odporúčaní rámca ITIL® a nástroj musí umožňovať ich neskoršie 
prispôsobenie ďalším požiadavkám Objednávateľa, ktoré však nemusia byť súčasťou dodávky tejto služby.

Pre potreby tejto služby musí nástroj umožňovať:
– Definovanie riešiteľských skupín
– Nástroj musí umožniť zadelenie užívateľov, konfiguračných položiek a požiadaviek
– do organizačných štruktúr s príslušnou možnosťou reštrikcie prístupových práv.
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– Autentifikovateľné prístupy
– Priradenie požiadavky/ticketu definovanej riešiteľskej skupine
– Priradenie požiadavky/ticketu riešiteľovi
– Meranie časových škál
– Posielanie e-mail notifikácií pri vybraných zmenách na požiadavke/tickete
– Auditovateľnosť – trvalé ukladanie meta-/informácií o riešení požiadavky/ticketu
– Flexibilné modelovanie procesov podľa aktuálnych potrieb
– Možnosť využívania len požadovaných modulov (procesov)
– Eskalačné pravidlá na základe časových škál (napr. TTR)
– Reporting časových škál (napr. TTR)
– Detailné auditovanie všetkých aktivít nad požiadavkou
– Vyhľadávacie schopnosti (fulltext, parametre) nad požiadavkami
– Integrované vytváranie znalostnej databázy
– Konfiguračná databáza, plne integrovaná so všetkými ostatnými procesmi
– Konzistentne zaznamenávané vzťahy medzi jednotlivými CI

ITSM nástroj musí byť schopný poskytovať nasledujúce prehľady, štatistiky:
– popis Incidentu/Problému nahláseného Objednávateľom, celkový počet nahlásených požiadaviek 

v rámci ľubovoľne definovaného časového úseku
– kategorizáciu jednotlivých incidentov podľa priority, zadávajúcej organizácie, osoby, riešiteľa alebo 

riešiteľské skupiny/tímu
– pri jednotlivých incidentoch sledovať parametre ako: čas vzniku, čas uzatvorenia, celkovú dobu riešenia, 

počet presunutí medzi riešiteľskými skupinami, stihnutá/nestihnutá doba vyriešenia
– možnosť grafického zobrazenia jednotlivých zadefinovaných parametrov ako napríklad: celkový počet 

incidentov, počty incidentov per priorita, počet ticketov s nedodržaným časom vyriešenia 
Incidentu/Problému, počet ticketov v pendingu.

Jednotlivé zoznamy budú podporovať možnosti exportu do formátu elektronickej tabuľky (minimálne vo formáte 
Open Document Format (prípona .ods) v súlade s vyhláškou 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy; resp. ak 
vzhľadom na charakter predmetného exportu nie je potrebné zachovať aktívne funkcie alebo vzorce je postačujúci 
tiež výstup vo formáte súboru obsahujúceho tabuľky Comma Separated Values (CSV) v 8 bitovom kódovaní UTF-8). 
K uvedeným evidenciám budú mať prístup všetky oprávnené osoby zmluvných strán. Dostupnosť elektronického 
systému bude z verejnej siete, na prihlásenie bude požadovaná autentifikácia osoby (prihlasovacie údaje 
vygeneruje Poskytovateľ). Systém bude plniť všetky požiadavky definované v Zmluve SLA a jej prílohách.

Obstarávateľ má záujem v priebehu poskytovania služby začať využívať vlastný ITSM nástroj. Po aktivácii 
ITSM nástroja na strane obstarávateľa vyzve obstarávateľ poskytovateľa služby na presun/poskytnutie relevantných 
údajov z ITSM nástroja poskytovateľa služby do ITSM nástroja obstarávateľa prestane obstarávateľ využívať funkcie 
ITSM nástroja poskytovateľa služby ako aj za služby poskytovania funkcií ITSM nástroja poskytovateľa služby 
nebude poskytovať finančnú úhradu. Obstarávateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje umožniť poskytovateľovi služby 
prepojiť ITSM nástroj obstarávateľa a ITSM nástroj poskytovateľa služby.

3.1.2. Služba monitoringu
Obsahom služby Monitoring je nepretržitý dohľad nad komponentmi slúžiacimi na dodávku služby, pričom pod 
monitoringom je aj virtuálne prostredie. Dohľad musí byť vykonávaný pomocou nezávislej automatizovanej 
dohľadovej infraštruktúry formou aktívneho monitoringu (kde to je technický možné). Starostlivosť o prevádzku 
tejto dohľadovej infraštruktúry je súčasťou dodávky služby a je plne v zodpovednosti Poskytovateľa. Monitoring je 
vykonávaný na SW nástroji Zabbix a ďaľšie využívanie tohto nástroja pre potrebu monitoringu zadefinovaných HW 
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a virtuálnych komponentov je preferované. Poskytovateľ však môže použiť aj iný monitoring nástroj, ak bude 
poskytovať očakávanú funkcionalitu a spĺňa v súčasnosti zadefinované parametre. 

Základným výstupom služby monitoring je vytvorenie alebo aktualizácia už vytvorenej Správy s príslušnými 
parametrami (urgencia, komponent, typ správy) pre každé prekročenie vopred nakonfigurovanej hraničnej hodnoty 
monitorovanej metriky, pokiaľ takáto správa ešte nebola vytvorená. Správa je vytvorená v nástroji, ktorý je 
súčasťou monitoringovej infraštruktúry, a v ktorom musia byť jednotlivé Správy prehľadne prezentovateľné pre 
autentifikovaných IT pracovníkov, vykonávajúcim dohľad. Nástroj musí poskytnúť zabezpečené rozhranie, 
umožňujúce manipuláciu so Správami minimálne v rozsahu:

– filtrovanie a zoraďovanie správ na základe ich parametrov
– prebratie a uvoľnenie vlastníctva nad správou
– akceptovanie správy (a jej presunutie medzi neaktívne správy)
– prehľad histórie správy (aktivít vykonaných jednotlivými užívateľmi)
– vytvorenie Incidentu z existujúcej Správy v ITSM Nástroji a automatické deaktivovanie Správy v prípade 

zatvorenia jej prislúchajúceho Incidentu v ITSM Nástroji
– licenčne neobmedzený počet monitorovaných zariadení, aplikácii podľa reálnych potrieb

V nástroji musí byť možnosť vytvárať a prevádzkovať monitoringové riešenia na mieru a to minimálne v rozsahu:
– 10 špecificky vytvorených backend metrík (zo skupiny OS, Logfile, Aplikácii)
– 10 špecificky vytvorených frontend metrík (zo skupiny SNMP GET)
– aspoň jedno riešenie korelujúce výstupy z rôznych logových súborov

Dohľadové riešenie musí byť schopné poskytnúť službu v režime „Vysoká Dostupnosť“, t.j. záložný centrálny 
dohľadový uzol musí byť obnoviteľný v rámci 3-5 minút od zistenia výpadku primárneho uzla.

Dohľadové riešenie musí pre dohľadované komponenty umožniť oddelené nastavenia v rozsahu minimálne 
základných metrík operačného systému bez zásahu do centrálneho monitoringového uzla, t.j. nastavenia 
hraničných hodnôt pre monitoring diskového priestoru, utilizácie CPU a zaťaženia RAM, individualizovane 
nastaviteľné priamo na dohľadovanom serveri bez nutnosti autorizovaného prístupu do centrálneho dohľadového 
uzla. 

Dohľadové riešenie a infraštruktúra, ktoré bude Poskytovateľ používať pre potreby služby Monitoring, bude plne 
v majetku Objednávateľa a bude využívať existujúcu infraštruktúru Objednávateľa.

Real-time Reporting – nad jednotlivými komponentmi (fyzickými alebo virtuálnymi), na ktorých je nasadená 
služba Monitoring so zadefinovanými parametrami, ktoré treba monitorovať objednávateľ očakáva, že bude mať 
prístup k real-time reportingu daných metrík nad týmito komponentmi.(server, networkové zariadenie a pod.). 
Zobrazovanie bude vo forme grafov s voliteľným časovým rozpätím.

Objednávateľ očakáva schopnosť sledovať, zobrazovať nasledovné parametre: vyťaženosť procesora, vyťaženosť 
sieťových komponentov, využitá operačná pamäť, voľné miesto na disku, dostupnosť zariadenia a iné metriky, 
ktoré sú zadefinované v liste metrík monitorovacieho nástroja Zabbix.

3.1.3. Služba Service Desku
Na hlásenie problémov zo strany Objednávateľa bude Poskytovateľ prevádzkovať Service Desk 24 hodín 7 dní 
v týždni, pričom nahlasovanie vzniknutého problému je možné uskutočniť aj mimo pracovných hodín, avšak 
samotná doba neutralizácie problému bude požadovaná podľa podmienok USP. Service Desk, ktorý bude 
poskytovať službu tímu druhoúrovňovej podpory (L2) , musí spĺňať nasledovné parametre:

– Reakčná doba pri telefonáte: prevzatie hovoru do 20 sec. alebo spätné zavolanie pri zmeškanom hovore 
do 10 minút (spätné volanie na číslo zmeškaného hovoru Service Deskom)

– Zaevidovanie problému, servisnej požiadavky, požiadavky na zmenu v ITSM nástroji poskytovateľom:
– P1 – Kritický problém do 10 minút od nahlásenia problému Objednávateľom
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– P2 – Závažný problém do 20 minút od nahlásenia problému Objednávateľom
– P3 – Nekritický problém do 60 minút od nahlásenia problému Objednávateľom

– Kontaktovanie Objednávateľa s informáciou o stave riešenia problému: 
– P1 – Kritický problém: do jednej hodiny od nahlásenia problému
– P2 – Závažný problém: do štyroch hodín od nahlásenia problému
– P3 – Nekritický problém: prvý pracovný deň nasledujúci po dni nahlásenia problému

– Pridelenie požiadavky v ITSM nástroji na riešiteľskú skupinu do 10 minút od vytvorenia pre Kritický 
problém, do 20 minút pre Závažný problém a do 60 min pre problémy klasifikované ako P3.

– Evidencia problémov, servisných požiadaviek, požiadaviek na zmenu, v elektronickom ITSM nástroji 
a jeho sprístupnenie povereným osobám Objednávateľa s možnosťou zápisu. V danej aplikácii musia byť 
viditeľné metriky SLA minimálne reakčná doba a doba neutralizácie problému.

– Možnosť na vyžiadanie sprístupniť a spätne si vypočuť, analyzovať ktorýkoľvek z uskutočnených hovorov 
medzi objednávateľom a Service Deskom poskytovateľa.

– Generovanie reportov pre pravidelné reportovacie mítingy.

Postup pri riešení problémov/požiadaviek:

1. Oprávnená osoba Objednávateľa alebo zamestnanci Objednávateľa, oznámení Poskytovateľovi podľa 
bodu 7 (ďalej len „Zástupca Objednávateľa“), hlási problém/požiadavku najmä v ITSM nástroji na adrese: 
[ ] ● , resp. e-mailom na adresu: [ ] ● a/alebo telefonicky na [ ]●  Zástupca Objednávateľa nahlasuje problém 
podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi až potom, ako nebolo možné vyriešiť tento problém v prvom 
stupni Oprávnenou osobou Objednávateľa. Uskutočniť takéto hlásenie môže výlučne Zástupca 
Objednávateľa. V prípade nahlásenia kritického problému e-mailom Objednávateľ Poskytovateľovi 
bezodkladne oznámi takéto hlásenie i telefonicky. Každé hlásenie prijaté akýmkoľvek spôsobom zaeviduje 
Poskytovateľ v ITSM nástroji. Tento informačný systém vygeneruje identifikačné číslo 
požiadavky/problému. Informačný systém eviduje minimálne: čas odoslania hlásenia a oprávnenú osobu, 
kritickosť, čas prijatia hlásenia oprávnenou osobou Poskytovateľa, čas pridelenia riešiteľovi, čas zahájenia 
riešenia, čas vyriešenia  požiadavky alebo Problému a krátky popis spôsobu vyriešenia problému. Pokiaľ je 
to možné, tak akákoľvek budúca komunikácia medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa uskutočňuje 
použitím priradeného identifikačného čísla požiadavky/Problému. Všetky záznamy, prílohy  a komunikácia 
Oprávnených osôb Poskytovateľa a Objednávateľa sú evidované najmä v ITSM nástroji dostupnom on-line. 
Systém vyhodnocuje i čas spracovania udalostí a hlásení, pre účely Zmluvy SLA. 

2. Službukonajúci špecialista Poskytovateľa preverí požiadavku/Problém a začne ich prešetrenie. Podľa 
potreby kontaktuje Oprávnenú osobu Objednávateľa. Komunikácia pracovníka Poskytovateľa prebieha 
priamo s Oprávnenou osobou Objednávateľa. Službukonajúci špecialista Poskytovateľa oznámi výsledok 
prešetrenia a odporúčané riešenie Oprávnenej osobe Objednávateľa. Na základe výsledkov prešetrenia 
bude pokračovať riešenie Problému. 

3. Problém bude riešený na základe priority určenej dohodou a definíciou kritickosti Oprávnenými osobami 
Objednávateľa a Poskytovateľa. Oprávnená osoba Objednávateľa má právo zmeniť poradie priorít riešenia 
otvorených Problémov/požiadaviek po dohode s oprávneným zástupcom zo strany Poskytovateľa 
dokumentovateľným spôsobom – záznamom v ITSM nástroji. 

4. Po vykonaní prác podpory (aj čiastkových) pracovníkom Poskytovateľa v priestoroch Objednávateľa 
potvrdí Objednávateľ alebo Poskytovateľ (na základe stavu v monitoringu) poskytnutie a funkčnosť 
riešenia  v ITSM nástroji.  

5. Všetky vyriešené požiadavky /Problémy  Objednávateľa musia byť potvrdené a ich vyriešenie musí byť 
zaevidované v ITSM nástroji. Splnenie požiadavky/Problému bude potvrdené v rozsahu ich riešenia 
Oprávnenou osobou Objednávateľa. Objednávateľ je povinný potvrdiť vyriešenie každej 
požiadavky/Problému najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej vyriešenia. Akceptovanie riešenia 
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požiadavky/Problému bude zaevidované priamo v ITSM nástroji. V prípade, ak Objednávateľ riešenie 
požiadavky/Problému neakceptuje, v rovnakej lehote svoje pripomienky a výhrady uvedie v ITSM nástroji. 
Ak Objednávateľ bez závažného dôvodu neakceptuje vyriešenie požiadavky/Problému a ani nevznesie 
pripomienky k riešeniu požiadavky/Problému ani do 5 pracovných dní od ich vykonania, považuje sa 
riešenie požiadavky/Problému za akceptované a ITSM nástroj vykoná mailovú notifikáciu. 

6. Ak je súčasne riešená kritická a nižšia úroveň Problému, doba neutralizácie Závažného problému 
a  Nekritického problému sa predlžuje o dobu riešenia Kritického problému, maximálne však o dobu 
neutralizácie Kritického problému definovaného príslušnou úrovňou spracovania požiadavky (USP) 
podľa tabuľky č. 2 „Úroveň spracovania požiadaviek“. Doba neutralizácie Kritického problému nie je 
ovplyvňovaná počtom otvorených Kritických problémov. 

7. Zoznam zamestnancov Objednávateľa pre nahlásenie problému v zmysle tohto článku doručí 
Objednávateľ Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy SLA, 
pričom je oprávnený tento zoznam kedykoľvek zmeniť alebo doplniť.

3.1.4. Služba Incident/Problém manažmentu
Obsahom služby je skúmanie a diagnostika nahláseného incidentu/Problému, identifikácia incidentu/Problému, 
jeho analýza a samotné riešenie alebo neutralizácia, kde na konci je obnova služby. 

Službukonajúci špecialista Poskytovateľa preverí požiadavku/Problém a začne ich prešetrenie. Podľa potreby 
kontaktuje Oprávnenú osobu Objednávateľa. Komunikácia pracovníka Poskytovateľa prebieha priamo 
s Oprávnenou osobou Objednávateľa. Službukonajúci špecialista Poskytovateľa oznámi výsledok prešetrenia 
a odporúčané riešenie Oprávnenej osobe Objednávateľa. Na základe výsledkov prešetrenia bude pokračovať 
riešenie Problému. Problém bude riešený na základe priority určenej dohodou a definíciou kritickosti Oprávnenými 
osobami  Objednávateľa a Poskytovateľa. 

3.1.5. Služba Kapacitného manažmentu
Obsahom služby Kapacitný Manažment, bude dodávka rovnomenného procesu Capacity Management (CM). 
Cieľom tohto procesu/služby je identifikovať súčasné a budúce požiadavky dodávaných služieb na kapacitu 
infraštruktúry a jednotlivých komponentov.

Pre správne vykonávanie CM je poskytovateľ povinný zabezpečiť vytvorenie a následnú aktualizáciu Kapacitného 
Plánu (CP) – v pravidelných intervaloch počas mesiacov objednania služby. V Kapacitnom Pláne musia byť 
identifikované kľúčové súčasti infraštruktúry, komponenty a ich relevantné metriky z hľadiska zabezpečenia 
potrebnej kapacity služby. Zoznam týchto komponentov a ich metrík by mal byť prehodnotený jednak pravidelne 
najmenej raz za 6 mesiacov formou auditu CP voči aktuálnemu stavu infraštruktúry a jednak pri každej zmene, 
ktorá zasahuje kapacitu, alebo požiadavky na ňu, či zavádza signifikantnejšie infraštruktúrne zmeny. Toto 
prehodnotenie bude súčasťou príslušnej dokumentácie k zmene a relevantné časti budú zanesené do Kapacitného 
Plánu Poskytovateľom.

Súčasťou CP musia byť dokumentované požiadavky dodávaných služieb na kapacitu infraštruktúry. Ich aktuálnosť 
musí byť rovnako prehodnocovaná pri každej zmene týchto požiadaviek a tiež v pravidelných intervaloch počas 
mesiacov objednania služby. Súčasťou CP sú záznamy o týchto prehodnocovaniach.

Metriky komponentov, identifikované v rámci CP ako kľúčové z hľadiska požadovanej kapacity (voľná kapacita 
úložného priestoru, využitie CPU, utilizácia RAM, šírka pásma sieťového prepoja) musia byť pravidelne automaticky 
sledované a zaznamenávané monitorovacím nástrojom poskytovateľom služby a výstupy z tohto monitorovania 
( grafické vyjadrenie) musia byť v pravidelných intervaloch– aspoň jeden krát mesačne, počas mesiacov objednania 
služby vyhodnocované špecialistami zodpovednými za prevádzku daných komponentov, a to najmä z hľadiska 
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trendov a budúceho vplyvu na dostupnú kapacitu. Ak je vyhodnotená potreba novej kapacity, je poskytovateľ 
povinný v dostatočnom predstihu požiadať o navýšenie potrebnej kapacity a to prostredníctvom Požiadavky na 
Zmenu s príslušným odôvodnením. Po príslušnom schválení takejto Zmeny a jej nasadení, musí byť adekvátne 
upravený aj Kapacitný Plán.

Kapacitný Plán, výstupy z monitoringu ako aj záznamy o ich vyhodnocovaní sú vlastníctvom Objednávateľa a budú 
súčasťou pravidelných mesačných Prehľadov Výsledkov Služby s poskytovateľom.

3.1.6. Služba Konfiguračného manažmentu
Obsahom služby Konfiguračný Manažment, bude dodávka rovnomenného procesu Configuration Management 
(SaCM). Cieľom tohto procesu/služby je poskytovanie správnych, aktuálnych a relevantných informácií 
o komponentoch služby, potrebných k prevádzke, optimalizácií, alebo zefektívneniu služby. Dané informácie a dáta 
sú aktívom Objednávateľa a musia byť príslušným spôsobom zabezpečené pred neoprávneným použitím a môžu 
byť a poskytované len oprávneným stranám, vrátane Objednávateľom poverených užívateľov.

Súčasný ITSM nástroj Objednávateľa bude využitý pre potreby poskytovanie procesu/služby SaCM a Konfiguračnej 
databázy (CMDB), ktorej vytvorenie, prevádzku, rozvoj zabezpečí v plnej miere Poskytovateľ. Konfiguračná 
databáza bude obsahovať záznamy o komponentoch služby - tzv. Konfiguračných Položkách (CI) a bude tieto 
záznamy sprístupňovať autorizovaným užívateľom cez definované rozhranie (bude dodefinované Objednávateľom).

Súčasťou procesu/služby SaCM je identifikovanie a následné pravidelné prehodnocovanie štruktúry CMDB, vrátane 
úrovne detailu záznamov o jednotlivých CI, ktoré definuje Obstarávateľ. Identifikácia a prehodnocovanie štruktúry 
musí byť Poskytovateľom vykonávaná minimálne v rozsahu:

– Pri začiatku dodávky služby
– Pravidelne, aspoň raz každých 6 mesiacov– vstupom sú záznamy z ostatných procesov. Proces SaCM 

musí identifikovať, či rozsah záznamov o CI dostatočne podporuje tieto procesy zodpovedajúcou 
úrovňou informácií

– Priebežne – vždy keď je v rámci vykonávania ďalších podporných procesov identifikovaná potreba 
existencia a dostupnosti určitého druhu záznamu (zatiaľ chýbajúceho v CMDB)

Záznamy o priebehu tejto identifikácie (napr. vo forme Zápisu zo stretnutia) sú súčasťou dodávky služby.

Súčasťou dodávky procesu/služby SaCM je tiež identifikovanie a následné pravidelné prehodnocovanie rozsahu 
a aktuálnosti CMDB, teda zoznam komponentov a aktuálnych dát a informácií v nej obsiahnutých. 
Prehodnocovanie (audit) aktuálnosti dát a informácií v CMDB musí byť Poskytovateľom vykonávané minimálne:

– Pri začiatku dodávky služby
– Pravidelne, aspoň raz za tri mesiace – vstupom sú záznamy z ostatných procesov, audit CMDB musí 

identifikovať, či záznamy zodpovedajú realite a iniciovať potrebné nápravné opatrenia

Zmena záznamov v rámci CMDB musí byť vykonávaná vždy riadeným spôsobom prostredníctvom procesu Change 
Management. Každá zmena v záznamoch CMDB by mala zodpovedať príslušnej riadenej a zaznamenanej zmene 
v rámci reálnej dodávky služby (s výnimkou nápravných opatrení iniciovaných auditom CMDB).

Pre lepšiu integráciu záznamov v CMDB a záznamov v procesoch Incident a Problém Manažment, Change 
Management a Manažment Požiadaviek (ak sú súčasťou dodávky) musí Nástroj podporujúci tieto procesy 
umožňovať priamu referenciu na záznamy v CMDB a naopak, CMDB musí byť schopná vyhľadať referencie na 
Tickety v Nástroji podporujúcom spomínané procesy, ktoré obsahujú referenciu na príslušný záznam v CMDB. Teda 
napríklad nájsť všetky zaznamenané Zmenové záznamy (proces Change Management) pre dané CI.

CMDB musí tiež umožňovať export (vybraných) záznamov do externých formátov – minimálne do formátu CSV.
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3.1.7. Služba Change manažmentu
Pre efektívne zavádzanie zmien nad službami, alebo ich komponentmi, je potrebné tieto zmeny robiť riadene 
a auditovateľne. To znamená, že každá zmena musí byť zaznamenaná, príslušným mechanizmom schválená 
a následne riadeným spôsobom nasadená. Zaznamenávanie zmien, ich aktuálneho stavu a ďalších náležitostí je 
v rámci IT oddelenia k dispozícií Servis – deskový nástroj, podporujúci takéto zaznamenávanie. Pre účely plnenia 
procesov a technických úkonov v službe Change manažment Objednávateľ požaduje vymedziť paušálnych 40 hodín 
mesačne. Hodiny budú čerpané po predchádzajúcom schválení Objednávateľom a bude možné ich kumulovať 
minimálne po dobu troch mesiacov. Služba change managementu bude vyžadovaná v odborných oblastiach 
uvedených v časti 3.2

Vstupom pre Change manažment bude požiadavka používateľa (prostredníctvom ITSM nástroja sprístupneného 
stanovenej skupine používateľov) a jej prvotné posúdenie Objednávateľom, či je zmena potrebná a či sa zmena týka 
aplikačnej vrstvy alebo infraštruktúry definovanej pre podporu od Poskytovateľa. Po posúdení nasleduje 
kategorizácia zmeny, pričom ak sa jedná o normálnu alebo naliehavú zmenu, táto požiadavka bude presunutá na 
úroveň riešenia Poskytovateľovi služby Change manažment. 

Spôsob komunikácie pre vznik požiadavky na zmenu – požiadavka na zmenu bude vytvorená v podobe nového 
ticketu a to buď:

– pracovníkom Service Desku na základe požiadavky zákazníka (email, telefonát, osobne)
– cez rozhranie koncového používateľa (ITSM nástroj sprístupnený stanovenej skupine používateľov)

Pri vytváraní požiadavky na zmenu bude zadaný krátky popis požiadavky, priorita, detailný popis a prípadne 
zariadenie/služba, ktorých sa požiadavka týka. 

Kolobeh zmeny: schválené zmeny budú pridelené na nasadenie Poskytovateľovi technickej podpory. V rámci 
prípravy Poskytovateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť jednotlivých strán (napr. subdodávateľov) a definuje, ktoré 
všetky činnosti sú pre úspešnú implementáciu zmeny potrebné. V prípade potreby je definovaný rollback plán pre 
prípad neúspešnej implementácie zmeny. Zmenový proces je riadený podľa ITIL metodiky na strane Objednávateľa 
a od Poskytovateľa sa očakáva plná súčinnosť a nasledovanie ITIL metodiky, postupov.

Nasadenie zmeny: samotné nasadenie zmeny je riadené procesom Release & Deployment management, ktorý 
zabezpečuje vývoj, testovanie a samotné nasadenie zmeny.

Vyhodnotenie a akceptácia zmeny: po nasadení zmeny bude výsledok vyhodnotený a akceptovaný. V prípade, že 
nie je možné nasadenie zmeny akceptovať, ale je nutné sa vrátiť k predošlému stavu nasleduje rollback. Po 
akceptovaní nasadenia zmeny, informuje o úspešnom nasadení Garant MK žiadateľa.

Po implementácii každej zmeny je potrebné vyhodnotiť, či daná zmena má vplyv na informácie o konfiguračných 
položkách a ak áno, Poskytovateľ vykoná aktualizáciu konfiguračnej databázy.

3.1.8. Služba profylaktiky
V rámci profylaktiky Objednávateľ požaduje pravidelné prehodnocovanie nutnosti inštalácie nových verzií 
(upgradu) SW vybavenia infraštruktúrnych komponentov umiestnených v lokalitách dátových centier uvedených 
tabuľke č. 1 „Označenie lokalít dátových centier“ v rozsahu HW komponentov zariadení znázornených na 
schematických obrázkoch č. 1 „Fyzické zapojenie prvkov virtualizačnej infraštruktúry v DC KOP“ 
a č. 2 „Fyzické zapojenie prvkov virtualizačnej infraštruktúry v DC SNP“, vrátane prislúchajúceho 
SW vybavenia predmetných zariadení. 

Pod SW vybavením sa myslí firmware (operačný systém zariadenia) v prípade HW komponentov sieťových 
zariadení (switche, routre) ako aj firmware s operačným systémom radičov (a obdobných komponentov) 
inštalovaných v serveroch a radičoch diskových polí v prípade serverov (ako aj radičov diskových polí).
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Poskytovateľ bude na pravidelnej báze (raz za 3 mesiace) analyzovať možnosti a vhodnosť upgradu popísaného 
výrobcom v priloženej dokumentácii. V prípade, že poskytovateľ vyhodnotí potrebu upgradu, vytvorí príslušnú 
Žiadosť o zmenu spolu s relevantnou dôvodovou dokumentáciou. Proces realizácie upgradu bude riadený po 
schválení Objednávateľom procesom Change manažment.

Pod službu Profylaktika poskytovateľ zahrnie aj Disaster Recovery testy. Poskytovateľ sa zaväzuje v definovaných 
pravidelných intervaloch vykonávať DR (disaster recovery) testy:

– 1x ročne test výpadku primárneho datacentra s prepnutím všetkých služieb na záložné datacentrum
– 1x ročne testy výpadkov všetkých vybraných komponentov: napájanie a záložné zdroje, core switch, core 

firewall, loadbalancer, SAN switch, storage, 4 vybrané HW servery, 10 vybraných virtuálnych serverov, 
v prípade rozšírenia existujúcej infraštruktúry o nové komponenty tieto budú taktiež zahrnuté do DR 
testov

– 1x ročne test výpadku DB servera.

V rámci vykonávania DR testov musí Poskytovateľ:
– Pripraviť ročný program DR testov s predbežným časovým harmonogramom.
– Pripraviť plán realizácie jednotlivých testov, definovať potrebnú súčinnosť zákazníka a tretích strán, 

odkomunikovať plán dotknutým stranám a naplánovať samotnú realizáciu testov.
– Zadefinovať postup každého testu, definovať potrebné manuálne aktivity a potrebnú súčinnosť tretích 

strán, ako aj očakávaný výsledok.
– Vykonať jednotlivé testy, podrobne zdokumentovať priebeh testov, predovšetkým odchýlky od 

očakávaných výsledkov.
– V prípade zistenia odchýlok navrhnúť technické a/alebo procesné opatrenia, ktoré umožnia úspešné 

vykonanie testu a po ich realizácii naplánovať opakovanie predmetného testu.

Poznámka: samotná implementácia technických opatrení je riadená pomocou procesu Change manažment.
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3.2. Služby ad-hoc činností zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti 
prevádzky informačných technológií

Očakávané oblasti ad-hoc činností vyvolaných procesmi change managementu sú popísané v nasledujúcich 
častiach. Fakturácia bude prebiehať na základe obojstranne schváleného rozsahu (časovej náročnosti) 
požadovanej služby.

3.2.1. Služba technickej asistencie pri zmene parametrov zariadení 
datacentra

Služba vyžiadanej technickej asistencie spočívajúca v posúdení, prípadne návrhu úprav pri uvažovaných zmenách 
prevádzkových parametrov zariadení dátového centra vykonávaných s cieľom zvýšiť efektivitu činnosti 
prevádzkovaných zariadení, prípadne reagovať na vzniknutú havarijnú situáciu spôsobom, ktorý eliminuje alebo 
zníži nepriaznivé dôsledky neočakávaného technického zlyhania (poruchy) zariadení MK SR (prípadne iných 
organizácií rezortu) prevádzkovaných v datacentre Kopčianska a Nám SNP.

3.2.2. Služba technickej asistencie pri zmene parametrov služby 
WAN MPLS

Služba technickej asistencie pri zmene parametrov služby WAN MPLS spočívajúca v odbornej expertíze a dohľade 
nad realizáciou vyžiadaných zmien parametrov služby WAN MPLS, prípadne nad realizáciou zmien na technických 
zariadeniach vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktoré sú so službou MPLS WAN bezprostredne prepojené.

Vo väčšine prípadov očakávaných zásahov bude službu možné poskytnúť formou vzdialeného prístupu za 
zariadenia vo vlastníctve obstarávateľa, ktoré sú (fyzicky) umiestnené v jednotlivých lokalitách koncových bodov 
komunikačnej siete rezortu kultúry.

Ak vzhľadom na charakter nutnej zmeny parametrov na technických zariadeniach vo vlastníctve obstarávateľa 
predmetná zmena zo svojej technickej podstaty nebude vykonateľná formou vzdialeného prístupu, poskytovateľ 
služby bude povinný predmetnú zmenu vykonať fyzicky v lokalite predmetného koncového bodu komunikačnej 
siete rezortu kultúry. Adresy koncových bodov komunikačnej siete rezortu kultúry sú uvedené 
v tabuľke 3 „Pracoviská objednávateľa a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (stav ku dňu 11. 5. 2022)“.

Tabuľka 3: Pracoviská objednávateľa a  organizácií v  jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
(stav ku dňu 11.  5.  2022)

Označenie 
koncového bodu

Inštitúcia Adresa Mesto

minku001 Slovenské technické múzeum Hlavná 88 Košice

minku002 Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 Bratislava

minku003 Divadelný ústav Jakubovo nám. 12 Bratislava

minku004 Divadlo Nová Scéna Živnostenská 1 Bratislava

minku005 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Cesta na Červený most č. 6 Bratislava

minku006 Štátne divadlo Košice Hlavná 58 Košice

minku007 Slovenský filmový ústav Grösslingová 32 Bratislava

minku008 Štátny komorný orchester Žilina Dolný val 47 Žilina

minku009 Ministerstvo obrany - Múzeum SNP Kapitulská 23 Banská Bystrica
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Označenie 
koncového bodu

Inštitúcia Adresa Mesto

minku010 Štátna opera Jegorovova 20 Banská Bystrica

minku011 Slovenská ústredná hvezdáreň Komárňanská 134 Hurbanovo

minku012 Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská 1 Bratislava

minku013 Bibiana Panská 4 Bratislava

minku014 Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici Lazovná 9 Banská Bystrica

minku016 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2 Bratislava

minku017 Hudobné centrum Michalská 10 Bratislava

minku018 Štátna filharmónia Košice Dom umenia Košice, Moyzesova 66 Košice

minku019 Národné osvetové centrum Nám. SNP 12 Bratislava

minku020 Slovenské národné divadlo Pribinova 17 Bratislava

minku021 Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu v Levoči Štúrova 36 Levoča

minku022 Literárne informačné centrum Nám. SNP 12 Bratislava

minku023 Tanečné divadlo Ifjú Szivek Mostová 8 Bratislava

minku024 Slovenská filharmónia Medená 3 Bratislava

minku025 Slovenská národná galéria Riečna 1 Bratislava

minku026 Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 Bratislava

minku027 Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12 Bratislava

minku028 Slovenský ľudový umelecký 
kolektív/SĽUK/ Balkánska 31 Bratislava

minku030 Štátna vedecká knižnica v Košiciach Hlavná 10 Košice

minku031 Štátna vedecká knižnica v Prešove Hlavná 99 Prešov

minku032 Štátna vedecká knižnica v Prešove Jilemnického 3/C Prešov

minku033 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Obchodná 64 Bratislava

minku034 Ministerstvo kultúry SR Nám. SNP 33 Bratislava

minku035 Umelecký súbor Lúčnica nábr. Ivana Kraska 1 Piešťany

minku036 Slovenské národné múzeum, depozitár 
Pezinok Holubyho 14 Pezinok

minku039 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Hlavná 115 Prešov

minku040 Slovenské národné divadlo – umelecké 
dielne Mliekarenská 6 Bratislava

minku041 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Horná strieborná 9 Banská Bystrica

minku042 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Lešková 17 Bratislava

minku043 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Cukrová 1 Trnava

minku044 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nám. Jana Pavla II 8 Nitra

minku045 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Kukučínova 30 Topoľčany

minku046 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Župná 15 Komárno

minku047 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky K dolnej stanici 7282/20/A Trenčín

minku048 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nová 469/2 Prievidza

minku049 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Mariánske nám. 19 Žilina

minku050 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Š.N. Hýroša 1 Ružomberok

minku051 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky S.H. Vajanského 1 Martin

minku052 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Lazovná 8 Banská Bystrica
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Označenie 
koncového bodu

Inštitúcia Adresa Mesto

minku053 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Dolná ružová 7 Banská Štiavnica

minku054 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nám. Republiky 26 Lučenec

minku056 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Hlavná 25 Košice

minku057 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Betliarska 6 Rožňava

minku060 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nám. Majstra Pavla 41 Levoča

minku061 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Sobotské nám. 1745 Poprad – Spišská Sobota

minku062 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nová 55 Levoča

minku066 Slovenské národné múzeum, SML – SH, 
Spišský hrad Spišský hrad Spišský hrad 

minku067 Slovenské národné múzeum, Mauzóleum 
Krásnohorské podhradie Krásnohorské podhradie Betliar

minku068 Slovenské národné múzeum, MKMS Múzeum kultúry Maďarov na slovensku Dolná Strehová

minku069 Slovenské národné múzeum, MKMS, 
Sklabiná Sklabiná Sklabiná

minku071 Slovenské národné múzeum, MŽK, BA Židovská 17 Bratislava

minku076 ŠD KE, Malá Scéna Hlavná 76 Košice

minku077 Slovenské národné múzeum, CI Žižkova 18, BA Bratislava

minku078 Slovenské národné múzeum, Podunajské 
Biskupice Biskupicka 8 Podunajske Biskupice

minku079 Slovenské národné múzeum, Betliar 
kaštieľ Kaštielna 6 Betliar

minku079a Slovenské národné múzeum, Betliar 
kaštieľ (pokladňa) Kaštielna 6 Betliar

minku080 Slovenské národné múzeum, EM Malá Hora 2 Martin

minku081 Slovenské národné múzeum, SML – 
DMPL (dom majstra Pavla) Nám. Majstra Pavla 20 Levoča

minku082 Slovenské národné múzeum, HUM Dolná Krupá - kaštieľ Dolná Krupá

minku083 Slovenské národné múzeum, MAK A. Kmeťa  20 Martin

minku084 Slovenské národné múzeum, MBKH Zámocká 1 Modrý kameň

minku085 Slovenské národné múzeum, MČK Moyzesova 11 Martin

minku086 Slovenské národné múzeum, MKCHS Istrijská 68 Bratislava – DNV

minku089 Slovenské národné múzeum, MUK 
skanzen Festivalová Svidník

minku090 Slovenské národné múzeum, MRK 
skanzen Jahodnícke háje Martin

minku091 Slovenské národné múzeum, MĽŠ Štúrova   84 Modra

minku092 Slovenské národné múzeum, MMB Kuzmányho 34 Martin

minku093 Slovenské národné múzeum, MRK Masarykova 20 Prešov

minku094 Slovenské národné múzeum, MSNR Trokanova 42/3 Myjava

minku095 Slovenské národné múzeum, MSNR – 
MRŠ Košariská 92 Košariská

minku096 Slovenské národné múzeum, MUK Centrálna 258 Svidník

minku097 Slovenské národné múzeum, SML 
radnica Nám. Majstra Pavla 2 Levoča

minku098 Slovenské národné múzeum, MUK 
Galéria D. Millyho Partizánska Svidník
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Označenie 
koncového bodu

Inštitúcia Adresa Mesto

minku099 Slovenské národné múzeum, Bojnice Zámok a okolie Bojnice

minku100 Slovenské národné múzeum, MČK Hrad Červený kameň, admin budova Častá

minku101 Slovenské národné múzeum, MSD Jahodnícke háje Martin

minku102 Slovenské národné múzeum, SML – VKS 
(výtvarná kultúra na Spiši) Nám. Majstra Pavla 40 Levoča

minku103 Slovenské národné múzeum, MČK Hrad Červený kameň Častá

minku104 Štátne divadlo Košice  - umelecké dielne Južná trieda 1586/60 Košice

minku105 Slovenské národné divadlo - Historická 
budova Gorkého 2 Bratislava

minku106 Štátna opera Narodna 11 Banská Bystrica

minku107 Štátna vedecká knižnica v Prešove – MK Námestie mládeže 1 Prešov

minku108 Slovenské technické múzeum – NKP 
Solivar Zborovská  2/a Prešov

minku109 Slovenské technické múzeum – Múzeum 
J. M. Petzvala Petzvalova 286/30 Spišská Belá

minku110 Slovenské technické múzeum – Múzeum 
dopravy Šancová 1 Bratislava

minku111 Slovenské technické múzeum – Múzeum 
kinematografie rodiny Schusterovej Štóska 16 Medzev

minku112 Slovenské technické múzeum – Kaštieľ 
Budimír orienačné číslo 1 Budimír

minku113 Slovenské technické múzeum - Letecké 
múzeum Letisko Barca Košice

minku114 Slovenská národná knižnica – SNLM M.R. Štefánika 11 Martin

minku115 Slovenská národná knižnica – Kaštieľ 
Diviaky Matičná 1092 Turčianske Teplice – m. č. Diviaky

minku116 Slovenská národná knižnica – Slovanské 
múzeum A.S.Puškina Brodzany

minku117 Slovenská národná galéria – Zvolenský 
zámok Námestie SNP    1 Zvolen

minku118 Slovenská národná galéria – Kaštieľ 
Strážky Mednyánskeho 25 Spišská Belá

minku119 Slovenská národná galéria – Galéria 
Ľudovíta Fullu Makovického 1 Ružomberok

minku120 Slovenská národná galéria – Galéria 
insitného umenia Cajlanská  255 Pezinok

minku121 Slovenská národná galéria – Esterházyho 
palác Nám. Ľudovíta Štúra Bratislava

minku122 Slovenský filmový ústav Panholec    4127 Pezinok

minku123 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Dolná 14 Banská Bystrica

minku124 Univerzitná knižnica v Bratislave Pionierska 4 Bratislava

minku125 Umelecký súbor Lúčnica – krojárenská 
dielňa a sklad Palkovičova 2 Bratislava

minku134 Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská 1 Bratislava

minku135 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Dlha 6 Stupava

minku138 Slovenský filmový ústav Špitálska 4 Bratislava

minku139 Ministerstvo kultúry SR Jakubovo nám. 12 Bratislava

minku140 Slovenské národné múzeum, MĽŠ Kukučínova 15 Modra
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Označenie 
koncového bodu

Inštitúcia Adresa Mesto

minku141 Slovenské národné múzeum -  Historické 
múzeum Hrad Bratislavský hrad Bratislava

minku142 Slovenská národná galéria -Hurbanove 
kasárne Mickiewiczova 2 Bratislava

minku143 Slovenská národná galéria -  
Dig. Pracovisko MSNP Partizánska cesta 89, B. Bystrica

minku146 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Tatranská lomnica 36 Tatranská Lomnica

minku147 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Námestie SNP 12 Bratislava

minku148 Ministerstvo obrany - Múzeum SNP Tulská 5312/39 Banská Bystrica

minku149 Štátna vedecká knižnica v Prešove Námestie mládeže 11100/4 Prešov

minku150 Ministerstvo kultúry SR Biela 421/3 Bratislava

minku151 Kaštieľ Budmerice Budmerice

minku152 Ústredie ľudovej umeleckej výroby Mäsiarska 483/52 Košice

minku153 Datacube Kopčianska 92/D Bratislava

minku154 Slovenské národné múzeum – Múzeum 
holokaustu Kasárenská 1005/54 Sered

minku156 Slovenské národné múzeum Mäsiarska 298/18 Levoča

minku158 Kunsthalle Bratislava Nám. SNP 12 Bratislava

minku160 Slovenské centrum dizajnu – Hurbanove 
kasárne Kolárovo nám. 10 Bratislava

minku161 Datacube, Cair, Cemuz – sala 2 3 
poschodie  Kopčianska 92/D Bratislava

minku162 Umelecký súbor Lúčnica – tančiareň, 
Hurbanove kasárne Kollárovo nám. 10 Bratislava

minku163 Slovenské národné múzeum – Múzeum 
kultúry Maďarov Mäsiarska 35 Košice

3.2.3. Služba technickej asistencie pri inštalácii a oživení dodaného 
HW a SW

Služba technickej asistencie pri inštalácii a oživení dodaného HW a SW spočívajúca v kontrole správnosti 
konkrétnych nastavení dodaného HW a SW v procese ich oživenia a v dohľade nad správnosťou vykonania 
potrebných nastavení.

3.2.4. Služba technickej asistencie pri nastavovaní a kontrole 
správnosti parametrov systémov bezpečnostného 
perimetra IKT rezortu kultúry

Služba technickej asistencie pri nastavovaní a kontrole správnosti parametrov systémov bezpečnostného 
perimetra IKT rezortu kultúry spočívajúca v v dohľade nad správnym technickým vykonaním jednotlivých zmien 
v nastaveniach vyžadovaných v súvislosti s reakciou na zaznamenané alebo indikované bezpečnostné slabiny 
v technických komponentoch určujúcich bezpečnostný perimeter IKT rezortu.
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3.2.5. Služba technickej asistencie pri aktualizácii dokumentov 
prevádzkových politík informačných systémov

Služba technickej asistencie pri aktualizácii dokumentov prevádzkových politík informačných systémov 
spočívajúca v realizácii konkrétnych zmien dokumentov prevádzkových politík informačných systémov vyvolaných 
z dôvodov aktualizácie technických alebo prevádzkových parametrov jednotlivých komponentov IKT.

3.2.6. Služba technickej asistencie pri aplikácii opravných aktualizácií 
firmware pre IKT rezortu

Služba technickej asistencie pri aplikácii opravných aktualizácií firmware pre IKT rezortu spočívajúca v konkrétnej 
aplikácii a následnej kontrole správnosti aplikácie opravných aktualizácii firmware IKT rezortu.

3.2.7. Služba technickej asistencie pri ad-hoc konzultáciách pri riešení 
technických havárií IKT rezortu

Služba technickej asistencie pri ad-hoc konzultáciách pri riešení technických havárií IKT rezortu spočívajúca 
v odbornej expertíze a návrhu eliminačných krokov havárie pri riešení konkrétnych technických havárií IKT rezortu.
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