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Príloha č. 1.2 

Úprava IS SREP 
Dopracovanie procesov hodnotenia žiadosti o dotáciu. 

 

1.Zodpovedný riešiteľ za dodávateľa: 

Ing. Mária Čambalová 

 

2. Návrh riešenia: 
 

V module spracovania žiadostí o dotáciu budú dopracované nasledovné procesy: 

1. Analýza existujúceho modelu hodnotenia 
- analýza existujúceho procesu hodnotenia – Access databázy 

 
2. Zápis kritérií 

- doplnenie tabuľky s položkami do modulu 
- doplnenie formuláru na zápis kritérií a váh  
- nastavenie právomocí na úpravu kritérií 

 
3. Hodnotenie žiadostí 

- doplnenie formulárov na zápis a opravu hodnôt kritérií pre žiadosti 
 

4. Príprava podkladov na zasadnutie Rady Environmentálneho fondu 
- doplnenie výstupného dokumentu – podkladov pre zasadnutie Rady EF 

 
5. Zápis výsledkov Rady Environmentálneho fondu 

- doplnenie výstupného dokumentu –výsledky hodnotenia 
 

6. Vyhodnotenie hodnotenie 
- doplnenie formulára na zobrazenie priebežných a finálnych výsledkov 

hodnotenia 
 

7. Doplnenie tlačovej zostavy 
- doplnenie výstupného dokumentu –výsledky hodnotenia 

 

3.Popis zmien - špecifikácia upravovaných častí: 

1. dátového modelu, A 
  vzniknú nové tabuľky a existujúce budú doplnené o nové stĺpce 

2. funkčného modelu, N 
3. procesného modelu, A 
4. komunikačného rozhrania, A 
5. požiadaviek na hardvér a podporný softvér, N. 
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4. Špecifikácia upravovaných častí a ich funkcií 

Viď návrhy riešenia. 
 

5. Špecifikácia upravovaných alebo vytváraných komunikačných rozhraní 

 Z komunikačného rozhrania bude odstránené prepojenie na externú databázu 

Access, budú odstránené ODBC záznamy. 

 Dáta z Access databázy budú zaarchivované a odstránené z produkčného 

prostredia. 

 

6. Špecifikácie opatrení pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany IS: 

1. logických :  nie sú 
2. fyzických :  nie sú 
3. organizačných :  nie sú 

 

7. Popis úprav vstupných údajov: 

Viď návrhy riešenia. 
 

8. Popis algoritmov realizujúcich upravované, resp. doplňované funkcie: 

Viď návrhy riešenia. 
 

9. Popis upravovaných alebo doplnených výstupných zostáv: 
Viď návrhy riešenia. 
 

10. Dopad požiadavky na zmenu na doterajšie riešenie:  

Úprava existujúceho modulu. 

 

11. Popis spôsobu odstránenia nových chybových stavov: 

Nie sú. 

 

12. Testovanie zmeny:  A 
Testovanie prebehne v testovacom prostredí Environmentálneho fondu za 

účasti dodávateľa. 
 

13. Úprava dokumentácie z dôvodu zmeny: N 
Úprava dokumentácie je riešená v samostatnom zadaní. 

14. Školenie používateľov: N 

Nebude.  
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15. Požiadavky na zdroje/kapacity (v hod.) 
 

p. 
č. 

Činnosť 
v 

hod. 
Pásmo 

kalkulácie 

1 Konzultácie s garantom k predloženej požiadavke 10 A 

2 
Analýza funkcionality – návrh úprav zmien funkcií 
a procesov 

10 A 

3 
Dátová analýza – návrh úprav zmien databázových 
súborov 

10 A 

4 Analýza integračných väzieb na ostatné IS 0   

5 
Analýza vplyvu navrhovanej zmeny na ostatné funkcie 
a programy  

20 A 

6 Účasť na prerokovaní a akceptácii analýzy 10 A 

7 Programová analýza, zadanie programovej realizácie 20 A 

8 Programovanie 290 B 

9 Vytvorenie testovacích dát, skúšobný príklad 15 B 

10 Testovanie naprogramovanej požiadavky  15 B 

11 Integračné testy     

12 Odstraňovanie prípadných pripomienok 15 B 

13 Doplnenie zmeny do Dokumentácie systému     

14 Doplnenie a úprava Používateľského manuálu     

15 Doplnenie a úprava Testovacích scenárov k modulu     

16 Ostatné činnosti     

17 
Vypracovanie návrhu riešenia pre posúdenie 
objednávateľom 

    

18 Školenie používateľov     

19 Iné – (došpecifikovať)     

Σ Celková prácnosť (hod.) 415   

 


