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Vec:
Stanovisko Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
k poskytnutiu nenávratného finančného príspevku pre výzvu č. OPII-2018/7/4-DOP
so zameraním na „Migráciu ISVS do IaaS“.
V nadväznosti na Vami predloženú štúdiu uskutočniteľnosti Migrácia systémov
IS Centrálny finančný informačný systém pre verejné vysoké školy (IS SOFIA)
do Vládneho Cloudu SR, doplnenú o potrebné prílohy štúdie a splnenie všetkých
podmienok množiny výstupov, ktoré musí projekt realizovať si Vám dovoľujeme zaslať
súhlasné stanovisko
k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 730 232,- Eur.
Vyhodnotenie splnenia podmienok pre udelenie súhlasného stanoviska je uvedené
v prílohe č.1.

S pozdravom
Ing. Jaroslav Kmeť
generálny riaditeľ sekcie
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martin.bezek@vicepremier.gov.sk

Internet

IČO

http://www.vicepremier.gov.sk

50349287

Príloha č.1
Výstupy projektu
1: Zoznam ISVS, alebo
ich modulov, ktoré
budú migrované.

Znenie podmienky pre daný výstup
Podmienkou je aby bol uvedený dôvod migrácie,
zároveň musí byť preukáže, že sa jedná o existujúci
ISVS a nejedná sa o vybudovanie nového IS.

Stanovisko ÚPPVII
Áno

Zdôvodnenie stanoviska
Žiadateľ dostatočne preukázal existenciu ISVS a dôvod
migrácie v ŠU a v kapitole “Dôvod” a ”Manažérske zhrnutie”

2: Zavedenie ISVS do
obsahu v koncepcií
rozvoja ISVS.

Podmienkou je zavedenie Podmienka, že ISVS je
obsiahnutý v schválenej koncepcií rozvoja ISVS,
a má vyplnené atribúty „Popis cieľového stavu ISVS“
v MetaIS.

Áno

Žiadateľ dostatočne preukázal tým, že Centrálny finančný
informačný systém pre verejné vysoké školy (SOFIA) je
zaevidovaný v MetaIS, ŠU obsahuje projekt – projekt_505
„Migrácia systému IS SOFIA do Vládneho cloudu SR“
zaevidovaný v MetaIS, IS SOFIA zároveň je obsiahnutý v
schválenej KRIS so stavom "plánujem rozvíjať".

3: Zoznam
relevantných
merateľných
ukazovateľov PO7
4: Popis architektúry
informačných
systémov

Podmienkou je že Žiadateľ uvedie, ako prispeje
projektom k zlepšeniu nasledujúcich merateľných
ukazovateľov PO7.

Áno

Podmienkou je, že Žiadateľ popíše plánovanú
aplikačnú architektúru, v rozsahu všetkých
migrovaných ISVS. Architektúra musí zachytávať
náležitosti popísané v Prílohe č.11. výzvy.

Áno

Žiadateľ dostatočne preukázal zlepšenie merateľných
ukazovateľov PO7 v kapitole “Rozsah” ŠU, kde uviedol
migráciu ISVS ktorú využíva 19 verejných vysokých škôl inštitúcií.
Žiadateľ správne vyplnil ŠU a tá obsahuje popis plánovanej
aplikačnej architektúry pre migrovaný ISVS v predpísanej
forme.

5: Popis technologickej
architektúry

Podmienkou je, že Žiadateľ popíše plánovanú
technologickú architektúru, v rozsahu všetkých
migrovaných ISVS.
Architektúra musí zachytávať náležitosti popísané
v Prílohe č.11. výzvy.

Áno

Žiadateľ správne vyplnil ŠU a tá obsahuje popis plánovanej
technologickej architektúry pre migrovaný ISVS v predpísanej
forme rovnako ako aj zoznam služieb z katalógu služieb VC.
Ktoré bude využívať. - tabuľka č.1. prílohy ŠU

6: Popis bezpečnostnej
architektúry

Podmienkou je, že Žiadateľ popíše plánovaný spôsob
riešenia bezpečnosti minimálne v kontexte právnych
predpisov uvedených v Prílohe č.11. výzvy.

Áno

Žiadateľ správne vyplnil ŠU v kapitole “Bezpečnostná
architektúra” a uviedol spôsoby riešenia bezpečnosti v kontexte
uvedených právnych predpisov.

7: Popis udržateľnosti
projektu

Podmienkou je, že Žiadateľ zabezpečí udržateľnosť
projektu minimálne po dobu 5 rokov po ukončení
realizácie migrácie.

Áno

Žiadateľ dokázal, zabezpečenie udržateľnosti projektu tým že
má podpísané SLA zmluvy na podporu prevádzky a uviedol aj
linky do centrálneho registra zmlúv na uvedenú zmluvu a jej
dodatky. Všetko sa nachádza v ŠU kapitola “Prevádzka”.
Prevádzka IS SOFIA je kontinuálne zabezpečovaná od roku
2006 do roku 2019 a v roku 2019 sa predpokladá predlženie
o ďalších 5 rokov.

8: Popis celkových
nákladov na
vlastníctvo (TCO)

Podmienkou je že:
- Výdavky na nákup, alebo obnovu HW nebudú vyššie
ako 20% celkových oprávnených výdavkov. Musí sa

Áno

Žiadateľ dostatočne preukázal, že predkladaný projekt
obsahuje aj výdavky na HW, ktoré však neprekračujú hranicu
20% z celkových oprávnených výdavkov a sú určené na

jednať o výdavky priamo spojené, alebo vyvolané
migráciou predmetného(predmetných) ISVS vládneho
cloudu
- Výdavky na nákup, alebo vývoj SW sú obmedzené
rozsahom vyvolaných nákladov spojených s migráciou
do vládneho cloudu.
9: Popis a vyčíslenie
finančnej úspory, ktorá
sa dosiahne migráciou
do vládneho cloudu

Podmienka je že celkové výdavky (TCO) migrovaných
ISVS v horizonte 10 rokov pri zachovaní súčasného
stavu musia byť vyššie ako TCO migrovaných ISVS v
horizonte 10 rokov pri zohľadnení migrácie, vrátane
výdavkov na migráciu (hodnota projektu).
Žiadateľ vyčísli finančnú úsporu, ktorú dosiahne
migráciou do vládneho cloudu

SOFIA - Centrálny finančný informačný systém pre verejné vysoké školy(IS SOFIA)

posilnenie sieťovej infraštruktúry pripojenia cez poskytovateľa
SANET.

Áno

Žiadateľ dostatočne preukázal ekonomickú výhodnosť migrácie
ISVS SOFIA v ŠU v kapitole “Ekonomická analýza” kde uviedol
úsporu vo výške 2 356 768,- EUR bez DPH. Pri migrácii IS
SOFIA do Vládneho cloudu sa znížia TCO za kalkulované
obdobie 10 rokov o 12%.

