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1. Prehľad
Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku verejnej 
správy, agendy verejnej správy a životnej situácie.

Štúdiu uskutočniteľnosti pre dopytovo – orientovaný projekt „ “ (ďalej len „projekt“), pripravilo mesto Krásno Moderné technológie pre mesto Krásno nad Kysucou
nad Kysucou, ktoré bude projekt implementovať a bude aj prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“).

Mesto Krásno nad Kysucou (ďalej aj “mesto”) je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný samosprávny a správny celok 
Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
Základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov.

Predmetom projektu je budovanie IKT platforiem v rámci mesta zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení 
potrebných pre získavanie a poskytovanie dát s cieľom prijímať rozhodnutia a realizovať politiky v dotknutých oblastiach na základe takto získaných dát.

Špecifický cieľ OPII, ktorý bude realizáciou projektu napĺňaný, je:

7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Typ aktivity OPII:

Podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

Oblasť:

Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu.

Dotknuté ukazovatele v súvislosti s cieľom OPII sú nasledovné:

P0945: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe (ukazovateľ vyjadruje počet senzorov a 
ďalších prvkov internetu vecí implementovaných v mestách slúžiacich na získavania dát v rámci prioritných oblastí) – počet spoločne: 175

Z pohľadu projektu ako celku sú dotknuté životné situácie:

083         Dopravné nehody a priestupky

155         Energetická hospodárnosť budov

165         Územné plánovanie

169         Ochrana prírody a krajiny

081         Cestná doprava a parkovanie

055         Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy

003         Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy

(výstupom projektu je koncova služba Poskytovanie údajov o dopravnej situácii, parkovaní, meteorologickej situácií a o kvalite životného prostredia, ktorá rieši 
životné situácie 055 Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy a 003 Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k 
odtajneným skutočnostiam, archívy)

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy

Navrhovaný projekt má byť realizovaný prostredníctvom dopytovo – orientovanej výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Projekt 
nie je navrhovaný ako národný projekt.

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia



Navrhovaný projekt má byť realizovaný prostredníctvom dopytovo – orientovanej výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP, nie je navrhovaný ako národný projekt. 
Prijímateľom navrhovaného projektu bude Mesto Krásno nad Kysucou, ktorá je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný 
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným 
majetkom a s vlastnými príjmami.

Príslušnosť národného projektu k 
relevantnej časti PO7 OPII

Navrhovaný projekt bude realizovaný prostredníctvom dopytovo – orientovanej výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP na 
predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie“ v rámci 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Hlavný cieľ OPII: 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Typ aktivity OPII: E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

Oblasť: Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu.

Dotknuté ukazovatele: P0945: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a 
verejnej správe: 175

Indikatívna výška finančných 
prostriedkov určených na 
realizáciu národného projektu

384 894 EUR s DPH

2. Dôvod
 

Mesto Krásno nad Kysucou je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou pri 
výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov. Mesto vykonáva originálne kompetencie, ale realizuje aj 
agendy v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Z pohľadu navrhovaného projektu ide o realizáciu politík a rozhodovania o veciach v pôsobnosti mesta 
v nasledovných oblastiach:

Regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov;
Manažment statickej dopravy;
Lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.);
Energetická efektívnosť;
Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach;
Tvorba, resp. manažment verejných politík.

Navrhovaný projekt je v súlade so strategickými prioritami Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (2016):

Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou – časť Životné situácie. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti koncových 
služieb pre podnikateľov a občanov. V kontexte projektu je cieľom minimalizovať počet interakcií občanov a podnikateľov s mestom pri realizácií politík 
a pri prijímaní rozhodnutí tak, aby sa v konečnom dôsledku dosiahlo efektívnejšie a príjemnejšie poskytovanie služieb mesta pre obyvateľov, alebo iné 
osoby, ktoré realizujú životné situácie na území mesta.
Integrácia a orchestrácia – podporí zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti služieb pre občanov a podnikateľov. Zbierané údaje prostredníctvom 
navrhovaného riešenia budú úplné, dôverné a dostupné.
Riadenie údajov a big data – rozhodovanie vo verejnej správe bude podporené analýzami/reportami na základe spracovania údajov.
Otvorené údaje – navrhovaný projekt počíta so zverejňovaním údajov pre FO/PO.

Navrhovaný projekt je v súlade so Strategickým dokumentom pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 
2020. Napĺňaný tématický cieľ 2:

Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám, ako aj ich využívania a kvality a podcieľ:
Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a 
elektronického zdravotníctva;

Dôvodom vypracovania a predloženia tejto štúdie uskutočniteľnosti (ďalej aj ako „ŠÚ“) je vypracovanie návrhu riešenia pre vybudovanie IKT platforiem v rámci 
mesta zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát s cieľom 
prijímať rozhodnutia a realizovať politiky v dotknutých oblastiach na základe takto získaných dát. Týmto sa dosiahne nasledovné:

Optimalizácia a zefektívnenie rozhodovacích procesov v rámci dotknutých oblastí;



Zlepšenie poskytovania služieb mesta pre FO/PO v dotknutých oblastiach vďaka prijímaniu rozhodnutí na základe reálnych dát;
„Otvorenie“ rozhodovacích procesov voči obyvateľom mesta sprístupnením zbieraných dát“;
Zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti vybraných budov vo vlastníctve mesta;

ŠÚ identifikovala nasledovné skupiny, ktoré budú môcť profitovať z implementácie tohto projektu:

Občan: možnosť získavať zozbierané údaje, zaujímať sa a kontrolovať politiku mesta v dotknutých oblastiach, zhodnocovať dopad a výsledky 
rozhodovacích procesov mesta v dotknutých oblastiach z pohľadu verejnosti;
Podnikateľ: možnosť získavať zozbierané údaje, zaujímať sa a kontrolovať politiku mesta v dotknutých oblastiach, zhodnocovať dopad a výsledky 
rozhodovacích procesov mesta v dotknutých oblastiach z pohľadu verejnosti;
Mestský úrad Krásno nad Kysucou (jeho vedenie a zamestnanci) vrátane organizácií v pôsobnosti mesta: možnosť zefektívniť a zlepšiť rozhodovacie 
procesy v rámci dotknutých oblastí na základe získaných dát, vďaka čomu má mesto príležitosť zlepšiť poskytovanie služieb mesta pre FO/PO v 
dotknutých oblastiach. Možnosť znížiť náklady mesta a podporiť efektívne budovanie infraštruktúry mesta.

3. Rozsah

Aktér Rola Informačný systém VS

FO – občan mesta Občan s trvalým pobytom na území mesta Webový portál, ÚPVS, mobilná aplikácia, Smart 
manažment mesta Krásno nad Kysucou

FO – zamestnanec 
mesta

Zamestnanec mesta/mestského úradu alebo organizácie v pôsobnosti 
mesta

Webový portál, ÚPVS, mobilná aplikácia, Smart 
manažment mesta Krásno nad Kysucou

FO – iná osoba FO bez trvalého pobytu na území mesta, ktorá využíva infraštruktúru 
alebo služby mesta

Webový portál, ÚPVS, mobilná aplikácia, Smart 
manažment mesta Krásno nad Kysucou

PO – mesto Krásno 
nad Kysucou

Samosprávny celok, realizuje procesy v rámci dotknutých agend a oblastí 
alebo organizácie v pôsobnosti mesta

Webový portál, ÚPVS, mobilná aplikácia, Smart 
manažment mesta Krásno nad Kysucou

PO – podnikateľ Obchodná spoločnosť, ktorá pôsobí na území mesta, alebo využíva 
infraštruktúru/služby mesta

Webový portál, ÚPVS, mobilná aplikácia, Smart 
manažment mesta Krásno nad Kysucou

PO – iná organizácia Iné organizácie, ktoré pôsobia na území mesta (iné OVM, združenia 
a podobne)

Webový portál, ÚPVS, mobilná aplikácia, Smart 
manažment mesta Krásno nad Kysucou

Cieľovou skupinou navrhovaného projektu sú koneční užívatelia výsledkov projektu – predovšetkým obyvatelia mesta. Počet občanov – konečných užívateľov 
výsledkov projektu: 6 816 obyvateľov

Samotné výstupy projektu však budú využívať aj ďalšie FO/PO, ktoré využívajú infraštruktúru alebo služby mesta, ktorých počet je približne 45 000.

4. Použité skratky a značky
 Tabuľka 2 Skratky a značky

Skratka / Značka Vysvetlenie

FO Fyzická osoba

DCOM Dátové centrum miest a obcí

IKT Informačno-komunikačné technológie

IS Informačný systém

IS VS Informačný systém verejnej správy

KPI Key Performance Indicator – výkonový ukazovateľ

N/A Nerelevantné

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR



MÚ Mestský úrad

NFP Nenávratný finančný príspevok

NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

OPII Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OVM Orgán verejnej moci

PHSR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PO Právnická osoba

ŠU Štúdia uskutočniteľnosti

TCO Total Cost of Ownership (TCO) - celkové náklady spojené s vlastníctvom

ÚPPVII Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

VS Verejná správa

VZN Všeobecne záväzné nariadenie

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok



Predkladaná štúdia sa venuje projektu zameraného na implementáciu informačných systémov inteligentného mesta a regiónu. Cieľom projektu je vybudovanie 
IKT platforiem na Smart Manažment mesta Krásno nad Kysucou, získavanie údajov z externých senzorov a zariadení, ich vzájomné prepojenie, analýza údajov 
a podpora rozhodovania pre tvorbu a/alebo reguláciu politík mesta vrátane poskytovania údajov koncovým používateľom.

Medzi hlavné a nepriaznivé problémy súčasného stavu patria:

Zvyšujúci sa počet motorových vozidiel (negatívny vplyv na mestskú zeleň a život na sídliskách všeobecne);
Časté dopravné obmedzenia;
Nízke využitie potenciálu tranzitnej dopravy;
Zhoršovanie technického stavu miestnych komunikácií;
Ekologická záťaž - nadmerný hluk a prašnosť v meste v dôsledku tranzitnej dopravy;
Pomalé zavádzanie moderných informačných systémov;
Nedostatok finančných zdrojov na zlepšovanie stavu životného prostredia;
Nedostatok financií na údržbu objektov v správe mesta;
Nedostatok parkovacích miest;
Zvyšujúca sa kriminalita;
Rozhodovacie procesy v relevantných oblastiach vo väčšine prípadov neprebiehajú na základe reálnych zozbieraných dát v čase;

Z pohľadu navrhovaného projektu ide o realizáciu politík a rozhodovania o veciach v pôsobnosti mesta v nasledovných oblastiach:

Regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov;
Manažment statickej dopravy;
Lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.);
Energetická efektívnosť;
Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach;
Tvorba, resp. manažment verejných politík.

Prínosy v rámci navrhovaného projektu spočívajú v:

Optimalizácia dynamickej dopravy vzhľadom na dáta a možné znižovanie zápch, stanovenie obchádzok (FO/PO);
Optimalizácia statickej dopravy a lepšie využitie parkovacích miest (FO/PO) ;
Lepšie stanovenie parkovacej politiky (mesto) ;
Zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti vzhľadom na detailnú analýzu dát (mesto);
Lepší prehľad o dianí na definovaných miestach, proaktívne odhaľovanie problémov a s tým súvisiace zvýšenie bezpečnosti na verejných miestach (FO
/PO, mesto) ;
Riadenie a stanovenie politík mesta na základe reálnych údajov a analýzy údajov (mesto);
„Otvorenie“ rozhodovacích procesov voči obyvateľom mesta sprístupnením zbieraných dát.

Hlavný cieľ OPII, ktorý bude realizáciou projektu napĺňaný, je:

7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Typ aktivity OPII:

Podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

Oblasť:

Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu.

Dotknuté ukazovatele v súvislosti s cieľom OPII sú nasledovné:

P0945: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe (ukazovateľ vyjadruje počet senzorov a 
ďalších prvkov internetu vecí implementovaných v mestách slúžiacich na získavania dát v rámci prioritných oblastí) – počet spoločne: 175
Počet za jednotlivé dotknuté oblasti:
regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov - 5;
manažment statickej dopravy - 102;
lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, CO2, vibrácie a pod.) - 32;
energetická efektívnosť – 36 (9 objektov x 4 merače energia, voda, plyn/teplo, CO2);
zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach – 5 (nie sú započítané v celkovom počte vzhľadom na využitie rovnakých zariadení z oblastí 
regulácie dopravy);
tvorba, resp. manažment verejných politík – 175 (prierezová oblasť).

V rámci projektu boli definované nasledovné KPI, ktoré má projekt ambíciu dosiahnuť po spustení do prevádzky:



Počet monitorovaných parkovacích miest za účelom zberu údajov a monitorovania využívania parkovania: 102
Počet budov, v rámci ktorých je monitorovaná energetická efektívnosť: 9
Počet reportov a štatistik, na základe ktorých budú vytvárané rozhodnutia a realizovaná politika mesta v dotknutých oblastiach: 10

Harmonogram projektu

Realizácia projektu je plánovaná na 12 mesiacov a pozostáva z aktivít, ktoré predpisuje príručka žiadateľa pre dopytové projekty v rámci OPII.



5. Motivácia
Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 

Motiváciou mesta je dosiahnuť definované výsledky, ktoré sú reprezentované cieľmi, princípmi, požiadavkami a výstupmi. Ciele predstavujú to čo sa chce dosiahnuť. Výstupy sú 
realizované kapacitami mesta resp. MÚ, ktoré majú požadované schopnosti na ich realizáciu. Princípy a požiadavky sú také vlastnosti riešení, ktoré slúžia na dosiahnutie cieľov. 
Princípy sú tiež normatívne usmernenia. Požiadavky sú formálne vyhlásenia o potrebe vyjadrené zainteresovanými stranami, ktoré musí spĺňať architektúra riešenia.

V modeli motivačnej architektúry nižšie sú znázornené hlavné zainteresované osoby (stakeholderi) a ich hlavné prvky, napojené na súvisiace ciele, ktoré musia byť naplnené 
projektom popisovaným v tejto ŠU.

Medzi hlavné zainteresované osoby, ktoré majú primárne záujmy v oblastiach, ktoré sú predmetom tejto štúdie, sú:

občania mesta;
zamestnanci mesta;
iné fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území mesta a ktoré využívajú infraštruktúru alebo služby mesta;
mesto Krásno nad Kysucou;
podnikatelia pôsobiaci na území mesta alebo využívajúci infraštruktúru/služby mesta;
iné organizácie.

Tieto zainteresované strany majú svoje roly v motivačnom aspekte, pretože majú záujem na projekte alebo sú realizáciou projektu dotknuté prostredníctvom hnacích prvkov.

Medzi hlavné oblasti hnacích prvkov uvedených zainteresovaných osôb, ktoré niektoré vychádzajú o.i. napr. aj zo spoločného programu v rámci mikroregiónu „Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mikroregiónu Bystrická dolina na roky 2015 - 2020“ patria:

Zvyšujúci sa počet motorových vozidiel (negatívny vplyv na mestskú zeleň a život na sídliskách všeobecne);
Časté dopravné obmedzenia;
Nízke využitie potenciálu tranzitnej dopravy;
Zhoršovanie technického stavu miestnych komunikácií;
Ekologická záťaž - nadmerný hluk a prašnosť v meste v dôsledku tranzitnej dopravy;
Pomalé zavádzanie moderných informačných systémov;
Nedostatok finančných zdrojov na zlepšovanie stavu životného prostredia;
Nedostatok financií na údržbu objektov v správe mesta;
Nedostatok parkovacích miest;
Zvyšujúca sa kriminalita;
Rozhodovacie procesy v relevantných oblastiach vo väčšine prípadov neprebiehajú na základe reálnych zozbieraných dát v čase;

Na základe posúdenia nedostatkov súčasného stavu (t.j. hrozieb a príležitostí, ktoré dnes vnímajú kľúčové zainteresované osoby), a zároveň po zohľadnení potreby nutnosti 
plnenia programových cieľov PO7 OPII bol zadefinovaný hlavný ciel navrhovaného projektu:

Optimalizácia a zefektívnenie rozhodovacích procesov v rámci dotknutých oblastí a jeho podciele:

Lepšie služby mesta pre FO/PO v dotknutých oblastiach vďaka prijímaniu rozhodnutí na základe reálnych dát;
Efektívne budovanie a zlepšenie infraštruktúry mesta na základe nameraných dát;
Zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti vybraných budov vo vlastníctve mesta;
Zníženie ekologickej záťaže z dopravy;
Zvýšenie bezpečnosti na verejných miestach.

V rámci uvedených cieľov sú definované projektové KPI (viď tabuľka nižšie), ktoré by samotnou realizáciou projektu mali byť dosiahnuté, respektíve prostredníctvom ktorých 
bude možné vyhodnotiť úspešnosť celého projektu:

Ciele projektu KPI projektu Východisková

hodnota 
(2020)

Cieľová

hodnota

(2022)

Optimalizácia a zefektívnenie rozhodovacích procesov 
v rámci dotknutých oblastí

Počet monitorovaných parkovacích miest za účelom zberu údajov a monitorovania využívania 
parkovania

0 102

Počet budov, v rámci ktorých je monitorovaná energetická efektívnosť 0 9

Počet reportov a štatistik, na základe ktorých budú vytvárané rozhodnutia a realizovaná politika 
mesta v dotknutých oblastiach

0 10



V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené požiadavky a obmedzenia jednotlivých aktérov v súvislosti s dosiahnutím KPI projektu:

Aktéri Cieľ Požiadavka Obmedzenie

občania mesta;

zamestnanci mesta;        

iné fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý 
pobyt na území mesta a ktoré využívajú 
infraštruktúru alebo služby mesta;            

mesto;          

podnikatelia pôsobiaci na území mesta 
alebo využívajúci infraštruktúru/služby 
mesta;

iné organizácie.

Optimalizácia a 
zefektívnenie 
rozhodovacích procesov v 
rámci dotknutých oblastí

Pre dosiahnutie cieľa je 
potrebné zbierať a 
analyzovať údaje v 
dotknutých oblastiach

Realizovať politiku mesta a rozhodovanie na základe zozbieraných dát môžu ovplyvniť 
zmeny vo vedení mesta. Každé vedenie musí dodržať kontinuitu a využívať riešenia a 
získané údaje v rámci projektu, alebo aj pri budúcom rozvoji oblasti internetu vecí

Ďalšie informácie 

Navrhovaný projekt je v súlade plánovanými výsledkami intervencií OPII:

Používanie služieb eGovernmentu sa stane všeobecným štandardom za celkovej vysokej spokojnosti s kvalitou služieb;
Zvýšenie kvality života občanov - výrazne sa zredukuje čas potrebný na riešenie životných situácií s verejnou správou a zvýšia sa možnosti participácie na správe vecí 
verejných;
Zvýšenie otvorenosti verejnej správy pre občanov.

Navrhovaný projekt naplní relevantné merateľné ukazovatele v z mysle OPII pre typ aktivít: E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov:

P0945: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe je 175 (Ukazovateľ vyjadruje počet senzorov a ďalších prvkov 
internetu vecí implementovaných v mestách slúžiacich na získavania dát v rámci prioritných oblastí).

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)



Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



6. Popis aktuálneho stavu

6.1. Legislatíva

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 

Nerelevantné pre tento typ projektu.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



6.2. Architektúra

6.2.1. Biznis architektúra

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis



Úvodné informácie

Mesto Krásno nad Kysucou je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 
je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou pri 
výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov. V kontexte s touto ŠU a navrhovaným projektom ide 
o realizáciu politík a rozhodovania o veciach v pôsobnosti mesta v nasledovných oblastiach:

Regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov;
Manažment statickej dopravy;
Lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.);
Energetická efektívnosť;
Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach;
Tvorba, resp. manažment verejných politík.

Medzi hlavné zainteresované osoby, ktoré majú primárne záujmy v oblastiach, ktoré sú predmetom tejto štúdie, sú:

FO – občan mesta;
FO – zamestnanec mesta;
FO – iná osoba;
PO – mesto Krásno nad Kysucou;
PO – podnikateľ;
PO – iná organizácia.

V rámci súčasného stavu sú identifikované nedostatky predovšetkým v súvislosti s rozhodovacími procesmi mesta, procesmi tvorby politík mesta v dotknutých 
oblastiach a s procesmi riadenia prevádzky infraštruktúry mesta.

V cestnej doprave sa každoročne zvyšuje počet dopravných prostriedkov na cestách s čím sú spojené mnohé negatívne javy. Je to predovšetkým vzrastajúci 
počet dopravných nehôd, ohrozenie zdravia a života ľudí a dopravné kongescie, kolapsy, problémy s parkovaním a ďalšie negatívne dopady. Mesto teda 
nevyhnutne potrebuje prijímať rozhodnutia a tvoriť politiku v rámci regulácie dopravy na základe reálnych dát. Cieľom realizácie tohto procesu je efektívna 
rekonštrukcia miestnych komunikácií, umiestnenie semaforov a budovanie nových komunikácií, regulácia parkovacích miest, dohľad na parkovacou politikou, 
budovanie nových parkovacích miest na relevantných miestach, rozvoj mestskej hromadnej dopravy, podpora nemotorovej dopravy tak, aby sa dosiahla 
udržateľná mobilita v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom spoločnosti. Z detailného pohľadu ide v rámci rozhodovacích procesov v oblasti regulácie 
dopravy a manažmentu statickej dopravy napr. o tieto súvisiace procesy:

sprístupňovanie informácií v reálnom čase cestujúcim, dopravcom, používateľom komunikácií a parkovacích miest;
posúdenie stupňa vyťaženia dopravnej infra-štruktúry v priestore a v čase;
vyhľadanie a zoradenie problémových miest v dopravnej infraštruktúre;
posúdenie jednotlivých miest v kontexte s okolím, teda alternatívnymi obchádzkovými trasami a ich vyťažením;
rozhodnutie o rozvoji a budovaní dopravnej infraštruktúry a parkovísk;
ďalšie.

S dopravou je úzko spätá oblasť lokálnych environmentálnych ukazovateľov (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a 
pod.). Zlepšenie rozhodovacích procesov v oblasti dynamickej a statickej dopravy má dopad aj na zlepšenie situácie v oblasti ochrany ovzdušia a podporu 
ochrany prírody a krajiny priamymi aj nepriamymi prostriedkami. Environmentálne ukazovatele sa v priebehu dňa menia a podanie aktuálnej informácie má 
veľký vplyv aj na zdravie občanov, hlavne tých, ktorí trpia rôznymi respiračnými ochoreniami.

Dôležitou súčasťou tvorby politík mesta je rozhodovanie o investíciách teda aj o rozpočte mesta (proces tvorby rozpočtu). Rozpočet mesta, tak ako každý iný 
rozpočet, má svoje obmedzenia a limity. V rámci rozvoja infraštruktúry napr. v oblasti dopravy je teda nevyhnutné poznať relevantné údaje a rozhodovať sa 
správne – investovať do rozvoja tam, kde to je najviac potrebné a efektívne. Pre nedostatok finančných zdrojov je však zároveň nevyhnutné minimalizovať 
prevádzkové náklady na existujúcu infraštruktúru mesta, t.j. rozhodovať o spôsobe prevádzky a o jej efektívnosti. S tým priamo súvisí oblasť zvyšovania 
energetickej úspornosti mesta (budovy v správe mesta, verejné osvetlenia a podobne). Ide najmä o efektívnejšie využívanie tepla, elektrickej energie a plynu. 
Procesy súvisiace s prevádzkou infraštruktúry mesta a rozhodovaním o rozpočte, využívaní prevádzkovaných budov, potrebe investovania, znižovanie 
rezervovanej kapacity v súčasnosti nie sú podporené automatizovaným zberom a vyhodnotením dát.

Dôležitou súčasťou pre občanov je aj zabezpečenie bezpečnosti na verejných priestranstvách, ktoré zahŕňajú verejný poriadok v meste, poskytovanie ochrany 
obyvateľstvu pred ohrozením života a zdravia, dbanie o dodržiavanie poriadku, čistoty, hygieny na verejných priestranstvách a dbanie na ochranu životného 
prostredia. 



Ďalšie informácie 

Hlavné agendy, ktoré mesto realizuje v kontexte tejto ŠU sú:

Regulácia dopravy;
Manažment parkovania;
Ochrana životného prostredia;
Správa majetku mesta;
Podpora prevádzky;
Plánovanie investícií;
Implementácia stratégií, politík a regulácií;
Rozpočtovanie;
Tvorba analýz;
Monitoring regulovaného prostredia;
Bezpečnosť na verejných priestranstvách;

Príprava stratégií a politík.

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



6.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie

Z pohľadu potrieb konceptu Smart City nemá mesto vytvorenú nejakú koncepčnú IKT architektúru. V súčasnosti v správe mesta nie sú nasadené riešenia 
v oblasti internetu vecí s výnimkou kamier (od analógových, IP, HD až Full HD) v meste pre účely zabezpečenia základného monitorovania verejných 
priestranstiev mestskou políciou. Tieto kamery však nedisponujú SW resp. funkcionalitami, ktoré by merali, analyzovali alebo vyhodnocovali dané záznamy 
(online alebo offline).

Mesto používa informačný systém KORWIN pri prognózach plnenia rozpočtu, získavaní prehľadov o daniach a miestnych poplatkoch, či o stave čerpania 
projektov. Systém tiež poskytuje prehľad o občianskych a demografických informáciách, o podnikateľských subjektoch, ale aj o podriadených inštitúciách 
mesta.

Mesto tiež poskytuje aj mobilnú aplikácia Krásno nad Kysucou, kde prezentuje atraktívnou formou dôležité informácie pre občana a formou bleskových správ 
informuje o výpadkoch prúdu, vody či plynu, organizovaných športových a kultúrnych akciách.

Pre vybavenie elektronických služieb občanov a podnikateľov je mesto zapojené do projektu Dátové centrum miest a obcí prostredníctvom ktorého poskytuje 
120 koncových elektronických služieb.

Pre potreby identifikácie a správy geografických údajov používa mesto vybudovaný GIS.

Ďalšie informácie

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



6.2.3. Technologická architektúra

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie

Jednotlivé Informačné systémy sú prevádzkované mestom na vlastných virtuálnych serveroch s prístupom k dátovému úložisku a zabezpečovaní sieťových 
služieb.

Komunikačná infraštruktúra pozostáva z troch vzájomne prepojených systémov komunikačných sietí WAN, LAN a SAN.

Mesto má pomerne kvalitne vybudovanú optickú konektivitu a modernú infraštruktúru. Kamerový systém mesta bol budovaný postupne a teda kvalita kamier je 
veľmi rozdielna.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint"

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



6.2.4. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 

Cieľom implementácie prvkov bezpečnosti v rámci IS v správe mesta je garantovať dôvernosť, dostupnosť a integritu informačných systémov. Tento cieľ je 
dosahovaný implementovaním vhodných bezpečnostných mechanizmov a organizačných opatrení na úrovni jednotlivých komponentov informačných 
systémov. Súčasťou technickej a komunikačnej infraštruktúry je systém bezpečnostných zón vzájomne oddeľujúcich aplikačné a databázové servery od 
prostredia pracovných staníc.

Pripojenie IS mesta k verejnej sieti Internet v sebe integruje bezpečnostné funkcie firewallu, systému detekcie / prevencie prieniku a systému antivírusovej 
ochrany. Systém centrálnej správy a monitorovania bezpečnosti zabezpečuje zber, analýzu a archiváciu auditných záznamov za účelom identifikácie 
nepovolenej aktivity v prostredí LAN, WAN a prístupu z internetu. Riadenie prevádzky je založené na funkčne orientovanom prístupe, ktorý je zameraný na 
zabezpečovanie správnej funkčnosti jednotlivých častí IS v správe mesta. Tiež má mesto spracované politiky na ochranu osobných údajov a prácu 
a nakladanie s nimi.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



6.3. Prevádzka

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie

V rámci aktuálne nasadených riešení je podpora prevádzky zabezpečená nasledovne:

pre Level 1 (tzv. L1), kde úlohou prvej úrovne podpory je filtrácia a kategorizácia požiadaviek na HelpDesk a prvotná pomoc používateľovi pri riešení 
základných problémov a smerovanie nevyriešených požiadaviek na ďalšie úrovne podpory (L2 a L3). Prvá teda úroveň zbiera a analyzuje informácie o 
používateľovi, posúva tieto informácie na ďalšie úrovne podpory a určuje najlepší možný spôsob vyriešenia hlásenia. L1 je v zodpovednosti mesta alebo 
organizácie mesta.
pre Level 2 (tzv. L2), kde úlohou druhej úrovne podpory je riešenie hlásenia na úrovni konfigurácie, inštalácii SW vybavenia a pomoci pri riešení HW 
problémoch, hlásenia neriešiteľné v tomto rozsahu sú posúvané na podporu úrovne L3. Riešenia ponúkané na úrovni L2 vychádzajú zo známych a 
dokumentovaných problémov, na tejto úrovni by sa nemalo zdržiavať s hľadaním príčiny problémov a toto ponechať na úroveň L3. L2 je v zodpovednosti 
dodávateľov jednotlivých riešení.
pre Level 3 (tzv. L3), kde predmetom podpory je riešenie problémov s konfiguráciou, prevádzkou databázy a opravy chýb na úrovni serverov, 
infraštruktúry a iných technických záležitostí spojených s dodaným riešením, za ktoré zodpovedajú dodávatelia jednotlivých riešení.

Pre oblasti, ktoré sú pokryté týmto projektom poskytuje podporu mesto alebo Mestská polícia. Za prevádzku informačných systémov zodpovedajú 2 pracovníci 
z oddelenia vnútornej podpory a kamerový systém je v zodpovednosti Mestskej polície.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



7. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia z hľadiska tohto projektu neboli identifikované.

7.1. Alternatíva A – „ "Názov

Súhrnný popis

Úvodné informácie

(Max. 800 znakov)

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 
(Max. 800 znakov)

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

7.2. Alternatíva B – „Názov"

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 800 znakov)

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 
(Max. 800 znakov)

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)



8. Popis budúceho stavu

8.1. Legislatíva

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie

V súvislosti s realizáciou navrhovaného projektu nebola identifikovaná potreba zmeny existujúcej alebo prijatia novej legislatívnej normy. Mesto v zmysle 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou pri výkone samosprávy je 
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov. Mesto v rámci vlastných kompetencií a v súlade s legislatívou vydáva VZN. Po 
realizácii navrhovaného projektu bude mesto zbierať a vyhodnocovať údaje a tieto sa stanú základom pre rozhodovanie a tvorbu politík vo vybraných 
oblastiach. V tejto súvislosti nebola identifikovaná potreba zmeny alebo prijatia nového VZN.

Navrhovaný projekt je v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Mesto ako budúci prijímateľ NFP a správca navrhovaných riešení resp. IS VS, bude v rámci navrhovaného projektu postupovať tak, aby sa v maximálnej 
možnej miere zamedzilo problému „vendor lock-in“. V súvislosti s navrhovaným rozpočtom pre definované riešenie bude stanovená maximálna suma nie len 
pre vývoj a HW, ale aj pre prevádzku diela a HW (vypracované TCO), ktorá bude následne definovaná aj v procesoch VO s cieľom zamedziť neprimeraným 
ekonomickým nákladom na rozšírenie zrealizovaných výstupov v budúcnosti, aktualizáciu alebo zmenu softvérovej, resp. technologickej platformy a pod. 
Riziko závislostí dodávateľa bude mitigované aj prípravou podrobného opisu predmetu zákazky napr. vhodným výberom platformy, ktorá má viacerých 
dodávateľov, dodaním kompletnej dokumentácie, kompletným zaškolením a dodržaním postupov kontroly kvality.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria 
kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



8.2. Architektúra

8.2.1. Biznis architektúra

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie

Biznis architektúra budúceho stavu vychádza zo súčasného stavu, pričom agendy a činnosti mesta sa nemenia, ale v budúcom stave budú predovšetkým 
rozhodovacie procesy a tvorba politiky mesta v daných agendách a oblastiach podporované zbieranými, vyhodnocovanými údajmi a monitoringom.

Mesto Krásno nad Kysucou bude prijímať rozhodnutia a realizovať svoje politiky na základe dát získaných prostredníctvom prvkov internetu vecí v oblastiach:

Regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov;
Manažment statickej dopravy;
Lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.);
Energetická efektívnosť;
Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach;
Tvorba, resp. manažment verejných politík.

Tieto oblasti bude možné do budúcna ďalej rozširovať. Mesto Krásno nad Kysucou nemá schválený strategický dokument, ktorý určuje priority riešení 
internetu vecí.

Medzi hlavné zainteresované osoby, ktoré majú primárne záujmy v oblastiach, ktoré sú predmetom tejto štúdie, sú:

FO – občan mesta;
FO – zamestnanec mesta;
FO – iná osoba;
PO – mesto Krásno nad Kysucou;
PO – podnikateľ;
PO – iná organizácia.

Cieľovou skupinou navrhovaného projektu sú koneční užívatelia výsledkov projektu – predovšetkým obyvatelia mesta. Počet občanov – konečných užívateľov 
výsledkov projektu: 6 816 obyvateľov

Samotné výstupy projektu však budú využívať aj ďalšie FO/PO, ktoré využívajú infraštruktúru alebo služby mesta, ktorých počet je približne 45 000.

Hlavné agendy, ktoré mesto realizuje v kontexte tejto ŠU sú:

Bezpečnosť;
Regulácia dopravy;
Manažment parkovania;
Ochrana životného prostredia;
Správa majetku mesta;
Podpora prevádzky;
Plánovanie investícií;
Implementácia stratégií, politík a regulácií;
Rozpočtovanie;
Tvorba analýz;
Monitoring regulovaného prostredia;
Bezpečnosť na verejných priestranstvách;
Príprava stratégií a politík.

Údaje zo Smartcity platformy bude mesto poskytovať elektronicky prostredníctvom nasledovných prístupových miest:

Na webovom portáli mesta, resp. aj v mobilnej aplikácií
Prostredníctvom osobitne určeného prezentačného hardvéru - digitálny infopanel,
Na portál  v otvorenom strojovo čitateľnom formáte vytvorené podľa štandardov s úplnými a štandardizovanými metadátami alebo ontológie data.gov.sk
využívajúce jedinečné referencovateľné identifikátory

http://data.gov.sk


Ďalšie informácie

Projekt bude realizovaný v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, ktoré je vyznačené na nasledujúcej mape.



Návrh budúceho stavu pre jednotlivé oblasti je nasledovný:

Regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov

V cestnej doprave sa každoročne zvyšuje počet dopravných prostriedkov na cestách s čím sú spojené mnohé negatívne javy. Je to predovšetkým vzrastajúci 
počet dopravných nehôd, ohrozenie zdravia a života ľudí a dopravné kongescie, kolapsy a ďalšie negatívne dopady. Budúce riešenie na základe zberu dát 
bude vytvárať základné podmienky pre kvalitnú komunikačnú a informačnú spoločnosť, pričom z hľadiska dopravy a jej procesov otvára nové možnosti na 
dosiahnutie udržateľnej mobility v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom spoločnosti.

Špeciálne kamerové systémy budú nainštalované na dôležitých dopravných miestach, zvyčajne v križovatkových úsekoch, na kritických úsekoch, vstupoch do 
mesta a výstupoch z mesta. Cieľom je získavať základné charakteristiky dopravného prúdu a posielať do centrálnej aplikácie časy prejazdov, rýchlosti a dĺžky 
vozidiel. Kamerový systém sleduje prichádzajúce a odchádzajúce vozidlá pričom dokáže rozlišovať osobné a nákladné vozidlá, prípadne merať ich aktuálnu 
rýchlosť. Na základe získaných dát systém automaticky vyhodnocuje hustotu premávky a počet vozidiel, ktoré mestom len prechádzajú. Dohľadové centrum 
bude využívané na operačnom stredisku, ktoré umožní riešiť dohľad nad všetkými systémami mesta. Dohľadové centrum zabezpečí:

Vizualizáciu jednotlivých kamier, pre zistenie aktuálnej situácie na cestách;
Efektívnejšie plánovanie údržby ciest;
Optimalizácia nastavenia semaforov podľa aktuálnej dopravnej situácie;
Vyhodnotenie informácií o doprave – počet aut, kategórie áut počas dňa v jednotlivých časoch a dodržiavanie cestnej premávky.

Z pohľadu realizácie procesov bude riešenie umožňovať:

Sprístupňovať informácie v reálnom čase cestujúcim, dopravcom a používateľom komunikácií;
Posudzovať stupeň vyťaženia dopravnej infra-štruktúry v priestore a v čase;
Objektívne vyhľadávať problémové miesta v dopravnej infraštruktúre;
Posudzovať jednotlivé miesta pre vhodné nastavenie semaforov a sledovať ich vyťaženie.

Manažment statickej dopravy



Podľa najnovších štúdií veľa dopravných zápch v mestách je spôsobená ľuďmi, ktorí hľadajú parkovacie miesta. Krúžia, jazdia pomalšie a zdržujú premávku 
na problémových miestach. Riešenie poskytne informácie o množstve parkujúcich a stojacich motorových vozidiel. To umožní, pri znalosti dopravného 
správania jednotlivých užívateľských skupín, vytvorenie celkovej analýzy statickej dopravy pre sledované územie. Zo zozbieraných dát bude vytvorený 
podrobný analytický výstup, ktorý bude obsahovať vyťaženosť parkovacích miest na hodnotených územiach v jednotlivých časových úsekoch dňa. 
Sledovaním týchto parametrov sa zabezpečia vstupy pre návrh pravidiel parkovacej politiky, ktorá bude následne implementovaná do VZN (budúce zmeny 
VZN).

Z pohľadu realizácie procesov bude riešenie umožňovať:

Sprístupňovať informácie v reálnom čase pri hľadaní parkovacieho miesta;
Posúdiť problémové oblasti a nutnosť vybudovania nových parkovacích miest;
Efektívnejší dohľad nad parkovacou politikou.

Lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.)

Hlavným cieľom monitorovania životného prostredia je sledovanie určených javov alebo parametrov v presne definovaných časových a priestorových 
podmienkach. Slúži k objektívnemu poznaniu charakteristík životného prostredia a k hodnoteniu ich zmien v sledovanej priestorovej oblasti. Zabezpečuje 
objektívne informácie nevyhnutné pre rozhodovaciu, riadiacu a kontrolnú oblasť.

Budúce riešenie umožní monitorovať kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia. Zabezpečí zhromažďovanie, overovanie, vyhodnocovanie, 
archiváciu a interpretáciu údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd, tvoriť a automaticky zasielať výstrahy pre obyvateľov. Tiež pomôže mestu 
proaktívne varovať v prípade nežiaducich únikov nebezpečných látok do ovzdušia.

Riešenie zabezpečí meranie základných parametrov ako napr. teplotu, vlhkosť, atmosférický tlak, CO, CO2, O2, ozón, oxid dusnatý, oxid dusičitý, oxid siričitý, 
amoniak a metán prostredníctvom umiestnených senzorov.

Ďalej je uvažované s meraním kvality ovzdušia v jednotlivých triedach materských a základných škôl, kde v prípade vysokej koncentrácie CO2 dôjde 
k prevetraniu priestorov zariadenia tak, aby bola hladina opäť v primeranej norme.

Z pohľadu realizácie procesov bude riešenie umožňovať:

Informovanie občanov o aktuálnej kvalite ovzdušia (vhodné pre seniorov a osoby so zdravotnými problémami);
Reaktívne zabezpečenie pravidelnej výmeny vzduchu na základe výstupov z merania CO2.

Energetická efektívnosť

Znižovanie spotreby energie a koniec plytvania majú čoraz väčší význam. Tento cieľ je podporený aj Európskou úniou, kde je stanovený cieľ znížiť spotrebu 
do roku 2030 až o 32,5%. Slovensko na základe klimatických dohôd EÚ sa tiež musí podieľať na znižovaní emisií uhlíkových plynov. Mesto je vlastníkom 
a prevádzkovateľom viacerých energeticky náročných budov, ktoré majú vysoký vplyv na celkovú spotrebu mesta a tým pádom aj na rozpočet mesta, ktorý má 
svoje obmedzenia.

Riešenie priamo nebude znižovať spotrebu energie, ale zabezpečí údaje pre rozhodovanie na základe ktorých je možné optimalizovať spotrebu energie, 
prípadne investovať do obnovy v oblastiach, kde je to najviac potrebné. Bez podrobných údajov z pravidelných meraní to však nebude možné. Zavedením 
energetického manažmentu tak vznikne priestor na ďalšie znižovanie energetickej náročnosti mesta.

Z pohľadu realizácie procesov bude riešenie umožňovať:

Monitoring aktuálnej spotreby vrátane historických údajov pre jednotlivé vstupné komodity (elektrická energia, voda, plyn/teplo);
Zistenie únikov, porúch a neželaných stavov;
Vyhodnocovanie a efektívnejšie ekonomické fungovanie napr. dosahovanie úspor pri znížení rezervovanej kapacity.

Analytickou platformou identifikované neštandardné situácie budú notifikované prostredníctvom emailu prípadne SMS zodpovedným používateľom.

Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach

V súčasnosti musia operátori zvládať prácu s monitorovaním jednotlivými kamerami, prepínaním kamier, tlači záberov z kamier, ukladanie potrebných záberov 
na stanovené miesto, vyhľadávanie uložených záberov, ich ukladanie na nosiče dát, nastavovanie automatických trás na jednotlivých kamerách. Tento stav je 
z pohľadu zvyšujúceho sa počtu kamier dlhodobo neúnosný a náročný na administratívu vzhľadom na nízky počet službu konajúcich príslušníkov. Namiesto 
týchto činností by sa príslušníci mestskej polície mohli venovať dôležitejším úlohám. Mestská polícia, ktorá zefektívni fungovanie svojich činností a bude môcť 
s kamerovým systémom pracovať proaktívne v reálnom čase a nie len reaktívne pri dohľadávaní už prebehnutých incidentov.

Služba je určená službu konajúcim príslušníkom mestskej polície a operátorom k mestského kamerového systému. Je postavená na využití umelej 
inteligencie, ktorá analyticky v reálnom čase „objaví“ netypické správanie, alebo stav a tento záber zobrazí na hlavnom monitore a je na operátorovi a ako ho 
vyhodnotí. Môže ísť o prejavy vandalizmu, prevrátený smetný kôš, rýchlo unikajúce vozidlo, a pod. Služba umožňuje efektívnejšie rozhodovanie príslušníkov 
mestskej polície pri ochrane zdravia a majetku.



Analytika získaných dát z kamier bude zabezpečená prostredníctvom dohľadového centra mestskej polície, ktoré okrem iného poskytne pre zamestnancov 
mestskej polície aj služby monitoringu a dohľadu nad aktuálnou situáciou s použitím inteligentných analytických funkcionalít (vyhodnocovanie situácií, 
možných incidentov a podobne).

Z pohľadu realizácie procesov bude riešenie umožňovať:

Zvýšenie bezpečnosti, zvýšenie počtu vyriešených prípadov a zabránenie novým incidentom;
Proaktívne informovanie o netypickom správaní (prejavy vandalizmu, násilia, prevrátený smetný kôš, unikajúce vozidlo atď.).

Tvorba, resp. manažment verejných politík

ide o prierezovú oblasť, ktorá sa dotýka všetkých vyššie uvedených oblastí. Lokality pre túto oblasť sú teda zhodné so všetkými lokalitami definovanými 
za jednotlivé oblasti.

Všetky vybrané lokality s navrhovanými riešeniami sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Krásno nad Kysucou. Mesto získalo štatút Uznesením 
Slovenskej Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2001 dňa 14. júna 2001.

Vybrané lokality pre jednotlivé oblasti je možné vidieť na nasledovnom mapovom podklade (pre bližší detail odporúčame použiť url odkaz).

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=15R4GBScXj-tQRnQUp0ZNHpm8nXwpGVYk&ll=49.39819008682474%2C18.846476082324805&z=15

Kritéria kvality Spresnenie 
kritérií kvality: 
Odkazy na 
relevantné 
identifikátory 
kritérií kvality 
v prílohe 
Kritéria 
kvality.

Riziká Spresnenie 
identifikovaný
ch rizík: Odka
zy na 
relevantné 
identifikátory 
rizík 
v prílohe 
Riziká.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=15R4GBScXj-tQRnQUp0ZNHpm8nXwpGVYk&ll=49.39819008682474%2C18.846476082324805&z=15


Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, 
modely, 
obrázky 
v plnom 
rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na 
relevantné 
súbory. 
Prílohy 
obsahujú 
informácie 
vo forme 
modelov.



8.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie

V rámci projektu sa vybuduje IS „Smart manažment mesta Krásno nad Kysucou“. Navrhované riešenie bude pozostávať z nasledovných komponentov 
a funkcionalít:

Komponent pre príjem a poskytovanie dát – komponent zabezpečí:

Príjem dát z interných a externých IS – funkcionalita ako vstupná API brána zabezpečí príjem prichádzajúcich správ resp. údajov;
Poskytovanie dát - funkcionalita ako výstupná API brána zabezpečí poskytovanie dát;
Distribúcia dát – funkcionalita bude realizovať odovzdávanie dát do interných databáz na ďalšie spracovanie dát, umožní riadenie naplánovaných úloh;
Manažment rozhraní – funkcionalita umožní riadiť prístupy k dátovým rozhraniam a dátovým sadám.

Komponent pre spracovanie a analýzu dát – komponent zabezpečí:

Príjem dát z interných a externých IS – funkcionalita ako vstupná API brána zabezpečí príjem prichádzajúcich správ resp. údajov z interných systémov 
(prípadne externých systémov v budúcnosti);
Spracovanie a validácia dát – funkcionalita umožní prijaté dáta validovať, spracovať a uložiť do údajovej základne
Analytické nástroje– funkcionalita zabezpečí analytické spracovanie validovaných a uložených dát a vytváranie reportov a pohľadov na získané 
a spracované dáta.

Vizualizačný komponent – komponent umožní:

Vizualizácia dát – funkcionalita poskytne nástroje pre náhľad nad zozbieranými dátami pre dashboard a vizualizáciu pomocou geolokačných dát;
Tvorba reportov – funkcionalita umožní tvorbu reportov zo spracovaných a zanalyzovaných dát, umožní poskytovať rôzne prehľady, zostavy a štatistiky 
z dát vrátane historických dát. Reporty bude možné distribuovať na základe nastavených prístupových práv;
Export dát – funkcionalita umožní vytvoriť export, alebo nastaviť pravidelné exporty dát z/do úložiska;
Manažment prístupov a identít – funkcionalita bude realizovať riadené prístupov k nástrojov a zdrojom podľa pravidiel definovaných pomocou rolí

Komponent pre webové rozhrania a služby – komponent umožní:

Zobrazovanie údajov na portáli – funkcionalita umožní zobrazovať údaje na portáli v rámci webového rozhrania;
Správa otvorených dát – funkcionalita poskytne nástroje pre opendátový katalóg a umožní kategorizáciu dátových sád, poskytnutie jednotného rozhrania 
pre prístup a definíciu dátových sád.

Dátové úložisko – komponent zabezpečí ukladanie dát a archiváciu. Pôjde teda o jednotné úložisko dát, ktoré zabezpečí priestor pre uchovávanie a 
archivovanie všetkých údajov zbieraných zo zariadení ako aj vytváraných v rámci spracovania a analýzy dát

Komponenty IoT- zdroje údajov – pôjde o IoT senzory a zariadenia, ktoré budú s centrálnym riešením komunikovať pomocou rôznych štandardných 
prenosových protokolov.

Inteligentné kamery pre regulácia dopravy
Parkovacie senzory pre manažment statickej dopravy
Senzory pre energetickú efektívnosť
Lokálne environmentálne senzory
Inteligentné kamery pre bezpečnosť na verejných priestranstvách

Navrhované riešenie v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (Nariadenie 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, ktorého cieľom je výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov 
občanov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29. novembra 2017).

Podpora rozhodovania – hlavným cieľom je umožniť manažérom vyhodnocovať prevádzku ako celku, ako aj prevádzku ich jednotlivých častí. Umožňuje lepšie 
rozhodovanie o jednotlivých investíciách, kde je potrebné mať k dispozícii informácie o prevádzke a trendoch systémov a jeho jednotlivých zdrojoch. 
Poskytnutie takýchto informácií vo forme výstupov, tabuliek a grafov je základným predpokladom pre efektívne a rýchle rozhodnutia manažérov. Na základe 
údajov z monitoringu a centrálneho sledovania udalostí získa manažment a zamestnanci prehľad o aktuálnom stave a celkovej dostupnosti monitorovaných 
systémov. To im umožní cielene sa zamerať na riešenie aktuálnych problémov.





Ďalšie informácie

Detailné technické a technologické informácie pre jednotlivé oblasti:

Regulácia dopravy

Riešenie bude zabezpečovať:

Inštaláciu inteligentných kamier s nadstavbovým analytickým softvérom pre rozpoznávanie EVČ, meranie rýchlosti, počítanie objektov, detekcia smeru 
objektu;
zber údajov.

Manažment statickej dopravy

Riešenie bude zabezpečovať:

integrácia parkovacích senzorov pre jednotlivé parkovacie miesta;
zber údajov zo senzorov pre vyhodnotenie údajov týkajúcich sa parkovania.

Lokálne environmentálne ukazovatele

Riešenie bude zabezpečovať:

implementáciu meteostaníc na vybrané miesta pre zber kompletného setu enviromentálnych ukazovateľov;
implementáciu samotných senzorov CO2;
zber údajov zo všetkých senzorov pre zobrazovenie aktuálneho stavu meraných parametrov.

Energetická efektívnosť

Riešenie bude zabezpečovať:

implementáciu meračov spotreby energií a základných environmentálnych ukazovateľov (el. energia, voda, plyn/teplo, CO2 a ďalšie);
výmenu a inštaláciu potrebného príslušenstva pre zabezpečenie funkčnosti meračov spotreby energií;
inštaláciu riadiacej jednotky;
zber údajov z meračov do systému energetického manažmentu

Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach

Riešenie bude využívať inštalované kamery zahrnuté pre oblasť Regulácie dopravy, kde budú jednotlivé zariadenia používané aj na tento účel a budú 
poskytovať.

Detekcia narušiteľa: Pohyb objektov v oblasti streľby alebo vyhradenom priestore
Detekcia loiteringu: Detekovanie objektov postávajúcich dlhšie ako špecifikovaný́ čas od 10 s do 5 min
Detekcia smeru: Detekovanie objektov pohybujúcich sa v určenom smere
Detekcia zmeny scény: Detekcia rušenia spôsobeného neoprávneným zásahom do kamery
Detekcia objektu: Detekcia opusteného alebo odstráneného objektu vo vyhradenom priestore
Crossline detekcia: Detekovanie pohybujúceho sa objektu, ktorý́ prechádza cez zadané virtuálne čiary
Nadstavbové funkcie: Narušenie zóny, zotrvania v zóne, detekcia davu a iné behaviorálne funkcie – ide o použitie kvalitatívne iného druhu neurónovej 
siete (grafické́ znázornenie má podobu kostry). Funkcionalita umožňuje identifikovať̌ pád osoby, ležiacu osobu, bitku, dezorientovanú osobu.

Analytika získaných dát z kamier bude zabezpečená prostredníctvom dohľadového centra mestskej polície, ktoré okrem iného poskytne pre zamestnancov 
mestskej polície aj služby monitoringu a dohľadu nad aktuálnou situáciou s použitím inteligentných analytických funkcionalít (vyhodnocovanie situácií, 
možných incidentov a podobne).

Údaje zo Smartcity platformy bude mesto poskytovať elektronicky prostredníctvom nasledovných prístupových miest:

Na webovom portáli mesta, resp. aj v mobilnej aplikácií
Prostredníctvom výstupnej LED obrazovky (digitálny infopanel) umiestnenej na určenom mieste
Na portál  v otvorenom strojovo čitateľnom formáte vytvorené podľa štandardov s úplnými a štandardizovanými metadátami alebo ontológie data.gov.sk
využívajúce jedinečné referencovateľné identifikátory

http://data.gov.sk


Prílohy Diagra
my, 
modely
, 
obrázk
y 
v plno
m 
rozlíše
ní

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkaz
y na 
releva
ntné 
súbory
. 
Prílohy
obsah
ujú 
inform
ácie 
vo 
forme 
model
ov.



8.2.3. Technologická architektúra

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 

Predpokladá sa využitie zakúpeného HW v rámci projektu, ktorý bude umiestnený v dátovom centre mesta v dostupnou konektivitou k internetu. Návrh 
architektúry bude postavený na troch základných pilieroch:

vysoká bezpečnosť,
vysoká dostupnosť,
vysoká škálovateľnosť

Informačné systémy budú prevádzkované na vytvorených virtuálnych serveroch s použitím virtuálnej technológie s prístupom k dátovému úložisku a 
zabezpečovaní sieťových služieb.

V rámci prenosovej vrstvy budú riešené prenosy pre zber a poskytovanie dát zo senzorických sietí podľa potrieb prenášaných dát nasledovne:

Energetické nenáročné prenosy - pomocou protokolov napr. v rámci licencovaného pásma Narrowband IoT, SigFox alebo nelicencované LoRaWAN 
poskytnuté na komerčnej báze, lebo poskytnuté na komunitnej bázy TheThingsNetworks pre prenos malých senzorových správ.
Energeticky náročnejšie prenosy dát pomocou miestnej WIFI alebo miestnej optickej siete - prenes senzorových dát, prenos video signálu

Komerčné dátové služby poskytované operátormi pomocou sietí 2G - SMS, 3G GPRS, 4G - LTE, 5G -network splitting malé objemy dát s veľkým množstvom 
senzorov, veľkým dátovým objemom dát pre menší počet zariadení

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint"

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky 
v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. 
Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov.



8.2.4. Implementácia a migrácia

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

Súhrnný popis

Úvodné informácie

Celkové trvanie navrhovaného projektu je plánované na 12 mesiacov vrátane hlavných a podporných aktivít (10 mesiacov hlavné aktivity). Pred samotným 
projektom prebehne verejné obstarávanie na realizovaný projekt. Predpokladaná doba trvania verejného obstarávania je minimálne 3 mesiace. Jednotlivé 
obstarávania budú definované v predloženej ŽoNFP.

Projekt bude realizovaný vo fázach, každá fáza bude realizovaná formou hlavných aktivít, tak ako sú definované v príručke pre žiadateľa OPII Prioritná os 7.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu je v ďalšom uvádzaný ako čas „T“.

Indikatívny harmonogram je rozdelený do nasledovných fáz:

AKTIVITA Analýza a dizajn v dĺžke trvania sumárne 3 mesiace (od T do T+3),

AKTIVITA Nákup HW a krabicového softvéru (technických prostriedkov, programových prostriedkov) a služieb v dĺžke trvania priebežne počas 5 mesiacov (od 
T+1 do T+6),

AKTIVITA Implementácia v dĺžke trvania priebežne počas 6 mesiacov (od T+2 do T+8),

AKTIVITA Testovanie v dĺžke trvania priebežne počas 6 mesiacov (od T+4 do T+10),

AKTIVITA Nasadenie v dĺžke trvania priebežne počas 5 mesiacov (od T+5 do T+10),

Podporné aktivity (Riadenie projektu, Publicita a informovanosť) budú realizované počas trvania celého projektu, minimálne počas 12 mesiacov.

Obsah aktivít z pohľadu dodávaných produktov a vzájomné prepojenie na jednotlivé fázy je uvedené v CBA/TCO v záložkách Rozpočet a Harmonogram, 
v rámci ktorého je samostatne definovaná implementácia a samostatne testovanie.

Uvedený harmonogram je indikatívny, presnejšie bude špecifikovaný v rámci žiadosti/zmluvy o NFP.

 

Ďalšie informácie

Indikatívny harmonogram projektu je rozdelený do týchto hlavných aktivít:

AKTIVITA Analýza a dizajn v dĺžke trvania sumárne 3 mesiace, ktorá bude zahŕňať najmä prípravu výstupov:

Detailný návrh riešenia;
Plán testov.

AKTIVITA Nákup HW a krabicového softvéru (Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb v dĺžke trvania 5 mesiacov.

AKTIVITA Implementácia v dĺžke trvania priebežne počas 6 mesiacov, ktorá bude zahŕňať:

Vývoj, migrácia údajov a integrácia;

AKTIVITA Testovanie v dĺžke trvania priebežne počas 6 mesiacov, ktorá bude zahŕňať:



Testovanie;
Školenia personálu;
Dokumentácia.

AKTIVITA Nasadenie v dĺžke trvania priebežne počas 5 mesiacov, ktorá bude zahŕňať:

Nasadenie do produkcie;
Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie.

Z pohľadu projektového riadenia medzi hlavné výstupy projektu budú patriť najmä:

V rámci prípravnej fázy, ktorej účelom je zabezpečenie činností potrebných na začatie projektu vrátane vyčlenenia potrebných zdrojov na prípravnej fázy 
riadenie a uskutočnenie projektu najmä:

Analýza súčasného stavu, návrh architektúry riešenia a potvrdenie uskutočniteľnosti (ŠU);
Opodstatnenie projektu, ktoré je k dispozícii pre inicializáciu projektu (Zdôvodnenie projektu);
Špecifikácia a popis produktov projektu (Popis produktov projektu);
Zvolenie prístupu k projektu po vyhodnotení viacerých spôsobov a možností dodávky (Prístup k projektu);
Vymenovanie rolí potrebných pre inicializáciu projektu (Popis rolí);
Naplánovanie potrebných prác vo fáze inicializácie (Plán inicializačnej fázy).

V rámci, inicializačnej fázy ktorej účelom je vytvorenie a schválenie základných dokumentov projektu najmä:

Prístup, akým budú identifikované, vyhodnocované, riadené a kontrolované riziká projektu (Stratégia riadenia rizík);
Prístup, akým budú identifikované, vyhodnocované, riadené a kontrolované problémy a zmeny produktov projektu (Stratégia riadenia konfigurácií);
Prístup, akým bude dosiahnutá požadovaná úroveň kvality (Stratégia riadenia kvality);
Popis toho, kto potrebuje aké informácie, v akom formáte a v akom čase, čiže popis spôsobov, formátu a frekvencie komunikácie medzi zainteresovanými 
stranami (Stratégia riadenia komunikácie);
Definícia a popis toho, ako a kedy majú byť produkty vyvíjané a dodané a za akú cenu (Plán projektu);
Rozsah prác na projekte a popis produktov, ktoré majú byť dodané (Popis produktov projektu, Prístup k projektu);
Popis toho, kto je zapojený do projektu a do rozhodovania (Štruktúra projektového tímu, Popis rolí projektového tímu);
Dôvody pre realizáciu projektu, očakávané prínosy a možné riziká (Zdôvodnenie projektu).

V rámci realizačnej fázy, ktorej účelom je plynulé zabezpečenie priebehu projektu; realizačná fáza sa môže skladať z viacerých etáp najmä:

Dodávka a vývoj produktov projektu prostredníctvom odsúhlasených balíkov prác dodávky (Popis prác dodávky, pričom sem patria hlavne dokumenty
Analýza procesov, Špecifikácia požiadaviek a Detailná špecifikácia riešenia, Testovacie scenáre atď.);
Monitorovanie priebehu prác a napredovania projektu, či je v zhode so schváleným plánom projektu a následne pravidelné informovanie o stave 
(Kontrolná správa o stave dodávky, Správa o stave projektu);
Udržanie priebehu projektu a vytváraných produktov v rozmedzí schváleného prípustného rámca pre rozsah, náklady, trvanie, kvalitu, riziká a prínosy a 
riešenie akýchkoľvek odchýlok (Správa o otvorenej otázke, Správa o eskalácii);
Postupné plánovanie a vyhodnocovanie etáp projektu s overovaním úplnosti dodávok pre každú etapu (Plán projektu, Správa o ukončení etapy).

V rámci ukončovacej fázy, ktorej účelom je zabezpečenie správneho dokončenia projektu, jeho vyhodnotenia a príprava činností po jeho dokončení najmä:

Potvrdenie finálnej akceptácie produktov projektu a ich odovzdanie do prevádzky (Akceptačný protokol);
Vyhodnotenie výkonnosti projektu, cieľov a prínosov projektu, produktov projektu (Správa o ukončení projektu);
Identifikácia ponaučení pre budúce projekty (Register rizík, Register otvorených otázok, Správa o ponaučeniach).

Harmonogram:



Hlavné aktivity Doba trvania v mesiacoch

Analýza a dizajn 3

Nákup HW a SW (Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb) 5

Implementácia 6

Testovanie 6

Nasadenie (vrátane postimplementačnej podpory) 5

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 12

Publicita a informovanosť 12

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Harmonogram projektu Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



8.2.5. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie

Základnými východiskami pre rozvíjané riešenie bezpečnosti IS sú rovnako ako v súčasnom stave právne predpisy ako zákon č. 18/2018 o ochrane osobných 
údajov, zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a s ním súvisiaca vyhláška č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie 
verejnej správy a ďalej ISO/IES 27000, Common Criteria a OWASP Guides a dodatočných požiadaviek prevádzkovateľa systému.

Bezpečnosť v rámci riešenia budovaným navrhovaným projektom sa musí riadiť predovšetkým zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov pričom musí byť zabezpečená implementácia požiadaviek zo zákona v podobe komplexných technických a 
organizačných procesov pre bezpečnosť informácií do prostredia IS v správe SP. Po implementácií opatrení bude IS vyhovovať požiadavkám zákona o 
kybernetickej bezpečnosti (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) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Pre riešenie bezpečnosti v rámci navrhovaného projektu bude spracovaný bezpečnostný projekt a samotný návrh funkčnosti bude vychádzať z uvedeného 
projektu. V rámci predmetu projektu budú ďalej realizované penetračné testy a všetky prístupy k údajom a riešeniu budú zabezpečené riadením prístupov na 
základe hierarchie, ktoré bude kompletne logované. Všetky prenosy medzi systémami ako aj nový systém bude zabezpečený šifrovaním prostredníctvom 
protokolu HTTPS.

Bezpečnostný projekt zároveň zabezpečí, aby vyššie uvedené opatrenia ku kybernetickej bezpečnosti boli zohľadnené a koordinované s ich aplikáciou v rámci 
prostredia mesta.

Dostupnosť dát a systému bude zaistená na úrovni SLA poskytovateľom služby, alebo pravidelným zálohovaním a možnosťou obnovenia dát. Konkrétny popis 
prevádzky a riešenia katastrofických scenárov vznikne počas samotného projektu. Ochrana proti DDoS útokom je riešená na úrovni infraštruktúry. Ochrana 
proti bežnému preťaženiu systému je riešená škálovaním a tiež využitím existujúcej virtualizačnej technológie tiež ako nástroja pre zabezpečenie vysokej 
dostupnosti.

Dostupnosť bude taktiež zabezpečená monitorovacím softvérom, ktorý zabezpečí pravidelnú kontrolu dostupnosti (a validity) dát, ktoré sú preberané zo 
systémov tretích strán. Ak nejaké dáta prestanú prichádzať, alebo prichádzajú v nesprávnom formáte, nie sú dostupné na rozhraní alebo sú dostupné v zlom 
formáte, používateľ bude notifikovaný a problém bude ihneď riešený.

Z pohľadu bezpečnosti bude celá komunikácia na všetky rozhrania prebiehať prostredníctvom zabezpečenej komunikácie a najmodernejších kryptografických 
metód založených na asynchrónnej kryptografii pomocou tzv. SSL cez HTTPS protokol.

Všetky aktivity v platforme budú auditované a auditné logy budú prístupné na kontrolu.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

Ďalšie informácie

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



8.3. Prevádzka

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie

V rámci navrhovaného riešenia bude podpora prevádzky riešená nasledovne:

pre Level 1 (tzv. L1), kde úlohou prvej úrovne podpory je filtrácia a kategorizácia požiadaviek na HelpDesk a prvotná pomoc používateľovi pri riešení 
základných problémov a smerovanie nevyriešených požiadaviek na ďalšie úrovne podpory (L2 a L3). Prvá teda úroveň zbiera a analyzuje informácie o 
používateľovi, posúva tieto informácie na ďalšie úrovne podpory a určuje najlepší možný spôsob vyriešenia hlásenia. L1 bude v zodpovednosti mesta.
pre Level 2 (tzv. L2), kde úlohou druhej úrovne podpory je riešenie hlásenia na úrovni konfigurácie, inštalácii SW vybavenia a pomoci pri riešení HW 
problémoch, hlásenia neriešiteľné v tomto rozsahu sú posúvané na podporu úrovne L3. Riešenia ponúkané na úrovni L2 vychádzajú zo známych a 
dokumentovaných problémov, na tejto úrovni by sa nemalo zdržiavať s hľadaním príčiny problémov a toto ponechať na úroveň L3. L2 bude v 
zodpovednosti dodávateľa riešenia.
pre Level 3 (tzv. L3), kde predmetom podpory je riešenie problémov s konfiguráciou, prevádzkou databázy a opravy chýb na úrovni serverov, 
infraštruktúry a iných technických záležitostí spojených s dodaným riešením, za ktoré zodpovedá dodávateľ riešenia.

Prevádzka a udržateľnosť projektu bude realizovaná prostriedkami z rozpočtu mesta. Pre udržateľnosť projektu a napĺňanie plánovaných prínosov bude 
kladený dôraz na dodržanie nastaveného harmonogramu a implementovanie všetkých uvedených výstupov pri neustálom dohľade zainteresovaných osôb. 
Len dostatok kvalifikovaných zamestnancov zabezpečujúcich súčinnosť a podporu, potrebnú komunikáciu, aktualizáciu dokumentácie, školenia a pod. umožní 
dlhodobo udržiavať navrhované riešenie. Financovanie prevádzky riešenia a dodržanie SLA - pri zohľadnení relevantných kvantitatívnych a kvalitatívnych 
prínosov pre celú spoločnosť, bude predmetom dôsledného plánovania rozpočtu, pričom na druhej strane je potreba aby štát poskytol potrebné prostriedky.

Po ukončení projektu zabezpečí mesto technické a personálne potreby, resp. kapacity nevyhnutné pre prevádzkovanie výstupov projektu počas celej 
životnosti projektu a to minimálne počas 5-ročného obdobia udržateľnosti projektu z rozpočtových zdrojov žiadateľa. Mesto Krásno nad Kysucou zároveň 
deklaruje, že podpora prevádzky systémov vybudovaných projektom bude aspoň vo výške 20% finančných prostriedkov z celkových oprávnených výdavkov 
projektu rozpočtovaných ako vlastné zdroje. Náklady na 5 rokov prevádzky po ukončení projektu podľa TCO sú vyčíslené na celkovú výšku približne 38 % z 
celkových oprávnených výdavkov.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



8.4. Ekonomická analýza

Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie 

V rámci ekonomickej analýzy je kladený dôraz predovšetkým na definovanie prínosov navrhovaného projektu a to ako kvalitatívnych, tak aj kvantitatívnych. 
Zároveň sú v tejto časti definované aj náklady na realizáciu projektu pre jednotlivé aktivity.

Náklady

Náklady navrhovaného projektu sú rozpočtované ako náklady na:

nákup HW a licencií (kamery, senzory, príslušenstvo, vrátane montáže, analytický SW);
nákup licencie v súvislosti s centrálnou platformou
konfigurácia a prispôsobenie pripojenia zariadení, vytvorenia vizualizácii, reportov, exportov a publikácie open data - ako vývoj riešenia.

Náklady navrhovaného projektu sú rozpočtované ako náklady na vývoj riešenia, nákup HW a projektové riadenie/publicitu v predpokladanej výške:

Hlavné aktivity EUR

Analýza a dizajn 23 412 EUR

Nákup HW a krabicového softvéru 248 598 EUR

Implementácia 56 232 EUR

Testovanie 17 952 EUR

Nasadenie 11 772 EUR

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 24 840 EUR

Publicita a informovanosť 2 088 EUR

Cena projektu celkom 384 894 EUR

Vzhľadom na sumu projektu do 1 mil. EUR, CBA nie je potrebná a v časti prínosov nebolo potrebné vyčísliť jednotlivé prínosy. Vyčíslenie ako aj detailný popis 
uvedených nákladov je uvedený v prílohe ŠU (TCO). Detailný rozpočet sa nachádza v prílohe k štúdii, kde sú definované aj jednotlivé nákladové položky, ako 
aj rozdelenie nákladov na oprávnené aktivity podľa príručky.

Prínosy v rámci navrhovaného projektu spočívajú v:

Zníženie negatívnych dôsledkov dopravy
Optimalizácia parkovacích miest
Zníženie finančných nákladov na odvoz odpadu
Zníženie finančných nákladov na energetickú náročnosť mestských budov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zvýšenie kvality bývania
Zvýšenie bezpečnosti na verejných miestach

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie 



Prílohy

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.
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