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ZÁPIS ZO STRETNUTIA 

ID zápisu:  Druh stretnutia:  

Téma 
 stretnutia: 

PTK – Zvýšenie dostupnosti ezdravia – Workshop k zodpovedaným otázkam 

Agenda  

Dátum 
konania: 

2.5.2019 Miesto konania: NCZI 

Čas (od – do): 14:00 – 16:00 Zvolávateľ: NCZI 

    

 NCZI Iné zainteresované strany 

Účastníci: 

Marian Šimegh 
Pavol Sidó 

Richard Hollý 
Michaela Kastlerová 

Ján Mikolaj (Asseco Central Europe, a.s.) 
Tomáš Rohožka (Asseco Central Europe, a.s.) 
Peter Moravčík (Asseco Central Europe, a.s.) 

Miriam Múdra (UPVII) 

Podklady:  

Zápis vyhotovil: Michaela Kastlerová Zápis verifikoval: Pavol Sidó 

  
1. Agenda 

 

Agenda Prerokované 

Workshop Áno 

 
2. Záznam zo stretnutia 

 

Oblasť agendy Záznam 

Workshop 

Dňa 2.5.2019 od 14:00 do 16:00 sa uskutočnil workshop so zástupcami firmy Asseco Central 
Europe, a.s. (ACE).  
 
Vypracované sú 4 otázky.  
 
Otázka č. 1: Navrhnite koncept migračného plánu NZIS do navrhovaného riešenia, vymenujte 
odhadovaný rozsah úprav po moduloch. Pomenujte rizika a zohľadnite súlad s novým 
zákonom o ITVS 95/2019. 
 
Záver: Zapracujeme navrhovaný migračný plán s jednotlivými postupnosťami a závislosťami 
do štúdie uskutočniteľnosti v tom rozsahu, ako bol navrhnutý ACE. 
 
Otázka č.2: Ktoré architektonické princípy podľa NKIVS – referenčná architektúra ISVS v 
cloude sú v rozpore alebo sú problematické aplikovať v navrhovanom riešení a prečo pre VDC1 
a VDC2? 
 
Záver: V súlade s naplnením predpokladaného KPI uplatniť 75% architektonických princípov 
v riešení pre VDC1 odporúča ACE v rozsahu realizácie štúdie uskutočniteľnosti naplniť 
architektonické ciele v rozsahu: 
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1. Áno 
2. Áno 
3. Áno 
4. Nie 
5. Áno 
6. Čiastočne  (Pre webové služby bude uplatniteľný, pre webové stránky nie)  
7. Áno 
8. Áno 
9. Áno 
10. Áno 
11. Áno 
12. Áno 
13. Áno 
14. Čiastočne (Pre pridanie aplikačných nodov áno, pre škálovanie DB pridávaním nodov 

a kontajnerizáciu nie) 
 
Odporúčanie zo strany ACE vytvoriť v úvodných fázach projektu PoC riešenia a touto formou 
mitigovať riziko čo najskoršieho odhalenia možných problémov pri implementácii 
architektonických princípov. NCZI zapracuje odporúčanie do harmonogramu štúdie. 
 

 
Otázka č.3: Pokladáte navrhované riešenie za uskutočniteľné a dodateľné v navrhovanom 
časovom rozsahu a uvedenej cene? Navrhnite a popíšte prípadné zmeny.  
 
Záver: Navrhované riešenie predpokladáme za uskutočniteľné a dodateľné v navrhovanom 
časovom rozsahu a v uvedenej cene.  
 
Otázka č. 5: Navrhnite katalóg cloudových služieb a ich typ, ktoré má NCZI poskytovať pre 
oprávnené osoby v súlade so zákonom 153/2013 za účelom práce s klinickými údajmi a v súlade 
s navrhovanou metodikou UPVII. 
 
Záver: Výstupom projektu bude katalóg biznisových služieb určených pre elektornizáciu 
v zdravotníctve. Tento katalóg bude realizovaný a rožširovaný inými projektami, ktoré sú 
plánované v rezorte zdravotníctva, pričom táto štúdia vytvára predpoklad pre zaradenie 
týchto služieb do katalógu služieb. Koncepcia vyskladávania služieb bude zapracovaná do 
štúdie uskutočniteľnosti. 

 
3. Podklady 

 
V rámci PTK bol dodávateľom predložený súbor dokumentov, ktoré slúžia ako podklad a technická špecifikácia pre 
prípravu ponuky v súťažných podkladoch.  
V prípade požadovania doplnenia technických dokumentov nad rámec uvedených nižšie, bude to možné na základe 
podpísania NDA s konkrétnym participantom na PTK. 

ID Názov súboru 

1 Integračný manuál ezdravie 1.2.1 

2 Referenčná architektúra ISVS v cloude  

3 Metodické usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do katalógu (s prílohami) 

4 Diagramy navrhovanej architektúry riešenia 

5 Štúdia uskutočniteľnosti: Zvýšenie dostupnosti eZdravia (vrátane CBA) 

6 Prezentácia zo stretnutia k PTK 
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4. Použité skratky 
 

Skratka Vysvetlenie 

PTK Prípravné trhové konzultácie 

CBA Analýza nákladov a prínosov 

IS VS Informačné systémy verejnej správy 

UAT Užívateľské akceptačné testy 

OVM Orgán verejnej moci 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 

PoC Proof of concept 

 
 

5. Podpisová doložka 
 

Za Objednávateľa Za Dodávateľa 

Meno  Meno  

Dátum  Dátum  

Pospis  Pospis  

 


