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Cieľom projektu je obstaranie a implementácia nového webového sídla (WS), ktoré bude po
obsahovej a formálnej stránke v súlade s platnou legislatívou SR, napĺňajúc predovšetkým
požiadavky zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu (UPVII) č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov
a vyhlášky ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.
Súčasné WS ÚJD SR je považované z technického a dizajnového hľadiska za nevyhovujúce
a nespĺňa požiadavky kladené na WS orgánu verejnej moci. Motiváciou na realizáciu projektu
nového WS je dosiahnutie stavu, aby nové WS ÚJD SR spĺňalo náležitosti súvisiace s platnými
požiadavkami a štandardami pre IT vo verejnej správe s ohľadom na celkovú životnosť
projektového diela a zároveň, aby WS v štruktúrovanej a prehľadnej forme poskytovalo
overené a zrozumiteľné informácie širokej verejnosti. Očakávaným výstupom redizajnu WS
ÚJD SR je graficky atraktívny a intuitívny dizajn, kde verejnosť (odborná, laická) ľahko nájde
potrebné informácie. V rámci predmetu zákazky sa požaduje predovšetkým vytvorenie
dokumentácie k dielu, v prípade potreby súčinnosť pri prenose WS do vládneho cloudu, úvodné
nastavenie Search Engine Optimization (SEO), prepojenie na Google Analytics, zabezpečenie
implementácie, zabezpečenie dostupnosti informácií pre zdravotne znevýhodnených
návštevníkov WS za pomoci optimalizácie, tzv. BlindFriendly. Dôraz musí byť kladený aj na
zabezpečenie WS voči prípadným napadnutiam alebo znefunkčneniu nosného zdroja
informácií. Cieľom WS ÚJD SR bude prioritne zabezpečovať informačný a edukačný servis
pre domácu a zahraničnú verejnosť v pôsobnosti dozorného orgánu. Dôležité je vytvoriť
obsahovo také WS, ktoré bude pre domácu a zahraničnú verejnosť primárnym a dôveryhodným
miestom pre získanie kompetentných a overených informácii v oblasti jadrovej bezpečnosti
jadrových zariadení, a s tým súvisiacich dozorných činností.
Z hľadiska technickej špecifikácie nie je podmienkou použitie open-source technológie, ale je
nevyhnutné zabezpečenie splnenia požiadaviek zákona č. 69/2019 Z. z. o kybernetickej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nové WS sídlo ÚJD SR musí mať
definované riziká: technické, bezpečnostné a informačné riziká, organizačné rizika, personálne
rizika, finančné rizika, riziká nesúladu s legislatívou a z hľadiska závislostí zabezpečiť
transparentné podmienky pre budúcu verejnú súťaž, vylúčením závislosti na pôvodnom
dodávateľovi (vendor lock-in). ÚJD SR po skončení zmluvného vzťahu s dodávateľom bude
mať možnosť vyhlásiť novú slobodnú verejnú súťaž aj s iným, novým dodávateľom. Je
potrebné zabezpečiť ovládanie cez užívateľské, komunikačné a webové rozhrania, tak, aby
administrátori WS na strane ÚJD SR vedeli pracovať so systémom samostatne bez nevyhnutnej
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potreby spolupráce a podpory od dodávateľa. V rámci opisu obmedzení pri vyhodnocovaní
a výbere uchádzača sa môže stať, že cena požadovaná uchádzačmi za predmet zákazky je
vyššia, ako je predpokladaná hodnota zákazky. V procese realizácie požiadaviek na nové WS
ÚJD SR môžeme predpokladať, že sa projektový plán nepodarí dodržať v stanovených
termínoch. Pri realizácií projektu môže dôjsť k nedodržaniu bezpečnostných štandardov,
štandardov informačných technológií verejnej správy, k nedodržaniu legislatívy v oblasti
ochrany osobných údajov.
Riadiaci výbor projektu a vymenovanie členov projektového tímu sa zriaďuje príkazom
predsedníčky ÚJD SR o zložení a činnosti projektového tímu na obstaranie a implementáciu
nového WS ÚJD SR (Riadiaci akt č. PP 130 017:20 zo dňa 11. 06. 2020). Riadiaci výbor
projektu zodpovedá za zabezpečenie dodržania princípov hospodárnosti, efektívnosti
a účinnosti a nesie zodpovednosť za všetky rozhodnutia v projekte. Zodpovednosti a funkcie
jednotlivých členov projektového tímu sú uvedené v menovacích dekrétoch.
Členmi riadiaceho výboru projektu sú:
Mgr. Miriam Vachová (predseda riadiaceho výboru)
JUDr. Adriana Sokolíková (vlastník procesu)
Členmi projektového tímu sú:
Mgr. Katarína Ambrozyová (projektový manažér)
Mgr. Karol Kotora (kľúčový používateľ)
Mgr. Eduard Metke, junior (kľúčový používateľ)
Ing. Vladimír Paučo (kľúčový používateľ)
Ing. Róbert Vlček (IT analytik a IT architekt)
Mgr. Miroslava Česanková (manažér kvality)
Ing. Vladimír Paučo (manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti).
Projekt bude realizovaný v štyroch fázach, ktoré spolu tvoria životný cyklus projektu
a ktorými sú:
 prípravná fáza projektu
 iniciačná fáza projektu
 realizačná fáza projektu
 dokončovacia fáza projektu.
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