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ÚJD SR na základe vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
(ÚPVII) má povinnosť upraviť a sprístupniť súčasné webové sídlo (WS) v súlade so slovenskou
legislatívou, t. j. predovšetkým so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo
verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s vyhláškou ÚPVII č. 78/2020 Z. z.
o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a s vyhláškou č. 179/2020 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných
technológií verejnej správy. Na základe Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov
musí mať ÚJD SR zriadený a vymenovaný riadiaci výbor projektu na obstaranie
a implementáciu nového WS.
Súčasné WS ÚJD SR je z technického a dizajnového hľadiska nevyhovujúce a zastaralé.
Očakávaným prínosom nového WS ÚJD SR má byť grafika korešpondujúca s webovými
sídlami verejnej správy, logickejšia a prehľadnejšia forma rozloženia obsahu WS. Intuitívne
vyhľadávanie informácií, tak aby návštevník stránky informácie našiel, a stránku predčasne so
sklamaním neopustil. WS ÚJD SR má garantovať, že zverejnené informácie sú presné
a hodnoverné.
ÚJD SR vyčlenil na obstaranie a implementáciu nového webového sídla 15 000 €.
Predpokladaný začiatok projektu je apríl 2020. ÚJD SR predpokladá ukončenie projektu
a odovzdanie nového webového sídla so všetkými potrebnými náležitosťami na november
2020.
V snahe dosiahnuť úspešný projekt, je dôležité poznať a alokovať dostatočné zdroje,
nevyhnutné pre zabezpečenie realizovateľnosti projektových aktivít. Definované sú do
nasledovných oblastí: ľudské zdroje (špecialisti, odborníci v projektovom tíme, administratívni
pracovníci), materiálne zdroje (legislatívne podklady, usmernenia ÚPVII ), zariadenie
a vybavenie (PC, telefón, kancelárske vybavenie..), práce a služby (preklady obsahu stránky
do anglického jazyka), finančné zdroje (rozpočet ÚJD SR).
S cieľom úspešne zrealizovať projekt nového WS ÚJD SR sa uvažuje o vzniku možných rizík
a závislosti pri samotnej realizácii projektu. Ide predovšetkým o technické riziká (nesprávna
špecifikácia technických rizík, nedodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, nedodržanie
termínov dokončenia projektu, časté poruchy pri prevádzke/nasadení nového WS,
komplikovaná práca s novými dodávateľskými produktami, neschopnosť uskutočniť
navrhovaný projekt na obstaranie a implementáciu nového WS, nepremyslené aplikovanie
nových technológií do praxe), bezpečnostné a informačné riziká (ohrozenie informačnej
bezpečnosti a ochrany osobných údajov, nechránený prístup do verejnej siete, nedodržanie
termínov migrácie na vládne cloudy, neaktuálne verzie používaných aplikácií, kybernetický
útok, neodborná manipulácia, neúmyselná ľudská chyba, možnosť napadnutia alebo
znefunkčnenia webového sídla, chyba hardwaru, chyba softweru), organizačné rizika (vysoká
vyťaženosť členov projektu a s tým súvisiaca znížená schopnosť pracovného výkonu pri plnení
výstupov projektu, zle prerozdelenie činností členov projektového tímu, neúplné a nedôsledné
plánovanie, nedostatočná komunikácia projektového tímu, nekonkrétne rozdelenie
zodpovednosti projektového tímu,), personálne rizika (strata kľúčových členov projektového
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tímu, chyby a omyly členov projektu, nedodržanie postupov a pravidiel, časový stres,
nedostatok informácií, nedôsledné overenie informácií, nedostatočná znalosť predpisov a
spoliehanie sa na rutinu, neskúsenosť, finančné rizika (verejné obstarávanie - nesprávne
nastavenie súťažných podkladov, príliš vysoká cena dodávateľa pri vyhlásení verejného
obstarávania, diskriminačné nastavenie požiadaviek na uchádzačov vo verejnom obstarávaní,
ohrozenie prechodu na vládne cloudy z dôvodu nedostatočných finančných možností úradu,
riziko nedodania nového WS podľa požiadaviek ÚJD SR pri uhradení zákazky), riziká
nesúladu s legislatívou (nedodržanie platných štandardov projektu v súlade s platnou
legislatívou SR a EÚ).
S cieľom čo najlepšieho spracovania projektového zámeru zo zohľadnením všetkých možných
hľadísk ÚJD SR identifikoval potenciálne alternatívy riešenia projektu. A to:
1. Nulový variant – zachovanie súčasného stavu
2. Zmena obsahu – zmena obsahovej stránky WS a zachovanie súčasného grafického
prostredia WS na LotusNotes platforme.
3. Zmena obsahu – zmena obsahovej stránky WS v novom grafickom prostredí WS
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ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET a ANALÝZA NÁKLADOV
Bežné výdavky
Typ výdavku

Jednotka

Cena za
jednotku v
eurách

Počet
jednotiek

Výdavky
spolu
v eurách v
DPH

1. Osobné výdavky
Celkom
0,2. Cestovné výdavky ( výdavky na cesty, ubytovanie a pod.)
Celkom
0.3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu
Celkom
0,4. Administratívne výdavky (napr. kancelárske potreby, poštovné, výdavky za telekomunikačné
služby, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu)
Celkom
0,5. Iné výdavky
Celkom
0,Spolu – bežné výdavky
0,-

Kapitálové výdavky
Typ výdavku

Cena za dielo nového WS ÚJD SR (bude
upravené podľa dodávateľa)

Jednotka

Cena za
jednotku v
eurách

Počet
jednotiek

1

15 000,-

1

Výdavky
spolu
v eurách s
DPH
15 000,-

Spolu- kapitálové výdavky
SPOLU ( bežné + kapitálové výdavky)

15 000,15 000,-

B. Vlastné zdroje
Z rozpočtu ÚJD SR

15 000,-

SPOLU

15 000,-

C. Finančné prostriedky z iných zdrojov

SPOLU
0,VÝDAVKY SPOLU (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, vlastné zdroje) 15 000,-
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