
Príloha č. 2

Názov úlohy
Kapacity                        

(čl/hod/rok)

1. 111 Bezpečnosť informačných systémov DataCentra 1687,5

2. 121 Centrum podpory používateľov – CPU 16875

3. 151 Systém manažérstva kvality DataCentra podľa normy EN ISO 9001:2008 490,5

4. 201 Zriadenie Registra účtovných závierok (RÚZ) 169

5. 202 Konzultačné služby pre sekciu informatizácie spoločnosti MF SR 169

6. 211 IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond (ITMS) 11812,5

7. 221 Komunikačno – technologická infraštruktúra (KTI)  3969

8. 303 MIS MF SR - údaje za výkazníctvo 450

9. 311
Podpora používateľov pri práci s aplikáciami rozpočtového 

informačného systému (Aplikačná podpora RIS – AP RIS) 6750

10. 313 Účtovný informačný systém obcí a ich podriadených rozpočtových  a príspevkových organizácií 4761

11. 314
Programové vybavenie pre automatizovaný zber účtovných výkazov obcí a ich podriadených rozpočtových a príspevkových 

organizácií (AZÚV) 1962

12. 316 Informačný systém pre centrálnu evidenciu zmlúv o hypotekárnych úveroch 841,5

13. 317 Podpora používateľov pri práci s aplikáciami IS ŠP – AP IS ŠP (Aplikačná podpora IS ŠP) - moduly Výkazníctvo a Majetok
843,5

14. 318
Podpora používateľov pri práci s aplikáciami IS ŠP – AP IS ŠP (Aplikačná podpora IS ŠP) - modul Riadenia výdavkov 

(ManEx) 844

15. 321 Spracovanie údajov o dani z nehnuteľností 2353,5

16. 323 IS pre centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení 684

17. 341 Účtovný IS právnických a fyzických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva     2547

18. 342 Účtovný IS účtovných výkazov podnikateľskej sféry fyzických osôb účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva
3006

19. 343 Účtovný IS neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva     2965,5

20. 344 Účtovný IS účtovných výkazov  neziskovej sféry – jednoduché účtovníctvo 3204

21. 345 Správa a spracovanie údajov registrov a číselníkov pre ÚIS účtovných výkazov podnikateľskej a neziskovej sféry 
607,5

22. 351 Hlásenie o spotrebiteľských úveroch 918

23. 352 Informačný systém pre centrálnu evidenciu zmlúv o mladomanželských úveroch 562,5

24. 353 AFU - Archív finančných ukazovateľov 450

25. 402 Technická, komunikačná a systémová podpora projektov 22788

26. 403 Prevádzkovanie portálu   www.informatizacia.sk   292,5

27. 404 Prevádzkovanie Registra osobitných ponukových konaní 391,5

28. 405 Poskytovanie odbornej podpory produktov spoločnosti Microsoft 1507,5

29. 407 Informačný systém účtovníctva fondov (ISUF) 562,5

30. 408 Ekonomický informačný systém (EIS) 562,5

32. 501 Projektové, ekonomické a organizačné riadenie, technická a prevádzková podpora DataCentra 35302,5

33. 701 Riešenie počítačových incidentov v rámci špecializovaného útvaru CSIRT.SK 6750

34. 702 Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti 3657

35. 703 Vytvorenie počítačového pracoviska / laboratória pre forenznú analýzu v rámci CSIRT.SK a jeho HW a SW vybavenie
5062,5

36. 704 Vytvorenie systému zdieľania informácií a varovania - oblasť detekcia a reakcia 3094

Spolu   148893

Rekapitulácia kapacitného krytia úloh DataCentra na rok 2011

číslo úlohy
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Pre úlohu č. 501 sa nevypracováva osobitný identifikačný list úlohy (IL).

Do tejto úlohy sa započítavajú všetky ostatné kapacity DataCentra, ktoré sú čerpané na: 

• riadiace, koncepčné, metodické a organizačné riadenie DataCentra

• ekonomické, personálne, kontrolné a prevádzkové činnosti súvisiace so zabezpečením činnosti DataCentra

• všetky ostatné činnosti, ktoré nie sú započítané v IL úloh, súvisiace so zabezpečením podmienok na bezproblémové 

prevádzkovanie kontrahovaných informačných systémov

Komentár:


