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1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU 

1.1. HISTÓRIA ZMIEN  
 

Verzia Dátum Zmeny Meno 

1.0 28.7.2022 Popis projektu UK BA 

    

    
    

 

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE 
 

2.1 POUŽITÉ SKRATKY  
 

ID SKRATKA POPIS 

1  AS IS Aktuálny stav bez realizácie projektu 

2  CBA Nákladovo-výnosová analýza 

3  DPH Daň z pridanej hodnoty 

4  eGov eGovernement 

5  EÚ Európska únia 

6  EUR, € Mena EURO 

7  HW Hardvér (Hardware) 

8  SW Softvér (Software) 

9  IaaS Infrastructure as a Service (Infraštruktúra ako služba) 

10  IAM Identity a Access manažment 

11  IDM Identity manažér 

12  IS Informačný systém 

13  ISP Poskytovateľ pripojenia do siete Internet, Internet service provider 

14  ISVS IS verejnej správy 

15  IT Informačné technológie 

16  KPI Key Performance Indicator – výkonový ukazovateľ 

17  N/A Not applicable, neaplikovateľné 

18 NPV Čistá súčasná hodnota (Net Present Value) 

19 OP II, OPII Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

20 PaaS Platform as a Service (Platforma ako služba) 

21 REST API Representational State Transfer (REST) aplikačné programové rozhranie (API) 

22 SaaS Software as a Service (Softvér ako služba) 

23 SLA Service level agreement 

24 SOAP Protokol na výmenu správ založených na XML (Simple Object Access Protocol) 

25 SR Slovenská republika 

26 ŠU Štúdia uskutočniteľnosti 

27 TO BE Cieľový stav po realizácii projektu 

28 TCO Celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership) 

29 ÚPPVII/ÚPVII Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

30 MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

31 ÚPVS Ústredný portál verejnej správy 

32 MEF Modul elektronických formulárov 

33 VO Verejné obstarávanie 

34 VS Verejná správa 

35 WS Web Services 
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3. DEFINOVANIE PROJEKTU  

3.1. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 

 
 
Žiadateľ je v zmysle výzvy právnická osoba zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v 
zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vecná oprávnenosť žiadateľa vychádza z kompetencii ktoré mu určuje zákon 
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Motiváciou na realizáciu projektu v súlade s výzvou č. OPII-2021/7/15-DOP so zameraním Moderné technológie je zavedenie 
moderných technológií do procesu správy identity a riadenia prístupu k aktívam verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj 
služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou s prihliadnutím na súčasné trendy využívania moderných 
informačných, komunikačných technológií a inovatívnych riešení. 
 

3.2. MOTIVÁCIA A ROZSAH PROJEKTU  
 
Žiadateľ je v zmysle výzvy právnická osoba zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v 

zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vecná oprávnenosť žiadateľa vychádza z kompetencii ktoré mu určuje zákon 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Motiváciou na realizáciu projektu v súlade s výzvou č. OPII-2021/7/15-DOP so zameraním Moderné technológie je zavedenie 

moderných technológií do procesu správy identity a riadenia prístupu k aktívam verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj 

služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou s prihliadnutím na súčasné trendy využívania moderných 

informačných, komunikačných technológií a inovatívnych riešení. 

 

3.3. ZAINTERESOVANÉ STRANY/STAKEHOLDERI  
 

ID 
AKTÉR / STAKEHOLDER 

 
SUBJEKT 

(názov / skratka) 

ROLA 
(vlastník procesu/ vlastník 
dát/zákazník/ užívateľ …. 

člen tímu atď.) 

Informačný systém 
(názov ISVS a MetaIS 

kód) 

1. Zamestnanci  UK BA UK BA Užívateľ služieb IAM 

2. Študenti  UK BA UK BA Užívateľ služieb  IAM  

3 Prevádzkovateľ riešenia 

Úsek prorektora pre 
informačné technol., 
Centrum informačných 
technológií 

Poskytovateľ služieb  IAM 

IAM 

 
 

3.4. CIELE PROJEKTU A MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
 
 

3.4.1 Plánované ciele: 

Primárnym cieľom projektu je vybudovanie informačného systému pre správu identít, ktorý bude implementovateľný do 

existujúceho IT prostredia žiadateľa, ktorý priamo žiadateľ používa pre vykonávanie úkonov na základe zákona 131/2002 Z.z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Konkrétne – V rámci projektu sú jasne definované moduly a ich hlavné aktivity 

Merateľné – Výstupy projektu ako aj ich prínosy sú merateľné. Projekt to dosahuje vhodne zvolenými a logicky previazanými 

aktivitami vďaka ktorým bude možné jasne určiť mieru výstupu voči plánovaným výsledkom. 

Dosiahnuteľné – navrhnutý projekt vychádza z reálnych stanovených potrieb, na ich základe sa navrhla architektúra 

identifikačného systému, ktorá je reálna, logická a vzájomne nadväzujúca. Návrh využíva štandardné, moderné a v praxi už v 

akademickom svete využívané technológie, ktorých nasadenie vedie a prispieva k dosiahnutiu cieľov. 

Relevantné – Všetky hlavné aktivity v rámci štyroch modulov sú relevantné vzhľadom na podmienky výzvy, súladom s 

legislatívou, jasnou potrebou v rámci celého projektu pre dosiahnutie želaného výstupu a spĺňajú účelnosť a vecnú oprávnenosť 

v zmysle hodnoty za peniaze. 

Časovo ohraničené – Výstupy projektu sú určené harmonogramom a popísané minimálne 5 rokov po ukončení projektu, 

celkovo však projekt počíta s harmonogramom na úrovni 10 rokov. 
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Delenie vychádza zo SMART kritérií. 

 

3.4.2 KPI 

 

Meraná oblasť KPI 

P0051 - Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované 

analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) 

1 

P0224 - Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy 1 

Implementácia IAM 1 

Vytvorenie centrálneho administračného portálu 1 

Implementácia SSO 1 

Vytvorenie SelfService portálu 1 

Zavedenie automatickej notifikácie 1 

Spolu 7 

 

Projektom navrhovaný IAM systém zvolený s ohľadom na potreby žiadateľa, predovšetkým z pohľadu zjednotenia roztrúsených, 

proprietárnych a čiastkových riešení, založených na vlastnom vývoji s využitím rozličných technológií na úrovni času ich vzniku. 

Cieľom je vytvoriť efektívny centrálny informačný systém, ktorý bude svojimi funkčnými celkami prispievať k zlepšeniu, 

optimalizácii, modernizácii a zabezpečí využitie štandardnej technológie s jasnými cieľmi do budúcnosti v podobe možnosti 

rozvíjania konektivity na okolité prostredie. 

 

3.5. ŠPECIFIKÁCIA POTRIEB KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA 
 
 
 

Primárnym cieľom projektu je vybudovanie informačného systému pre správu identít, ktorý bude implementovateľný do 

existujúceho IT prostredia žiadateľa, ktorý priamo žiadateľ používa pre vykonávanie úkonov na základe zákona 131/2002 Z.z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako bonus je možnosť zabezpečiť existujúce aj budované 

informačné systémy v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti 

webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a harmonizovaným štandardom EN 301 549 pre webové sídla 

a mobilné aplikácie.   

• Poskytovanie štandardných funkcií IAM, ako sú OAuth, SAML, OIDC, WS-Federation, eIDAS 

◦ Riešenie IAM musí podporovať štandardné protokoly pre jednotné prihlásenie a federáciu. Aplikácie, ktoré 

podporujú rôzne protokoly, možno integrovať do jednej platformy s jediným odhlasovacím zariadením. 

• Federácia identity 

◦ Riešenie IAM musí byť schopné federovať používateľa k vybraným externým poskytovateľom identity a po 

overení vytvoriť kópiu tohto konkrétneho používateľa do systému IAM 

• Integrácia so systémami a aplikáciami typu AD, LDAP, JDBC 

◦ Riešenie IAM je platforma na integráciu viacerých interných systémov a aplikácií tretích strán. Tieto môžu byť 

vzájomne prepojené a prihlasovať sa do aplikácií z jednej platformy, napríklad  AD, LDAP a JDBC môžu byť 

pripojené k serveru IAM pomocou jednoduchej konfigurácie 

• Hromadnú migráciu aktuálnych a vybratých historických identifikačných dát z existujúcich informačných systémov 

• Podpora Office 365 

• Obojsmerný konektor na SAP HR 

• Automatická obojsmerná notifikácia (e-mail = povinne, SMS = voliteľne) 
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3.5.2 DÔVODY REALIZÁCIE Z POHĽADU VEREJNEJ SPRÁVY 

 

• Prispôsobiť sa zvyšujúcej záťaži na elektronickú komunikáciu 

• Zoptimalizovať proces riadenia identít, identifikácie a autentizácie na základe štandardizovaných technológií 

• Zabezpečiť transparentný a spätne dokumentovateľný prístup k informáciám poskytovaným inštitúciou verejnej 

správy 

• Automatizovať spracovanie požiadaviek na správu identít prostredníctvom centrálneho administračného portálu, 

odbremeniť pracovníkov od opakujúcich sa činností 

• Skrátiť čas potrebný na získanie oprávnenia prístupu k informáciám 

• Zabezpečiť pravidlo 1 používateľ = 1 heslo do všetkých informačných systémov žiadateľa 

• Zlepšiť kvalitu zberu, analýzy a vyhodnocovania prístupov k dátam 

• Zvýšiť povedomie o kvalitách a využívaní moderných technológii vo verejnej správe a teda zvýšiť branding žiadateľa a 

výrazného zvýšenia inovačného potenciálu 

• Zabezpečiť dostupnosť identifikačných a autentizačných služieb v nepretržitej prevádzke 24/7 

• Zabezpečiť potrebný počet pracovníkov žiadateľa na administráciu systému 

 

 

3.6. RIZIKÁ A ZÁVISLOSTI 

 
Riziko 1 
 
Názov rizika: Inštitucionálne riziko 
 
Popis rizika: Riziko je spojené s možnými legislatívnymi alebo štrukturálnymi zmenami na rôznych odborných 
pracovných pozíciách subjektov zúčastnených na projekte, kedy by mohlo dôjsť k zmenám na jednotlivých 
pracovných pozíciách, čo by mohlo ovplyvniť plynulosť implementácie projektu. 
 
Závažnosť: Nízka 
 
Opatrenia na elimináciu rizika: Prípadná zmena na jednotlivých pracovných pozíciách bude riešená tak, aby existovala 
zastupiteľnosť a plynulý presun informácií a agendy na nového člena tímu. Dokumentácia k implementácii projektu 
bude vedená detailne a prehľadne, aby v prípade potreby bol zabezpečený dostatok informácií pre nového člena tímu, 
a aby sa tak odvrátilo riziko problémov s riadením projektu. 
 
 
 
Riziko 2 
 
Názov rizika: Riziko plnenia časového harmonogram 
 
Popis rizika: Riziko vzniká pri realizácii projektu. Do projektu vstupujú časovo nadväzujúce činnosti, ktoré nie vždy 
dokáže daná strana ovplyvniť. Jedná sa o štandardné riziko. 
 
Závažnosť: Nízka 
 
Opatrenia na elimináciu rizika: Riziko je eliminované vypracovaním časového harmonogramu, pri ktorého tvorbe sú 
zohľadnené platné usmernenia pre implementáciu projektu. Zároveň je riziko eliminované krokmi uskutočnenými v 
oblasti realizácie verejných obstarávaní a následne plnením podmienok zmluvy s dodávateľmi. 
 
 
Riziko 3 
 
Názov rizika: Verejné riziko 
 
Popis rizika: Uživatelia  nebudú pozitívne vnímať nasadenie novej aplikácie  a bude zaujímať vyhradený postoj. 
 
Závažnosť: Stredná 
 
Opatrenia na elimináciu rizika: Žiadateľ už počas implementácie bude nielen na svojej stránke propagovať 
a edukatívnym spôsobom vyzdvihovať výhody 
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3.7. ALTERNATÍVY A MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA 

 
 

3.7.1. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU BIZNISOVEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 
 
Na základe existujúcej situácie finančnej, personálnej ako aj pripravenosti na technologické zmeny  daným projektom sa 
realizuje požadované minimum na naplnenie nevyhnutnej legislatívy.  
 
Primárnym cieľom projektu je vybudovanie informačného systému pre správu identít, ktorý bude implementovateľný do 
existujúceho IT prostredia žiadateľa, ktorý priamo žiadateľ používa pre vykonávanie úkonov na základe zákona 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako bonus je možnosť zabezpečiť existujúce aj budované 
informačné systémy v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti 
webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a harmonizovaným štandardom EN 301 549 pre webové sídla 
a mobilné aplikácie.   

3.7.2. MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA 
 

Neaplikuje sa, viď zdôvodnenie 3.7.1 

 

3.7.3. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU APLIKAČNEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 
 
 
Neaplikuje sa, viď zdôvodnenie 3.7.1 

 

3.7.4. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU TECHNOLOGICKEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 
 
 
Neaplikuje sa, viď zdôvodnenie 3.7.1 

 
 
 

4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU) 

 

Popis nových služieb 

 

4.1 Aplikačné služby 

 

• Manažment identity a prístupu na báze rolí 

• Grafické používateľské rozhranie pre administráciu 

• Otvorené API 

• Migrácia existujúcich dát 

  

4.2 Koncové služby 

 

• Samoobslužný proces žiadostí o prístup a schvaľovanie používateľov 

• Samoobslužný portál pre manažment/reset   
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5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY 
 
 
 
5.1  Business architektúra  
 
Manažované vytváranie/rušenie účtov, zmeny rolí 
 

 

 

 

 

 

5.2 Aplikačná architektúra 

 

 

Identity Manager s logicky oddeleným front-end komponentom od back-end provisioning enginu s možnosťou implementovať 

vysokú dostupnosť a disaster recovery. Zároveň umožňuje škálovanie a začať so základnou implementáciou s postupným 

pridávaním funcionality časom. 

IDM obsahujúci sadu vopred vytvorených konektorov, ktoré poskytujú integráciu s mnohými populárnymi a široko používanými 

aplikáciami, databázami, operačnými systémami, adresármi, SaaS a inými systémami. Každý ovládač podporuje škálu funkcií 

správy identity. Ovládače umožňujú integrovať identity s cloudovými aplikáciami poskytovaním funkcií, ako je poskytovanie / 

zrušenie identity, procesy žiadostí/schvaľovania, zmeny hesiel, aktualizácie profilu identity a vytváranie prehľadov. Konektory 

používajú rozhrania API, pomocou funkcie Designer je možné ich ďalej upravovať, aby vyhovovali individuálnym požiadavkám. 

V závislosti od topológie siete a požiadaviek na sieťovú bezpečnosť môže byť nasadený jeden alebo viac konektorov, môžu byť 

umiestnené spoločne so serverom Identity Manager alebo distribuované na vzdialených počítačoch. 

IDM s možnosťou integrovať s užívateľsky vyvinutými aplikáciami prostredníctvom bežných protokolov, ako JDBC, JMS, LDAP, 

alebo SOAP. Šablóny konfigurácie konektora pre uľahčenie vývoja vlastných ovládačov bez kódovania alebo skriptovania. SDK 

na vývoj vlastných konektorov založených na jazyku Java. 
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Privileged Account Manager eliminuje potrebu distribuovať poverenia účtu superužívateľa celému administratívnemu 

personálu. Deleguje administratívny prístup pomocou centralizovaných politík. Tieto politiky sú nakonfigurované tak, aby povolili 

alebo zakázali aktivitu používateľa na základe komplexného modelu „kto, čo, kde, kedy“, ktorý skúma meno používateľa, 

zadaný príkaz, názov hostiteľa a čas. Spravovaním privilégií týmto spôsobom je môžné kontrolovať, aké príkazy sú používatelia 

oprávnení spúšťať, v akom čase a z akého miesta. Privileged Account Manager obsahuje šifrovaný „trezor“ hesiel (Enterprise 

Credential Vault|, ktorý poskytuje bezpečné uloženie hesiel systému, aplikácií a databáz. Enterprise Credential Vault pomáha 

centrálne spravovať privilegované účty organizácie a poskytuje privilegovaným používateľom intuitívne rozhranie na odhlásenie 

a vrátenie hesiel. Umožňuje tiež širšiu podporu účtu privilégií pre aplikácie (ako je SAP Systém), databázy (napríklad Oracle 

DBMS) a cloudové služby (napríklad Azure, AWS a Salesforce.com), zjednodušuje proces vytvárania pravidiel a eliminuje 

potrebu zložitého manuálneho skriptovania. Integrovaný nástroj testovacej sady umožňuje modelovať a testovať nové 

kombinácie pravidiel predtým, ako budú použité v produkcii. Pomocou nástroja na analýzu rizík, Privileged Account Manager 

analyzuje každý príkaz tak, ako je zadaný, a priradí mu úroveň rizika na základe vykonaného príkazu, používateľa, ktorý ho 

vykonal, a miesta. Príkazy s vysokým rizikom sú farebne označené pre okamžitú identifikáciu udalostí, ktoré by mohli 

predstavovať bezpečnostné riziko. Okrem toho umožňuje pozrieť si zaznamenanú aktivitu stlačenia klávesov prostredníctvom 

rozhrania s funkciami prehrávania. Ak si udalosť vyžaduje ďalšiu analýzu, proces pracovného toku eskaluje udalosť príslušným 

manažérom. 

Privileged Account Manager rozširuje riadenie aktivity založené na riziku, aby poskytovalo automatické presadzovanie pravidiel 

počas relácií privilegovaných používateľov. Ak používateľ vykonáva rizikovú činnosť, ako je napríklad prístup k obmedzeným 

údajom alebo zastavenie služby,  môže automaticky odpojiť reláciu alebo používateľovi odobrať prístup k akýmkoľvek 

privilegovaným účtom. 

Kľúčové funkcie: 

• Ovláda a monitoruje neoprávnený a nemonitorovaný prístup privilegovaných používateľov v rámci celého 

heterogénneho prostredia. 

• Centrálne spravuje bezpečnostné politiky z jedného bodu 

• Neustále podporuje dodržiavanie interných zásad a externých predpisov 

• Prakticky eliminuje potrebu zložitého manuálneho skriptovania 

• Presadzuje konzistentnú politiku v prostredí prostredníctvom centralizovaného riadenia 
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• Umožňuje presadzovanie prístupu, analýzu a podávanie správ, aby boli v súlade so zákonmi a nariadeniami o 

ochrane súkromia 

• Monitorovanie privilegovaných relácií v reálnom čase 

Priebeh komunikácie v rámci procesu Privileged Access Management.  

• Riešenie s vysokou dostupnosťou - DB Master komunikuje simultánne s DB Slave, ktorý obsahuje kópiu databázy a v 

prípade výpadku preberá jeho funciu (hot slave). DB Master obsahuje vstavaný RADIUS server, ktorý autentifikuje 

každého klienta použitím nakonfigurovaných pravidiel pre udalosť. 

• DB Master so vstavaným RADIUS serverom pre autentifikáciu každého klienta použitím nakonfigurovaných pravidiel 

pre udalosť. 

 

 

Identity Manager - integrovaný role-based nástroj, predstavuje zmysluplné minimum pre automatizáciu a manažment 

poskytovania identity, zohľadňuje procesnú logiku vykonávania primárnej business činnosti organizácie v kombinácii s role-

based princípom, čo umožňuje nástroju zvládnuť štandardné schvaľovacie procesy a konflikty s udelením výnimiek. 

Riadené zmeny identity a prístupu (Managed Identity and Access Changes) v rámci organizácie –využíva architektúru 

založenú na udalostiach a vynucuje autoritu identity vo všetkých pripojených systémoch, čím zaisťuje, že identity sú vytvárané 

iba z oprávnených zdrojov. Okrem toho vynucuje autoritu atribútov, čo znamená, že systémy, ktoré „vlastnia“ komponenty 

identity, sú jediné, ktoré ich môžu zmeniť, a ak sa tieto zmenia v neautorizovaných zdrojoch, môžu byť automaticky znovu 

nastavené na hodnotu v autoritatívnom zdroji. Oboje je kritické pri politike poskytovania identity a prístupu založenej na 

atribútoch. Identity Manager využíva architektúru založenú na udalostiach v reálnom čase, keď dôjde k udalosti životného cyklu 

používateľa, ako je nábor, ukončenie, povýšenie alebo zmena roly, jeho komponent na správu údajov spustí procesy založené 

na nastavenej politike s minimálnym až žiadnym ľudským zásahom. 

Okrem toho,  nakoľko rôzne aplikácie (ako napríklad systémy Microsoft SharePoint, alebo SAP) majú svoje vlastné riadiace 

politiky, Identity Manager uľahčuje integráciu rôznych oprávnení do konsolidovaného katalógu, pričom využíva službu 

zosúlaďovania prostriedkov manažovania identity. Táto schopnosť umožňuje automaticky zisťovať oprávnenia a používať 

grafické užívateľské prostredie na mapovanie zdrojov na vhodné roly alebo prostriedky manažmentu identity. 

Integrácia rôznych politík do jedného systému vytvára jednotný riadiaci mechanizmus, ktorý poskytuje správnym jednotlivcom 

úplný prehľad o privilégiách používateľov a umožňuje im robiť informované rozhodnutia na vyhodnotenie a zabezpečenie 

prístupu správnych ľudí k správnym zdrojom. Poskytuje jednoduché použitie pri počiatočnom nastavení a priebežná správa 

oprávnení poskytuje organizácii agilný systém na správu zdrojov a oprávnení naprieč všetkými pripojenými systémami bez 

ohľadu na to, kde sa systémy nachádzajú – lokálne, alebo v cloude. 

Designer for Identity Manager - poskytuje možnosť vytvárať pracovné postupy pre žiadosť o prístup bez potreby 

programovania alebo prispôsobenia, čo umožňuje výrazne znížiť pravdepodobnosť chyby obsluhy. V grafickom rozhraní môže 

správca spravovať celý životný cyklus projektu vrátane navrhovania a simulácie rôznych konfigurácií správy účtov bez potreby 

skriptovania. Pri rozšírení správy identity na všetky aplikácie v celom IT prostredí môže predstavovať požiadavka na „vyčistenie 

dát“ časovo náročnú operáciu.  

Analyzer for Identity Manager - efektívne zobrazuje a porovnáva údaje z trezoru identít a v prepojených systémoch, čím sa 

minimalizuje čas potrebný na prípravu aplikácií na integráciu do infraštruktúry identít, a zároveň sa minimalizuje čas a náklady 

potrebné na pripojenie nových systémov. 

Samoobslužný proces žiadostí o prístup a schvaľovanie používateľov (User Self-Service Access Request and Approval 

Process) – pomocou intuitívneho a používateľsky prívetivého ovládacieho panelu si môžu jednotliví používatelia vytvárať a 
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sledovať žiadosti o prístup a spravovať úlohy schvaľovania z jedného miesta. Táto samoobslužná schopnosť poskytuje 

používateľom kontrolu nad ich vlastnými informáciami o identite, takže môžu zostať produktívni a zároveň znižovať pracovné 

zaťaženie IT pri vybavovaní požiadaviek. Úplná integrácia so systémom poskytovania znamená, že používatelia môžu získať 

prístup, ktorý potrebujú, takmer okamžite, namiesto čakania na manuálne vybavovanie. 

Mobile Approval Application for Identity Manager - natívna mobilná aplikácia, ktorú možno jednoducho nainštalovať na 

akékoľvek mobilné zariadenie, čo umožňuje schvaľovateľovi byť okamžite upozornený a reagovať na požiadavky odkiaľkoľvek. 

Samoobsluha hesiel (Password Self-Service) - používateľom umožňuje spravovať a resetovať svoje vlastné heslá,resp. 

znova povoliť uzamknuté účty pri zachovaní požadovanej úrovne bezpečnosti. So samoobslužným resetovaním hesla 

používatelia pomocou zvolenej metódy najprv potvrdia, kto sú, ešte predtým, ako im je umožnené bezpečne obnoviť svoje 

heslo. Bez ohľadu na zvolenú metódu identifikácie musí byť zabezpečená požadovaná úroveň zabezpečenia a nové heslá 

musia vždy spĺňať požiadavky s presadzovaním pravidiel pre heslá počas ich zadávania. Nové heslá a odomknuté účty sú 

účinné okamžite, takže používatelia môžu získať okamžitý prístup k svojim systémom a aplikáciám. 

Monitorovanie aktivity používateľa (User Activity Monitoring) – Znalosť a riadenie toho, kto má prístup k čomu, v reálnom 

čase, aj historicky. Neúmyselné povolenie nevhodného, zlomyseľného alebo nekorektného správania zamedzí vysokým 

stratám, neúspešným auditom a vážnemu poškodeniu informačných báz a reputácie organizácie.  

Identity Tracking for Identity Manager -  nástroj poskytovania informácií o korelácii identity a správania v reálnom čase, 

poskytuje úplný obraz o tom, kto má k čomu prístup a čo ľudia s ich prístupom robia. Toto riešenie na monitorovanie a nápravu 

používateľskej aktivity funguje naprieč všetkými systémami, ktoré obsluhuje Identity Manager, čím výrazne znižuje riziká 

nevhodného, škodlivého alebo nekorektného správania poškodzujúceho organizáciu. 

Certifikácia prístupu (Access Certification) – Pravidelné kontroly prístupu.  

Identity Governance - automatizuje väčšinu procesu pravidelných kontrol prístupu, umožňuje kontrolovať a certifikovať prístup 

používateľov k aplikáciám a systémom v rámci celej organizácie. Identity Governance umožňuje kontrolu spravovaných a 

nespravovaných aplikácií, umožňuje pravidelné kontroly a kontroly riadené udalosťami, kontroly nadriadenou inštanciou, 

podporuje kontroly aplikácií aj identít, zefektívňuje kontroly na základe rizika a aplikuje výsledky kontroly automaticky alebo 

manuálne. 

Hlásenie súladu (Compliance Reporting) – komplexné funkcie reportingu, ktoré organizácia potrebuje na preukázanie súladu 

(compliance). Správy poskytujú prehľad o tom, do ktorých systémov môžu používatelia aktuálne pristupovať, ale aj do ktorých 

systémov by mohli pristupovať v konkrétnom čase, alebo medzi dvoma časovými bodmi. Pracovný balík prehľadov umožňuje 

používateľom vytvárať vlastné výstupy, ktoré vyhovujú ich špecifickým požiadavkám a ukladať ich pre budúce použitie. Funkcia 

zhromažďovania a uchovávania údajov založená na pravidlách poskytuje organizácii podporu súladu a možnosť byť kedykoľvek 

pripravená na audit. 

 
5.2 Technologická architektúra 
 
 
Implementácia On-Prem 

Autentikačný framework poskytovaný vo forme Docker kontajnera pre umožnenie flexibility implementácie podľa požiadaviek. 

Formát kontajnera umožňuje zvoliť medzi cloudom, on-prem,  alebo ako ponuku SaaS poskytovanú autorom technológie. 

Platforma Docker tiež umožňuje využiť sadu nástrojov na správu. 

Podporované metódy autentifikácie 

• Jednorázové heslá  

◦ Windows OTP 

◦ Mac OSX OTP 

◦ E-mail OTP 

◦ Microsoft Live OTP 

◦ Google Auth OTP 

◦ RADIUS client 

◦ Hard token OTP 

◦ Soft token OTP 

• Biometria 

◦ Tváre 

◦ Fingerprint 

◦ Windows Hello 

◦ Apple Touch ID 

• Identifikačná karta 

◦ PKI / PKCS11 

◦ RFID 125kHz 



 

Strana 12/22 

 

◦ NFC 

◦ MIFARE 

◦ BankID 

◦ MobileID 

• Pasívne metódy 

◦ Geo – fencing 

◦ Bluetooth / Smartphone 

◦ TPM device authentication 

 
 
Podporované metódy federácie identity 

• SAML 

• OAuth2.0 

 

LOA1 

• LDAP password 

• PIN k´d 

• Voice call 

• Q/A 

• Emergency password 

• Self service password reset 

 

Základné funkcionality: 

Identity Manager  - poháňa celý životný cyklus správy identít, spravuje identity a ich pridružené atribúty, minimalizuje privilégiá 

v duchu zásady „len nevyhnutné minimum“. To umožňuje organizácii znížiť náklady na manuálnu správu účtov a zároveň znížiť 

riziko neoprávneného prístupu. 

Identity Governance - umožňuje administrátorom a manažérom jednoducho zhromažďovať všetky informácie o používateľoch 

a prístupových informáciách na jednom centrálnom mieste a certifikovať, že používatelia majú iba takú úroveň prístupu, akú 

potrebujú na vykonávanie svojich úloh. Podľa princípu najmenšieho privilégia tento produkt umožňuje zabezpečiť, aby 

používatelia mali umožnený prístup k tým aplikáciám a zdrojom, ktoré používajú, a nemajú prístup k zdrojom, ku ktorým prístup 

nepotrebujú. Pomocou Identity Governance môžu správcovia zabezpečiť, aby používatelia, či už jednotlivo alebo ako skupina, 

mali príslušnú sadu povolení. Identity Governance zhromažďuje informácie z rôznych aplikácií a zdrojov údajov o identite a riadi 

celý proces kontroly a certifikácie. Poskytuje nástroje pre fázy prístupu, alebo kontroly účtu, správy prípadov auditu a procesu 

overovania. 

Access Manager - komplexné riešenie správy prístupu, ktoré poskytuje jednotné prihlásenie a bezpečný prístup k webovým 

aplikáciám, službám SaaS a federatívnym B2B interakciám. Poskytuje autorizovaným používateľom adaptívny, kontextový a 

bezpečný prístup k intranetovým a cloudovým aplikáciám odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Používa priemyselné 

štandardy, ako sú SAML, OAuth, OpenID Connect a WS-Federation na poskytovanie federatívneho jednotného prihlásenia a 

podporuje viacfaktorovú autentifikáciu, riadenie prístupu na základe rolí a šifrovanie údajov. 

Directory and Resource Administrator (DRA) - umožňuje kontrolovať, kto môže čo spravovať v rámci Active Directory, pričom 

chráni konzistenciu a integritu svojich informácií overovaním všetkých administratívnych zmien. Prostredníctvom podrobného 

delegovania povolení, robustných zásad riadenia zmien a automatizácie, ktorá zjednodušuje pracovné postupy, DRA znižuje 

prestoje a prevádzkové riziká pre Active Directory, ktoré predstavujú dôsledky škodlivých alebo náhodných zmien. 

Privileged Account Manager - bezpečné a flexibilné riešenie pre centralizovanú správu správcovských účtov v celom IT 

prostredí. Poskytuje privilegované používateľské ovládanie, sledovanie a audit pre platformy UNIX, Linux a Windows, čím 

poskytuje jediný produkt na zabezpečenie celej serverovej infraštruktúry. Centrálne definuje pravidlá na povolenie alebo 

odmietnutie aktivity používateľa na základe kombinácie používateľského mena, zadaného príkazu, názvu hostiteľa a času (kto, 

čo, kde a kedy). 
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Celková architektúra 

 

 

 

Administratívna konzola 

Administratívna konzolaposkytuje jednotnú konzolu pre konfiguráciu a manažment všetkých komponentov 

• Resource management (politiky a certifikáty) 

• Monitorovanie individuálnych komponentov 

• Administrácia politík 

• Manažment certifikátov 

• Administrácia delegovania 

• Vlastný ukladací priestor pre konfigurácie 

• Podrobné auditovanie pomocou servera syslog 

 

Identity Server 

Typicky, Identity Server pracuje ako poskytovateľ identity.  Môže byť však nakonfigurovaný ako spotrebiteľ identity alebo 

poskytovateľ služieb pomocou protokolov Liberty, SAML alebo OAuth. 

• Autentifikácia pomocou x509, RADIUS, časovo ohraničené jednorázové heslo, autentifikácia pomocou externých 

poskytovateľov OAuth, autentifikácia založená na rizikách atď. 

• Federovaná autentifikácia prostredníctvom Liberty, SAML, WS Federation, WS Trust, alebo OAuth 
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• Autentifikácia identít používateľov uložených vo viacerých úložiskách identít, ako sú eDirectory, Microsoft Active 

Directory alebo Sun ONE Directory Server 

• Poskytovanie účtov poskytovateľa služieb automatickým vytváraním používateľských účtov počas žiadosti o federáciu 

• Jednotné prihlásenie a odhlásenie 

• Služby autentifikácie a identity pre prístupové brány, ktoré sú nakonfigurované na ochranu webových serverov 

• Riadenie RBAC (role-based access control) na priradenie rolí a atribútov k overenému používateľovi 

 

Access Gateway 

Access Gateway poskytuje bezpečný prístup k existujúcim webovým serverom založeným na HTTP. Poskytuje bezpečnostné 

služby (autorizáciu, jednotné prihlásenie a šifrovanie údajov) integrované so službami identity a politiky Access Manager. 

• Jednotné prihlásenie do chránených webových služieb (s Identity Server). 

• Autorizácia pre overených používateľov. 

• Jednotné prihlásenie na staršie webové servery prostredníctvom vyplnenia formulárov a vloženia identity. Vloženie 

identity je získavanie informácií z adresára LDAP a vkladanie informácií do hlavičiek HTML, reťazcov dotazov alebo 

hlavičiek základnej autentifikácie na odoslanie týchto informácií na koncové webové servery. Webové servery 

používajú tieto informácie na prispôsobenie obsahu alebo na ďalšie rozhodnutia o autorizácii. 

• Multi-homing, ktorý umožňuje použiť jednu verejnú IP adresu na ochranu viacerých typov webových zdrojov. 

• Ukladanie do vyrovnávacej pamäte na zvýšenie výkonu doručovania obsahu. Keď používateľ splní požiadavky na 

autentifikáciu a autorizáciu, používateľovi sa stránka odošle z vyrovnávacej pamäte, a nie aby si ju vyžiadal z 

webového servera. 

• Normalizácia alebo prepisovanie adries URL, aby sa zabezpečilo splnenie nasledujúcich podmienok: 

◦ Odkazy na adresy URL obsahujú správnu schému (HTTP alebo HTTPS). 

◦ Odkazy URL obsahujúce súkromné adresy IP alebo súkromné názvy DNS sa zmenia na zverejnený názov DNS 

prístupovej brány alebo hostiteľov. 

Access Gateway je k dispozícii v dvoch modeloch nasadenia: 

◦ Zariadenie Access Gateway: Inštaluje sa ako softvérové zariadenie, ktoré obsahuje operačný systém. 

◦ Služba Access Gateway: Vyžaduje poskytnúť operačný systém. 

Embedded Service Provider 

Access Gateway používa Embedded Service Provider (ESP) na presmerovanie požiadaviek na autentifikáciu na 

Identity Server. ESP vykonáva tieto úlohy: 

•   Presmeruje všetky požiadavky na autentifikáciu na Identity Server. 

•   Udržiava vyrovnávaciu pamäť používateľských údajov získaných z Identity Server. 

•   Vyhodnocuje politiky vyžiadaním ďalších údajov zo servera Identity Server. 

 

 

Analytics Dashboard 

Analytics Dashboard analyzuje používanie, výkon a udalosti Access Managera. Zachytáva, filtruje a analyzuje udalosti, ktoré 

generuje Access Gateway a Identity Server. Požadované udalosti zobrazuje na paneli Dashboard. 

Analyzované informácie zobrazuje spôsobmi: 

• Dynamické grafy na ovládacom paneli Access Manager 

• Správy generované v rôznych formátoch 

• Nespracované záznamy o audite 

 

Komponenty, ako sú aplikácie identity, iManager, OSP a SSPR, sú spustené na samostatnom serveri. Je môžné zahrnúť ďalší 

server, ktorý bude hosťovať komponenty pre službu reportingu, aby postačoval systémovým požiadavkám na spustenie 

komponentu Sentinel Log Management for IGA. Server, ktorý má aplikácie Identity Applications, vyžaduje webový aplikačný 

server Apache Tomcat, ktorý zahŕňa vstavaný server správ a klienta Tomcat; a ovládač JDBC. Ovládač JDBC umožňuje 

aplikáciám identity komunikovať s databázou. Identity Manager podporuje ovládače JDBC, ktoré sa pripájajú k podporovaným 

databázam. 
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o Systémové požiadavky 

 

Počiatočné systémové požiadavky: 

V rámci projektu sa neplánuje anákup špecializovaného hardvéru pre potreby behu IS. 

 

Nákup HW nie je súčasťou predmetu zákazky a bude realizovaný samostatne. 

V projekte sa zároveň uvažuje aj o sprístupňovaní základných metrík infromačných technológii verejnej správy, ktoré MIRRI v 

budúcnosti plánuje na základe zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov § 17 Monitoring a hodnotenie informačných technológií verejnej správy monitorovať. 

 

6. LEGISLATÍVA 
 
 
Z pohľadu predmetu predloženého projektu je relevantná legislatíva na výkon procesov vykonávania činností verejnej vysokej 

školy, procesov rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej vysokej školy s verejnosťou. Následne pre potreby 

navrhovaného projektu je potrebná legislatíva v oblasti informačných systémov verejnej správy. Projekt obzvlášť berie na 

vedomie zamedziť problémom typu vendor lock a zabezpečiť čo v najvyššej miere využívanie open source technológií. 

Navrhovaný projekt a všetky jeho aktivity sú v súlade s platnými štandardmi vydanými na základe zákona č. 95/2019 Z. z. o 

informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V projekte sa zároveň uvažuje aj o 

sprístupňovaní základných metrík informačných technológii verejnej správy, ktoré MIRRI v budúcnosti plánuje na základe 

zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 17 

Monitoring a hodnotenie informačných technológií verejnej správy monitorovať. 

Projekt a všetky relevantné aktivity budú v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 

2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a harmonizovaným štandardom EN 301 

549 pre webové sídla a mobilné aplikácie. 

Súčasne navrhovaný projekt a jeho aktivity sú 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). 
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7. ROZPOČET A PRÍNOSY 
 
 
7.1  ROZPOČET DODÁVATEĽA 
 

Ceny boli stanovené na základe PHZ, oslovenie 3 dodávateľov, pričom do prepočtu boli zaradené iba dve odpovede. Tretí 

oslovený ponuku nepredložil. 

 
 

 Cena v EUR s DPH 

Dodávka diela 329 676 € 

Krabicový Softvér 503 349,6 € 

SPOLU 833 025,60 € 

 

 
 
7.2  ROZPOČET OBJEDNÁVATEĽA 

 

Ceny boli stanovené na základe cenových hladín,  tabuľkových platov inštitúcie. 

 

Aktivita  Cena v EUR bez DPH 

Analýza a dizajn–zmapovanie aktuálneho stavu na funkcionalitu nového IAM 
systému 

828,48 € 

Implementácia IAM systemu 1 384,96 € 

Prepojenie IAM na existujúce systémy 11 016,00 € 

Hromadná migrácia indetifikovaných dát z existujúcich systémov 2 809,68 € 

Podporné aktivity 9 710,40 € 

SPOLU 24 921,04 € 

 

 
7.3  PAUŠÁLNE SLUŽBY PREVÁDZKY A SLUŽBY ROZVOJA DIELA 
 

 
 

 

 Cena v EUR s DPH 

Paušálne služby prevádzky 60 mesiacov 117 504 € 

Služby rozvoja diela 32 880 € 

SPOLU 162 134,00 € 
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Náklady IAM   

Všeobecný materiál    

IT - CAPEX    

Aplikácie 329 676 EUT s DPH    

SW 503 349 EUR s DPH   

HW 0    

IT - OPEX- prevádzka    

Aplikácie 0   

SW 117 504 s DPH   

HW 0   

Prínosy    

Finančné prínosy    

Administratívne poplatky 0   

Ostatné daňové a nedaňové príjmy 0   

Ekonomické prínosy    

Občania (€) 0   

Úradníci (€) 0   

Úradníci (FTE) 0   

Kvalitatívne prínosy    

 
Implementácia IAM  

1   

Vytvorenie centrálneho administračného 
portálu  

1   

Implementácia SSO 1   

Vytvorenie SelfService portálu 1   

Zavedenie automatickej notifikácie  
 

1   

P0051 - Dodatočný počet úsekov verejnej 
správy, v ktorých je rozhodovanie 
podporované analytickými systémami 
(napríklad pre analýzu rizík) 

1   

P0224 - Počet nových optimalizovaných 
úsekov verejnej správy 

1   

 
 

8. JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A METÓDA JEHO RIADENIA  
 
 
8.1 Hlavné aktivity projektu (Prípravná Fáza):  
 

ID Časový rámec Aktivita 

1 11.2022 Iniciačná fáza 

2 11.2022 -   11.2023,          Realizačná fáza 

2.1 11.2022 -   4.2023,          Analýza a dizajn 

2.2 4.2023   Míľnik verejného obstarávania 

2.3 4.2023   -   7.2023 Implementácia a testovanie - Implementácia nového IAM systému na existujúce systémy 
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2.4 7.2023 1. Fakturačný míľnik 

2.5 7.2023   -   9.2023 Nasadenie - Prepojenie IAM na existujúce IT systém 

2.5 9.2023   -   11.2023 Hromadná migrácia identifikačných dát z existujúcich systémov– testovanie 

2.6 11.2023 2. Fakturačný míľnik 

3 11.2023 Dokončovacia fáza 

3.1 11.2023 Ukončenie projektu a jeho vyhodnotenie 

4 12.2023 Podpora prevádzky (SLA) 

 
 
 
 
8.1 Hlavné aktivity projektu (Iniciačná Fáza):  
 

V rámci projektu sa predpokladá približné rozdelenie jednotlivých aktivít z časového hľadiska nasledovne: 

Aktivita 

Analýza a dizajn 

Implementácia IAM systému 

Prepojenie IAM na existujúce IT systémy 

Hromadná migrácia identifikačných dát z existujúcich systémov 

 

8.1.1 Analýza a dizajn 

V rámci aktivity sa bude vykonávať: 

• Sumarizácia aktuálne využívaných identifikačných technológií, zmapovanie ich vzájomných väzieb 

• Mapovanie existujúcich identifikačných väzieb na funkcionality novozavádzaného IAM systému 

• identifikácia „spiacich“ a „osirelých“ účtov, redundantných rolí a nadmerných privilégií 

• Špecifikácia cieľového stavu - komplexné vyhodnotenie schopností nasadzovaného IAM produktu a jeho 

synchronizácie s IT prostredím žiadateľa. Efektívne hodnotenie rizík všetkých aplikácií a platforiem, s ohľadom na 

nastavenie identity ako primárneho prvku bezpečnostného perimetra 

• Spracovanie atribútov a dátového modelu identity 

• Návrh rolí medzi používateľmi a aplikáciami, nastavenie privilégií, pravidiel a obmedzení 

• stanovenie identifikačných a autentizačných politík 

◦ politika nulovej dôvery ako základ 

◦ pravidelné audity prístupu 

• Mapovanie prístupových práv ku roliam 

• Oboznámenie všetkých zainteresovaných strán o nastávajúcich zmenách v procesoch 

 

 
 
8.1.2 Implementácia IAM systému 
 

• Inštalácia OS a SW, nastavenie komunikácií (FW, VPN) 

• implementácia core IAM procesov 

◦ nastavenie parametrov identít 

▪ bezpečnosť hesiel, multifaktorová autentifikácia, single sign-on 

▪ zabezpečenie privilegovaných účtov 

◦ nastavenie identifikácie prístupov ku koncovým zariadeniam 

▪ Windows / Mac / Linux 

◦ nastavenie identifikácie a zabezpečenia prístupu do siete 

◦ nastavenie identifikácie a autentizácie prístupov k aplikáciám 

▪ O365, AIS, SAP, VS Print, Web, ISKaM, Dochádzka, ostatné 

◦ nastavenie identifikácie a autentizácie prístupov k dátam 

▪ CDO, Kerberos, LDAP, JAS, CoSign, IdP / Shibboleth 

◦ nastavenie identifikácie a autentizácie prístupov k serverom 

▪ prihlásenie bez hesla – SSH, MFA, biometria 

▪ manažment privilegovaných používateľov 

• Spracovanie dokumentácie 
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◦ Implementačnej 

▪ Popis API pre vývoj externých konektorov 

◦ používateľskej 

▪ pre administrátora systému 

▪ pre samoobslužný portál (koncoví používatelia) 

• Školenie 

◦ Administrátorov 

◦ Používateľov podľa jednotlivých skupín/rolí 

 

8.1.3 Prepojenie IAM na existujúce IT systémy 
 

• Úprava / vývoj konektorov  

• Testovanie a ladenie 

 
8.1.4 Hromadná migrácia identifikačných dát z existujúcich systémov 
Po migrácii odpojenie existujúcich parciálnych systémov identifikácie a archivácia ich dát 
 

9. PROJEKTOVÝ TÍM 
 
 
Riadiaci výbor (RV), 

 
 

ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte 

1. Michal Greguš,ml. VS pedagóg Rektorát UK BA            Predseda RV 

2. TBD TBD TBD 
vlastník procesov/hlavný 

užívateľ 

 

• Projektový tím 
 

ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte 

1. Peter Balco VS pedagóg FMUK BA Projektový manažér 

2. Pavel  Beňo IT riaditeľ UK BA 
Úsek prorektora pre informačné 
technol., Centrum informačných 

technológií 

Kľúčový používateľ, vlastník 
procesov  

3. Miriam Filipová  PhD. študent FMUK BA manažér kvality, 

4. Dorota Košecká PhD. študent FMUK BA IT analytik/ 

5.  Rastislav Kulhánek  Analytik a projektový manažér 
Úsek prorektora pre informačné 
technol., Centrum informačných 

technológií 
IT analytik/ IT architekt 
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10. PRACOVNÉ NÁPLNE  

 
 
1. Fáza - Analýza a dizajn - Zmapovanie aktuálneho stavu / Mapovanie aktuálneho stavu na funkcionality 
nového IAM systému / Spracovanie dátového modelu identity / Návrh rolí, nastavenie privilégií / 
Mapovanie prístupových práv ku roliam / Oboznámenie všetkých zainteresovaných strán o nastávajúcich 
zmenách v procesoch 
 
 
IT Architekt 
IT Analytik 
IT Konzultant 
Špecialista pre bezpečnosť IT 
Projektový manažér IT 
Interný IT Analytik 
Interný špecialista pre infraštruktúru 
 
 
2. Fáza - Implementácia  IAM systému -Inštalácia OS a SW, nastavenie komunikácií  / Implementácia core 
IAM procesov /Implementačná dokumentácia / Školenie administrátorov 
 
 
IT Architekt 
IT Analytik 
IT Konzultant 
Špecialista pre bezpečnosť IT 
Projektový manažér IT 
Interný IT Analytik 
Interný špecialista pre infraštruktúru 
 
3. Fáza - Prepojenie IAM na existujúce IT systémy -Úprava / vývoj konektorov / Testovanie a ladenie 
 
IT Architekt 
IT Analytik 
IT Konzultant 
Špecialista pre bezpečnosť IT 
Projektový manažér IT 
DB špecialista 
SAP špecialista 
IT Tester 
Interný IT Analytik 
Interný IT Programátor 
Interný špecialista pre infraštruktúru 
Interný IT Tester 
Interný IT Tester Junior 
 
4. Fáza - Hromadná migrácia identifikačných dát z existujúcich systémov -Testovanie / Ladenie / Školenie 
používateľov / Užívateľská dokumentácia  
 
IT Konzultant 
Projektový manažér IT 
DB špecialista 
SAP špecialista 
IT Tester 
Interný IT Analytik 
Interný IT Programátor 
Interný špecialista pre infraštruktúru 
 
 
 
P: Podporné aktivity 
 

 
Interný Finančný manažér 
Interný Projektový manažér 
Interný IT Expert 
Interný Referent pre agendu 
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11. ODKAZY 
 
Dokument je zverejnený: 
 

Centrum informačných technológií UK (uniba.sk) 
 

12. PRÍLOHY  
 
 
 

P_01_a_I_01_a_M_02_1

_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_Management udajov UK BA_ IDM_280722_v0.9 FIN.xlsx
 

 
 
 
 
 
 

 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/

