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1. Prehľad
Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku verejnej
správy, agendy verejnej správy a životnej situácie.
Štúdiu uskutočniteľnosti pre dopytovo – orientovaný projekt "Moderné technológie v meste Snina" (ďalej aj ako „projekt“) pripravilo mesto Snina, ktoré bude
projekt implementovať a bude aj prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“).
Mesto Snina (ďalej aj ako „Sn“ alebo „mesto“) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Združuje občanov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt. Územie mesta tvorí jedno katastrálne územie.
Mesto Snina je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom, všeobecne
záväznými nariadeniami mesta a organizačnými predpismi mesta. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho
územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
Predmetom projektu je zavedenie prvkov IoT a vybudovanie IKT platforiem na Smart Manažment mesta Snina, zameraných na získavanie údajov z týchto prvkov
IoT prepojenie externých senzorov, analýza údajov a podpora rozhodovania pre tvorbu a/alebo reguláciu politík mesta v dotknutých oblastiach na základe takto
získaných dát vrátane poskytovania údajov koncovým používateľom.
Špecifický cieľ OPII, ktorý bude realizáciou projektu napĺňaný, je:
-

7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Typ aktivity OPII:
-

E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

Projekt je v súlade s nasledovnou oblasťou:
-

Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu.

Dotknuté ukazovatele v súvislosti s cieľom OPII sú nasledovné:
P0945: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe (ukazovateľ vyjadruje počet senzorov a
ďalších prvkov internetu vecí implementovaných v mestách slúžiacich na získavania dát v rámci prioritných oblastí) – počet spoločne: 342.
Počet za jednotlivé dotknuté oblasti:
Z pohľadu projektu ako celku sú dotknuté nasledovné životné situácie: ŽS 083 Dopravné nehody a priestupky, ŽS 165 Územné plánovanie, ŽS 169 Ochrana
prírody a krajiny, ŽS 081 Cestná doprava a parkovanie, ŽS 155 Energetická hospodárnosť budov, ŽS 055 Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným
skutočnostiam, archívy, ŽS 003 Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy;
(výstupom projektu je koncová služba ks_339120 - Poskytovanie údajov o dopravnej situácii, parkovaní, meteorologickej situácií a o kvalite životného prostredia,
ktorá rieši životného situácie 055 Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy a 003 Iná podpora, slobodný prístup k
informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy).

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie
Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy
Navrhovaný projekt má byť realizovaný prostredníctvom dopytovo – orientovanej výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie“ v rámci Operačného
programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Projekt nie je navrhovaný ako národný projekt.
Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia
Navrhovaný projekt má byť realizovaný prostredníctvom dopytovo – orientovanej výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP, nie je navrhovaný ako národný projekt.
Prijímateľom navrhovaného projektu bude Mesto Snina, ktorá je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný samosprávny a
správny celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s
vlastnými príjmami.

Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII

Navrhovaný projekt
bude realizovaný
prostredníctvom
dopytovo – orientovanej
výzvy č. OPII-2020/7/11DOP na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie
nenávratného
finančného príspevku so
zameraním na
„Moderné technológie“ v
rámci Operačného
programu Integrovaná
infraštruktúra 2014 –
2020.
Hlavný cieľ OPII: 7.4:
Zvýšenie kvality,
štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb
pre občanov.
Typ aktivity OPII: E.
Podpora budovania
inteligentných miest a
regiónov.
Oblasť: Implementácia
informačných systémov
inteligentného mesta a
regiónu.
Dotknuté ukazovatele:
P0945: Počet
zavedených prvkov
internetu vecí na
podporu prioritných
oblastí v mestách a
verejnej správe.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu

463 309,20 EUR

2. Dôvod

Mesto Snina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Združuje občanov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt. Územie mesta tvorí jedno katastrálne územie.
Mesto Snina je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom, všeobecne
záväznými nariadeniami mesta a organizačnými predpismi mesta. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho
územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
Mesto vykonáva originálne kompetencie, ale realizuje aj agendy v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Z pohľadu navrhovaného projektu ide o realizáciu
politík a rozhodovania o veciach v pôsobnosti mesta v nasledovných oblastiach:
regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov;
manažment statickej dopravy;
lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.);
energetická efektívnosť;
zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu, zvukov a pod.);
tvorba, resp. manažment verejných politík.

Navrhovaný projekt je v súlade so strategickými prioritami Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (2016):
Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou – časť Životné situácie. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti koncových
služieb pre podnikateľov a občanov. V kontexte projektu je cieľom minimalizovať počet interakcií občanov a podnikateľov s mestom pri realizácií politík a
pri prijímaní rozhodnutí tak, aby sa v konečnom dôsledku dosiahlo efektívnejšie a príjemnejšie poskytovanie služieb mesta pre obyvateľov, alebo iné
osoby, ktoré realizujú životné situácie na území mesta.
Integrácia a orchestrácia – podporí zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti služieb pre občanov a podnikateľov. Zbierané údaje prostredníctvom
navrhovaného riešenia budú úplné, dôverné a dostupné.
Riadenie údajov a big data – rozhodovanie vo verejnej správe bude podporené analýzami/reportami na základe spracovania údajov.
Otvorené údaje – navrhovaný projekt počíta so zverejňovaním údajov pre FO/PO.

Navrhovaný projekt je v súlade so Strategickým dokumentom pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 –
2020. Napĺňaný tématický cieľ 2:
Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám, ako aj ich využívania a kvality a podcieľ:
Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a
elektronického zdravotníctva.
Dôvodom vypracovania a predloženia tejto štúdie uskutočniteľnosti (ďalej aj ako „ŠÚ“) je vypracovanie návrhu riešenia pre budovanie IKT platforiem v rámci
mesta s cieľom prepojiť mestský informačný systém a externé senzory a zariadenia potrebné pre získavanie a poskytovanie dát s cieľom prijímať rozhodnutia a
realizovať politiky v dotknutých oblastiach na základe takto získaných dát.
Týmto sa dosiahne nasledovné:
Optimalizácia a zefektívnenie rozhodovacích procesov v rámci dotknutých oblastí;
Zlepšenie poskytovania služieb mesta pre FO/PO v dotknutých oblastiach vďaka prijímaniu rozhodnutí na základe reálnych dát;
„Otvorenie“ rozhodovacích procesov voči obyvateľom mesta sprístupnením zbieraných dát“;
Zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti vybraných budov vo vlastníctve mesta,
Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných priestranstvách.
Zber dát bude zameraný na nasledovné oblasti:
1. Bezpečnosť - inteligentné kamerové systémy doplnené o analytické dohľadové centrum mestskej polície.
2. Doprava – zber údajov o statickej doprave a návrh riešenia problematických parkovísk v meste s cieľom upraviť stratégiu parkovania v meste Snina.
3. Energetika - smart manažment energetickej efektívnosti budov, efektivita jednotlivých odberných miest s cieľom sploštiť odberový diagram a ušetriť za
rezervovanú kapacitu príkonu.
4. Životné prostredie – zber dát o kvalite ovzdušia, jeho vyhodnocovania a smart manažment lokálnych environmentálnych ukazovateľov (predovšetkým
CO2, NOx, prachové častice , oxidy síry a ďalšie)
5. E-government - tvorba verejných politík a komunikácia s občanmi.
ŠÚ identifikovala nasledovné skupiny, ktoré budú môcť profitovať z implementácie tohto projektu:
Občan: možnosť získavať zozbierané údaje, zaujímať sa a kontrolovať politiku mesta v dotknutých oblastiach, zhodnocovať dopad a výsledky
rozhodovacích procesov mesta v dotknutých oblastiach z pohľadu verejnosti;
Podnikateľ: možnosť získavať zozbierané údaje, zaujímať sa a kontrolovať politiku mesta v dotknutých oblastiach, zhodnocovať dopad a výsledky
rozhodovacích procesov mesta v dotknutých oblastiach z pohľadu verejnosti;
Mestský úrad Sn - jeho vedenie a zamestnanci: možnosť zefektívniť a zlepšiť rozhodovacie procesy v rámci dotknutých oblastí na základe získaných
dát, vďaka čomu má mesto príležitosť zlepšiť poskytovanie služieb mesta pre FO/PO v dotknutých oblastiach. Možnosť znížiť náklady mesta a podporiť
efektívne budovanie infraštruktúry mesta.

3. Rozsah
Hlavné zainteresované osoby - dotknutí aktéri s popisom ich rolí a súvisiacich IS (ak sú relevantné) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Aktér
FO – občan mesta

Rola
Občan s trvalým pobytom na území mesta

Informačný systém VS
Webový portál, ÚPVS, mobilná aplikácia, Smart
manažment mesta Snina

FO – zamestnanec
mesta

Zamestnanec mesta/mestského úradu

Webový portál, ÚPVS, mobilná aplikácia, Smart
manažment mesta Snina

FO – iná osoba

FO bez trvalého pobytu na území mesta, ktorá využíva infraštruktúru alebo
služby mesta

Webový portál, ÚPVS, mobilná aplikácia, Smart
manažment mesta Snina

PO – mesto Snina

Samosprávny celok, realizuje procesy v rámci dotknutých agend a oblastí

Webový portál, ÚPVS, mobilná aplikácia, Smart
manažment mesta Snina

PO – podnikateľ

Obchodná spoločnosť, ktorá pôsobí na území mesta, alebo využíva
infraštruktúru/služby mesta

Webový portál, ÚPVS, mobilná aplikácia, Smart
manažment mesta Snina

PO – iná
organizácia

Iné organizácie, ktoré pôsobia na území mesta (iné OVM, združenia
a podobne)

Webový portál, ÚPVS, mobilná aplikácia, Smart
manažment mesta Snina

Cieľovou skupinou navrhovaného projektu sú koneční užívatelia výsledkov projektu – predovšetkým obyvatelia mesta Snina.
Počet občanov – konečných užívateľov výsledkov projektu: 19 520. Výstupy projektu budú využívať aj ďalšie FO/PO, ktoré využívajú infraštruktúru alebo služby
mesta, ale nemajú v meste trvalý pobyt pri FO alebo sídlo pri PO.

4. Použité skratky a značky
Tabuľka 2 Skratky a značky
Skratka / Značka

Vysvetlenie

DCOM

Dátové centrum miest a obcí

FO

Fyzická osoba

IKT

Informačno-komunikačné technológie

IoT

Internet vecí (Internet of things)

IS

Informačný systém

IS VS

Informačný systém verejnej správy

IT

Informačné technológie

KPI

Key Performance Indicator – výkonový ukazovateľ

MÚ

Mestský úrad

N/A

Nerelevantné

NFP

Nenávratný finančný príspevok

NKIVS

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

OPII

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OVM

Orgán verejnej moci

PO

Právnická osoba

PO 7

Prioritná os 7

Sn

Mesto Snina

ŠU

Štúdia uskutočniteľnosti

TCO

Total Cost of Ownership (TCO) - celkové náklady spojené s vlastníctvom

VS

Verejná správa

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie

Z. z.

Zbierka zákonov

ŽS

Životná situácia

Predkladaná štúdia v rámci dopytovo – orientovanej výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so
zameraním na „Moderné technológie“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 sa venuje projektu, ktorý je zameraný na
implementáciu informačných systémov inteligentného mesta a regiónu. Cieľom projektu je zavedenie prvkov IoT a vybudovanie IKT platforiem na Smart
Manažment mesta Snina, zameraných na získavanie údajov z týchto prvkov IoT prepojenie externých senzorov, analýza údajov a podpora rozhodovania pre
tvorbu a/alebo reguláciu politík mesta v dotknutých oblastiach na základe takto získaných dát vrátane poskytovania údajov koncovým používateľom.

Základným východiskom pre spracovanie štúdie uskutočniteľnosti sú strategické dokumenty, a to predovšetkým
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 - 2022,
Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2016 – 2022,
Povodňový plán záchranných prác mesta Snina,
Územný plán mesta Snina.

Kľúčovým strategickým aj politickým koncepčným východiskom pre tento projekt je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 –
2022, ktorý je aktualizáciou Miestneho rozvojového a akčného plánu mesta Snina. Ide o strednodobý plánovací dokument, ktorý stanovuje smerovanie mesta
Snina na obdobie 7 rokov (ďalej PHSR). Vízia rozvoja mesta predstavuje stav, ku ktorému má mesto za niekoľko rokov dospieť - vymedzuje rámec pre
definovanie strategických cieľov a priorít ako aj postupy na ich dosiahnutie. Medzi čiastkovými prioritami a cieľmi stratégie/PHSR je definovaná potreba ich
úspešného riešenia, na ktoré sa odkazuje, a ktoré súčasne napĺňa tento projekt vo všetkých oblastiach svojho zamerania.
Medzi hlavné a nepriaznivé problémy súčasného stavu patria:
Nedostatočná infraštruktúra a dopravné prepojenie s ostatnými regiónmi Slovenska
Nárast individuálnej dopravy
Nedostatok parkovacích miest v meste
Slabá dopravná infraštruktúra
Pomalý rast kvality služieb
Nevybudovaný systém na monitorovania kvality vzduchu
Nedodržiavanie emisných limitov niektorými existujúcimi zdrojmi znečistenia
Zvýšené riziko negatívnych účinkov na životné prostredie, ktoré hrozí z existujúcich skládok
Ekologická záťaž - nadmerný hluk a prašnosť v meste v dôsledku tranzitnej dopravy;
Pomalé zavádzanie moderných informačných systémov;
Nedostatok finančných zdrojov na zlepšovanie stavu životného prostredia;
Nedostatok financií na údržbu objektov v správe mesta;
Rozhodovacie procesy v relevantných oblastiach vo väčšine prípadov neprebiehajú na základe reálnych zozbieraných dát v čase.
Z pohľadu navrhovaného projektu ide o realizáciu politík a rozhodovania o veciach v pôsobnosti mesta v nasledovných oblastiach:
regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov;
manažment statickej dopravy;
lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.);
energetická efektívnosť;
zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu, zvukov a pod.);
tvorba, resp. manažment verejných politík.
Hlavným cieľom projektu je zavedenie prvkov IoT a IKT platforiem v rámci mesta zameraných na prepojenie externých senzorov potrebných pre získavanie a
poskytovanie dát s cieľom prijímať rozhodnutia a realizovať politiky v dotknutých oblastiach na základe takto získaných dát.
V rámci hlavného (rámcového) cieľa sú definované aj pod-ciele a projektové KPI (viď kapitola Motivácia), ktoré by samotnou realizáciou projektu mali byť
dosiahnuté, respektíve prostredníctvom ktorých bude možné vyhodnotiť úspešnosť celého projektu. V kapitole Motivácia je detailne uvedený aj rozsah
zainteresovaných osôb, hnacích prvkov a cieľov.
Prínosy v rámci navrhovaného projektu spočívajú v:
optimalizácii dynamickej dopravy vzhľadom na dáta a možné znižovanie zápch, stanovenie obchádzok (FO/PO);
optimalizácii statickej dopravy a lepšie využitie parkovacích miest (FO/PO) ;
lepšie stanovenie parkovacej politiky (mesto) ;
znížení nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti vzhľadom na detailnú analýzu dát (mesto);
lepší prehľad o dianí na definovaných miestach, proaktívne odhaľovanie problémov a s tým súvisiace zvýšenie bezpečnosti na verejných miestach (FO
/PO, mesto) ;

riadení a stanovenie politík mesta na základe reálnych údajov a analýzy údajov (mesto);
„Otvorenie“ rozhodovacích procesov voči obyvateľom mesta sprístupnením zbieraných dát.
Hlavný cieľ OPII, ktorý bude realizáciou projektu napĺňaný, je:
-

7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Typ aktivity OPII:
-

E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

Projekt je v súlade s nasledovnou oblasťou:
-

Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu.

Dotknuté ukazovatele v súvislosti s cieľom OPII sú nasledovné:
P0945: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe (ukazovateľ vyjadruje počet senzorov a
ďalších prvkov internetu vecí implementovaných v mestách slúžiacich na získavania dát v rámci prioritných oblastí) – počet spoločne: 313.
Počet za jednotlivé dotknuté oblasti:
regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov - 218;
manažment statickej dopravy - 208;
lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.) - 86;
energetická efektívnosť – 36 (9 objektov x 4 merače energia, voda, plyn/teplo, CO2);
zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu, zvukov a pod.) – 10,
tvorba, resp. manažment verejných politík – 342.

V rámci projektu boli definované nasledovné KPI, ktoré má projekt ambíciu dosiahnuť po spustení do prevádzky:
Počet monitorovaných parkovísk za účelom zberu údajov a monitorovania využívania parkovania: 3
Počet reportov a štatistik, na základe ktorých budú vytvárané rozhodnutia a realizovaná politika mesta v dotknutých oblastiach: 10
Počet budov, v rámci ktorých je monitorovaná energetická efektívnosť: 9

Pohľad na investičné náklady je znázornený v podobe indikatívneho rozpočtu v tabuľke nižšie:
Názov aktivity
Analýza a dizajn
Nákup HW a krabicového softvéru

Indikatívny rozpočet (EUR s DPH)
24 072,00
314 917,20

Implementácia

60 948,00

Testovanie

15 840,00

Nasadenie

15 204,00

Podporné aktivity

32 328,00

SPOLU

463 309,20

Projekt bude realizovaný formou hlavných aktivít a podporných aktivít tak ako sú definované v príručke pre žiadateľa finančných prostriedkov z OP II Prioritná os
7.
Predpokladá sa, že hlavné aktivity projektu budú trvať 10 mesiacov, podporné aktivity 12 mesiacov.
Harmonogram navrhovaného projektu:
Aktivity

Doba trvania aktivity v mesiacoch

Hlavné aktivity

10

Analýza a dizajn

3

Nákup HW a krabicového softvéru

5

Implementácia

6

Testovanie

6

Nasadenie

5

Podporné aktivity

12

Riadenie projektu

12

Publicita a informovanosť

12

Motivácia

Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
Motivácia mesta dosiahnuť definované výsledky je reprezentovaná cieľmi, princípmi, požiadavkami a výstupmi. Ciele predstavujú to čo sa chce dosiahnuť. Výstupy sú
realizované kapacitami mesta resp. MÚ, ktoré majú požadované schopnosti na ich realizáciu. Princípy a požiadavky sú také vlastnosti riešení, ktoré slúžia na dosiahnutie cieľov.
Princípy sú tiež normatívne usmernenia. Požiadavky sú formálne vyhlásenia o potrebe vyjadrené zainteresovanými stranami, ktoré musí spĺňať architektúra riešenia.
V modeli motivačnej architektúry nižšie sú znázornené hlavné zainteresované osoby (stakeholderi) a ich hlavné prvky, napojené na súvisiace ciele, ktoré musia byť naplnené
projektom popisovaným v tejto ŠU.
Medzi hlavné zainteresované osoby, ktoré majú primárne záujmy v oblastiach, ktoré sú predmetom tejto štúdie, sú:
občania mesta;
zamestnanci mesta;
iné fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území mesta a ktoré využívajú infraštruktúru alebo služby mesta;
mesto Snina;
podnikatelia pôsobiaci na území mesta alebo využívajúci infraštruktúru/služby mesta;
iné organizácie.
Tieto zainteresované strany majú svoje roly v motivačnom aspekte, pretože majú záujem na projekte alebo sú realizáciou projektu dotknuté prostredníctvom hnacích prvkov.
Medzi hlavné oblasti hnacích prvkov uvedených zainteresovaných osôb, ktoré vychádzajú o.i. napr. aj z „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky
2016 - 2022“ patria:
Nedostatočná infraštruktúra a dopravné prepojenie s ostatnými regiónmi Slovenska
Nárast individuálnej dopravy
Nedostatok parkovacích miest v meste
Slabá dopravná infraštruktúra
Pomalý rast kvality služieb
Nevybudovaný systém na monitorovania kvality vzduchu
Nedodržiavanie emisných limitov niektorými existujúcimi zdrojmi znečistenia
Zvýšené riziko negatívnych účinkov na životné prostredie, ktoré hrozí z existujúcich skládok
Ekologická záťaž - nadmerný hluk a prašnosť v meste v dôsledku tranzitnej dopravy;
Pomalé zavádzanie moderných informačných systémov;
Nedostatok finančných zdrojov na zlepšovanie stavu životného prostredia;
Nedostatok financií na údržbu objektov v správe mesta;
Rozhodovacie procesy v relevantných oblastiach vo väčšine prípadov neprebiehajú na základe reálnych zozbieraných dát v čase.
Na základe posúdenia nedostatkov súčasného stavu (t.j. hrozieb a príležitostí, ktoré dnes vnímajú kľúčové zainteresované osoby), a zároveň po zohľadnení potreby nutnosti
plnenia programových cieľov PO7 OPII bol zadefinovaný hlavný cieľ navrhovaného projektu:
Optimalizácia a zefektívnenie rozhodovacích procesov v rámci dotknutých oblastí

a jeho podciele:
lepšie služby mesta pre FO/PO v dotknutých oblastiach vďaka prijímaniu rozhodnutí na základe reálnych dát;
efektívne budovanie a zlepšenie infraštruktúry mesta na základe nameraných dát;
zníženie ekologickej záťaže z dopravy;
zvýšenie bezpečnosti na verejných priestranstvách.

V rámci uvedených cieľov sú definované projektové KPI (viď tabuľka nižšie), ktoré by samotnou realizáciou projektu mali byť dosiahnuté, respektíve prostredníctvom ktorých
bude možné vyhodnotiť úspešnosť celého projektu:
Ciele projektu

KPI projektu

Optimalizácia a zefektívnenie rozhodovacích procesov v
rámci dotknutých oblastí

Východisková

Cieľová

hodnota
(2021)

Hodnota
(2022)

Počet monitorovaných parkovísk za účelom zberu údajov a monitorovania využívania
parkovania

0

3

Počet reportov a štatistik, na základe ktorých budú vytvárané rozhodnutia a realizovaná politika
mesta v dotknutých oblastiach

0

10

Počet budov, v rámci ktorých je monitorovaná energetická efektívnosť

0

9

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené požiadavky a obmedzenia jednotlivých aktérov v súvislosti s dosiahnutím KPI projektu:

Aktéri
-občania mesta;
- zamestnanci mesta;

Cieľ
Optimalizácia a
zefektívnenie
rozhodovacích procesov
v rámci dotknutých oblastí

Požiadavka
Pre dosiahnutie cieľa je
potrebné zbierať
a analyzovať údaje
v dotknutých oblastiach.

Obmedzenie
Realizovať politiku mesta a rozhodovanie na základe zozbieraných dát môžu ovplyvniť
zmeny vo vedení mesta. Každé vedenie musí dodržať kontinuitu a využívať riešenia
a získané údaje v rámci projektu, alebo aj pri budúcom rozvoji oblasti internetu vecí.

- iné fyzické osoby, ktoré nemajú
trvalý pobyt na území mesta a ktoré
využívajú infraštruktúru alebo služby
mesta;
- mesto Snina;
-podnikatelia pôsobiaci na území
mesta alebo využívajúci infraštruktúru
/služby mesta;
- iné organizácie.
KPI

Objem monitorovaných tranzitov nákladnej dopravy cez mesto
Počet monitorovaných parkovísk za účelom zberu údajov a monitorovania využívania parkovania
Počet reportov a štatistik, na základe ktorých budú vytvárané rozhodnutia a realizovaná politika mesta v dotknutých oblastiach

V rámci motivačnej architektúry došlo k posúdeniu architektonických princípov uvedených v NKIVS. Detailnejšou analýzou jednotlivých hlavných cieľov aj pod-cieľov v kontexte s
cieľmi projektu bolo možné špecifikovať konkrétnejšie motivačné aspekty, ktoré budú musieť byť v rámci realizácie projektu priamo adresované a dodržiavané. Ide o nasledujúce
architektonické princípy: Orientácia na klienta, Transparentné rozhodovanie, Prístupnosť, Bezpečnosť údajov, Údaje sú aktíva, Údaje sú dostupné a zdieľané.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Motivation viewpoint"

Ďalšie informácie
Navrhovaný projekt je v súlade plánovanými výsledkami intervencií OPII:
Používanie služieb eGovernmentu sa stane všeobecným štandardom za celkovej vysokej spokojnosti s kvalitou služieb;
Zvýšenie kvality života občanov - výrazne sa zredukuje čas potrebný na riešenie životných situácií s verejnou správou a zvýšia sa možnosti participácie na správe vecí
verejných;
Zvýšenie otvorenosti verejnej správy pre občanov.
Navrhovaný projekt naplní relevantné merateľné ukazovatele v z mysle OPII pre typ aktivít: E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov:
P0945: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe je 342 (Ukazovateľ vyjadruje počet senzorov a ďalších prvkov
internetu vecí implementovaných v mestách slúžiacich na získavania dát v rámci prioritných oblastí).

Riziká

Spresnenie
identifikovaných
rizík: Odkazy na
relevantné
identifikátory rizík
v prílohe Riziká.

Prílohy

Diagramy, modely,
obrázky v plnom
rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na
relevantné súbory.
Prílohy obsahujú
informácie vo
forme modelov.

5. Popis aktuálneho stavu
5.1. Legislatíva
Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
N/A

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

5.2. Architektúra
5.2.1. Biznis architektúra
Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
Mesto Snina je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby,
ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a
s vlastnými príjmami. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku za predpokladu, že osobitný zákon
takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. Na plnenie samosprávnych úloh alebo ak to ustanovuje zákon mesto vydáva
všeobecne záväzné nariadenie. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
V kontexte s touto ŠU a navrhovaným projektom ide o realizáciu politík a rozhodovania o veciach v pôsobnosti mesta v nasledovných oblastiach:
regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov;
manažment statickej dopravy;
lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.);
energetická efektívnosť;
zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu, zvukov a pod.);
tvorba, resp. manažment verejných politík.

Medzi hlavné zainteresované osoby, ktoré majú primárne záujmy v oblastiach, ktoré sú predmetom tejto štúdie, sú:
-

FO – občan mesta;

-

FO – zamestnanec mesta;

-

FO – iná osoba;

-

PO – mesto Snina;

-

PO – podnikateľ;

-

PO – iná organizácia.

V rámci súčasného stavu sú identifikované nedostatky predovšetkým v súvislosti s rozhodovacími procesmi mesta, procesmi tvorby politík mesta v dotknutých
oblastiach a procesmi riadenie prevádzky infraštruktúry mesta.
V cestnej doprave sa každoročne zvyšuje počet dopravných prostriedkov na cestách s čím sú spojené mnohé negatívne javy. Je to predovšetkým vzrastajúci
počet dopravných nehôd, ohrozenie zdravia a života ľudí a dopravné kongescie, kolapsy, problémy s parkovaním a ďalšie negatívne dopady. Mesto teda
nevyhnutne potrebuje prijímať rozhodnutia a tvoriť politiku v rámci regulácie dopravy na základe reálnych dát. V rámci rozhodovacích procesov mesta v oblasti
regulácie dopravy a manažmentu statickej dopravy ide napr. o tieto súvisiace procesy:
sprístupňovanie informácií v reálnom čase cestujúcim, dopravcom, používateľom komunikácií a parkovacích miest;
posúdenie stupňa vyťaženia dopravnej infra-štruktúry v priestore a v čase;
vyhľadanie a zoradenie problémových miest v dopravnej infraštruktúre;
posúdenie jednotlivých miest v kontexte s okolím, teda alternatívnymi obchádzkovými trasami a ich vyťažením;
rozhodnutie o rozvoji a budovaní dopravnej infraštruktúry a parkovísk;
ďalšie.
S dopravou je úzko spätá oblasť lokálnych environmentálnych ukazovateľov (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a
pod.). Zlepšenie rozhodovacích procesov v oblasti dynamickej a statickej dopravy má dopad aj na zlepšenie situácie v oblasti ochrany ovzdušia a podporu
ochrany prírody a krajiny priamymi aj nepriamymi prostriedkami. Environmentálne ukazovatele sa v priebehu dňa menia a podanie aktuálnej informácie má
veľký vplyv aj na zdravie občanov, hlavne tých, ktorí trpia rôznymi respiračnými ochoreniami.

Dôležitou súčasťou tvorby politík mesta je rozhodovanie o investíciách teda aj o rozpočte mesta (proces tvorby rozpočtu). Rozpočet mesta, tak ako každý iný
rozpočet, má svoje obmedzenia a limity. V rámci rozvoja infraštruktúry napr. v oblasti dopravy je teda nevyhnutné poznať relevantné údaje a rozhodovať sa
správne – investovať do rozvoja tam, kde to je najviac potrebné a efektívne. Pre nedostatok finančných zdrojov je však zároveň nevyhnutné minimalizovať
prevádzkové náklady na existujúcu infraštruktúru mesta, t.j. rozhodovať o spôsobe prevádzky a o jej efektívnosti. S tým priamo súvisí oblasť zvyšovania
energetickej úspornosti mesta (napr. budovy v správe mesta). Ide najmä o efektívnejšie využívanie tepla, elektrickej energie a plynu. Procesy súvisiace
s prevádzkou infraštruktúry mesta a rozhodovaním o rozpočte, využívaní prevádzkovaných budov, potrebe investovania, znižovanie rezervovanej kapacity
v súčasnosti nie sú podporené automatizovaným zberom a vyhodnotením dát.
Dôležitou súčasťou pre občanov je aj zabezpečenie bezpečnosti na verejných priestranstvách, ktoré zahŕňajú verejný poriadok v meste, poskytovanie ochrany
obyvateľstvu pred ohrozením života a zdravia, dbanie o dodržiavanie poriadku, čistoty, hygieny na verejných priestranstvách a dbanie na ochranu životného
prostredia.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint“, „Business Process Viewpoint“

Ďalšie informácie
Hlavné agendy, ktoré mesto Snina realizuje v kontexte tejto ŠU sú:
Regulácia dopravy;
Manažment parkovania;
Ochrana životného prostredia;
Bezpečnosť na verejných priestranstvách
Správa majetku mesta;
Podpora prevádzky;
Plánovanie investícií;
Implementácia stratégií, politík a regulácií;
Rozpočtovanie;
Tvorba analýz;
Monitoring regulovaného prostredia;
Príprava stratégií a politík.

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

5.2.2. Architektúra informačných systémov
Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
V súčasnosti v správe mesta nie sú nasadené riešenia v oblasti internetu vecí. Z pohľadu potrieb konceptu Smart City nemá mesto vytvorenú koncepčnú IKT
architektúru. Existujúce IT systémy boli budované postupne a primárne za účelom naplniť legislatívne povinnosti MeU voči občanom a ďalším aktérom života
v meste.
V meste sú za účelom zabezpečenia monitorovania verejných priestranstiev mestskou políciou inštalované kamery, ktorú sú staršieho dáta a nie je možné ich
považovať za IoT prvky. Tieto kamery nedisponujú SW resp. funkcionalitami, ktoré by merali, analyzovali alebo vyhodnocovali dané záznamy (online, alebo
offline).
V meste je inštalovaný IS KORWIN, využíva sa GIS a mesto je taktiež zapojené do Dátového centra obcí a miest.
Mesto Snina má v rámci svojich webových stránok aj sekciu Digitálne mesto. Na týchto stránkach občania nájdu dôležité informácie o meste Snina. Digitálne
mesto ponúka elektronické služby pre občana, podnikateľa a samosprávu.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage Viewpoint", „Application Co-operation Viewpoint"

Ďalšie informácie
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

5.2.3. Technologická architektúra
Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
Súčasné technologické prostredie a IS v správe mesta možno charakterizovať heterogénne prostredie.
V súčasnosti je informačný systém mesta zložený z viacerých samostatných a externých systémov, ktoré nemajú vzájomné prepojenie alebo len čiastočné.
Nie je zabezpečená analýza a spracovanie dát.
Z pohľadu merania kvality ovzdušia a Co2 v triedach alebo spotreby energií nie je zabezpečené v súčasnosti žiadne technologické prostredie. Taktiež mesto
nemá systém na detekciu voľných alebo obsadených parkovacích miest.
Mestská polícia prevádzkuje aj rôzny SW ktorý umožňuje proaktívnu analýzu iba čiastočne, len u nových prvkoch kamerového reťazca.
Pozitívom pre budovanie siete IoT je veľmi dobrá dostupnosť optickej konektivity v meste a časť modernej infraštruktúry LED verejného osvetlenia, ktorá
umožňuje napájanie senzorov IoT v režime 24x7. Tieto stĺpy budú využité v projekte pre pripojenie prvkov IoT.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint"

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

5.2.4. Bezpečnostná architektúra
Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
Cieľom implementácie prvkov bezpečnosti v rámci IS v správe mesta je garantovať dôvernosť, dostupnosť a integritu informačných systémov. Tento cieľ je
dosahovaný implementovaním vhodných bezpečnostných mechanizmov a organizačných opatrení na úrovni jednotlivých komponentov informačných
systémov. Súčasťou technickej a komunikačnej infraštruktúry je systém bezpečnostných zón vzájomne oddeľujúcich aplikačné a databázové servery od
prostredia pracovných staníc.
V súčasnosti je v meste VnT inštalovaný IS Korwin. V oblasti IoT mesto aktívne prevádzkuje len kamerový systém, ktorý zabezpečený štandardnými IT
bezpečnostnými nástrojmi, ktorý je zabezpečený štandardnými IT bezpečnostnými nástrojmi. Mesto má spracované politiky na ochranu osobných údajov a
prácu s nimi.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.
Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

5.3. Prevádzka
Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
V rámci aktuálne nasadených riešení je podpora prevádzky zabezpečená nasledovne:
pre Level 1 (tzv. L1), kde úlohou prvej úrovne podpory je filtrácia a kategorizácia požiadaviek na HelpDesk a prvotná pomoc používateľovi pri riešení
základných problémov a smerovanie nevyriešených požiadaviek na ďalšie úrovne podpory (L2 a L3). Prvá teda úroveň zbiera a analyzuje informácie o
používateľovi, posúva tieto informácie na ďalšie úrovne podpory a určuje najlepší možný spôsob vyriešenia hlásenia. L1 je v zodpovednosti mesta.
pre Level 2 (tzv. L2), kde úlohou druhej úrovne podpory je riešenie hlásenia na úrovni konfigurácie, inštalácii SW vybavenia a pomoci pri riešení HW
problémoch, hlásenia neriešiteľné v tomto rozsahu sú posúvané na podporu úrovne L3. Riešenia ponúkané na úrovni L2 vychádzajú zo známych a
dokumentovaných problémov, na tejto úrovni by sa nemalo zdržiavať s hľadaním príčiny problémov a toto ponechať na úroveň L3. L2 je v zodpovednosti
mesta.
pre Level 3 (tzv. L3), kde predmetom podpory je riešenie problémov s konfiguráciou, prevádzkou databázy a opravy chýb na úrovni serverov,
infraštruktúry a iných technických záležitostí spojených s dodaným riešením, za ktoré zodpovedá dodávateľ riešenia.
Prevádzka IS mesta je realizovaná najmä činnosťou zamestnancami oddelenia vnútornej podpory. Kamerový systém prevádzkuje Mestská polícia.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

6. Alternatívne riešenia
6.1. Alternatíva A – „Názov"
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 800 znakov)
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Ďalšie informácie
(Max. 800 znakov)
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

6.2. Alternatíva B – „Názov"
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 800 znakov)
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Ďalšie informácie
(Max. 800 znakov)
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

7. Popis budúceho stavu
7.1. Legislatíva
Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
V súvislosti s realizáciou navrhovaného projektu nebola identifikovaná potreba zmeny existujúcej alebo prijatia novej legislatívnej normy. Mesto v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov. Mesto v rámci vlastných kompetencií a v súlade s legislatívou vydáva VZN. Po
realizácii navrhovaného projektu bude mesto zbierať a vyhodnocovať údaje a tieto sa stanú základom pre rozhodovanie a tvorbu politík vo vybraných
oblastiach. V tejto súvislosti nebola identifikovaná potreba zmeny alebo prijatia nového VZN.
Navrhovaný projekt je 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), zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mesto ako budúci prijímateľ NFP a správca navrhovaných riešení resp. IS VS, bude v rámci navrhovaného projektu postupovať tak, aby sa v maximálnej
možnej miere zamedzilo problému „vendor lock-in“. V súvislosti s navrhovaným rozpočtom pre definované riešenie bude stanovená maximálna suma nie len
pre vývoj a HW, ale aj pre prevádzku diela a HW (vypracované TCO), ktorá bude následne definovaná aj v procesoch VO s cieľom zamedziť neprimeraným
ekonomickým nákladom na rozšírenie zrealizovaných výstupov v budúcnosti, aktualizáciu alebo zmenu softvérovej, resp. technologickej platformy a pod.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria
kvality.

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

7.2. Architektúra
7.2.1. Biznis architektúra
Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
Biznis architektúra budúceho stavu vychádza zo súčasného stavu, pričom agendy a činnosti mesta sa nemenia, ale v budúcom stave budú predovšetkým
rozhodovacie procesy a tvorba politiky mesta v daných agendách a oblastiach podporované zbieranými, vyhodnocovanými údajmi a monitoringom.
Mesto Snina bude prijímať rozhodnutia a realizovať svoje politiky na základe dát získaných prostredníctvom prvkov internetu vecí v oblastiach:
regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov;
manažment statickej dopravy;
lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.);
energetická efektívnosť;
zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach;
tvorba, resp. manažment verejných politík.

Tieto oblasti bude možné do budúcna ďalej rozširovať.
Medzi hlavné zainteresované osoby, ktoré majú primárne záujmy v oblastiach, ktoré sú predmetom tejto štúdie, sú:
FO – občan mesta;
FO – zamestnanec mesta;
FO – iná osoba;
PO – mesto Snina;
PO – podnikateľ;
PO – iná organizácia.
Hlavné agendy, ktoré Sn realizuje v kontexte tejto ŠU sú:
Regulácia dopravy;
Manažment parkovania;
Ochrana životného prostredia;
Bezpečnosť na verejných priestranstvách;
Správa majetku mesta;
Podpora prevádzky;
Plánovanie investícií;
Implementácia stratégií, politík a regulácií;
Rozpočtovanie;
Tvorba analýz;
Monitoring regulovaného prostredia;
Príprava stratégií a politík.
Údaje zo Smartcity platformy bude mesto poskytovať elektronicky prostredníctvom nasledovných prístupových miest:
na webovom portáli mesta, resp. aj v mobilnej aplikácií,
prostredníctvom osobitne určeného prezentačného hardvéru - digitálny infopanel,
na portál data.gov.sk v otvorenom strojovo čitateľnom formáte vytvorené podľa štandardov s úplnými a štandardizovanými metadátami alebo ontológie
využívajúce jedinečné referencovateľné identifikátory.

Návrh budúceho stavu pre jednotlivé oblasti je nasledovný:

Regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov
V cestnej doprave sa každoročne zvyšuje počet dopravných prostriedkov na cestách s čím sú spojené mnohé negatívne javy. Je to predovšetkým vzrastajúci
počet dopravných nehôd, ohrozenie zdravia a života ľudí a dopravné kongescie, kolapsy a ďalšie negatívne dopady. Budúce riešenie na základe zberu dát
bude vytvárať základné podmienky pre kvalitnú komunikačnú a informačnú spoločnosť, pričom z hľadiska dopravy a jej procesov otvára nové možnosti na
dosiahnutie udržateľnej mobility v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom spoločnosti.
Špeciálne kamerové systémy budú nainštalované na dôležitých dopravných miestach, zvyčajne v medzikrižovatkových úsekoch , na kritických úsekoch,
vstupoch do mesta a výstupoch z mesta. Cieľom je získavať základné charakteristiky dopravného prúdu a posielať do centrálnej aplikácie časové známky
prejazdov, rýchlosti a dĺžky vozidiel. Na základe získaných dát systém automaticky vyhodnocuje hustotu premávky a počet vozidiel, ktoré mestom len
prechádzajú.
Z pohľadu realizácie procesov bude riešenie sprístupňovať, posudzovať stupeň vyťaženia dopravnej infraštruktúry v priestore a v čase a vyhľadávať
problémové miesta v dopravnej infraštruktúre;
Analytika získaných dát z kamier bude zabezpečená prostredníctvom dohľadového centra mestskej polície, ktoré okrem iného poskytne pre zamestnancov
mestskej polície aj služby monitoringu a dohľadu nad aktuálnou situáciou s použitím inteligentných analytických funkcionalít (vyhodnocovanie situácií,
možných incidentov a podobne)..
Rozmiestnenie prvkov IoT je znázornené na nasledujúcej mape, pričom je zohľadnené, že všetky prvky budú umiestnené v katastrálnom území okresu Snina:

Na interaktívnej mape je možné po priblížení vidieť konkrétne umiestnenie prvkov IoT:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13DRSJFKbzH1szh8lELB9i6qiSJWCCHME&ll=48.9870093320344%2C22.14997859446456&z=14

Manažment statickej dopravy

Podľa najnovších štúdií spomalenie dopravy v mestách je spôsobená ľuďmi, ktorí hľadajú parkovacie miesta. Krúžia, jazdia pomalšie, zdržujú premávku.
Riešenie poskytne informácie o množstve parkujúcich a stojacich motorových vozidiel. To umožní, pri znalosti dopravného správania jednotlivých
užívateľských skupín, vytvorenie celkovej analýzy statickej dopravy pre sledované územie. Zo zozbieraných dát bude vytvorený podrobný analytický výstup,
ktorý bude obsahovať vyťaženosť parkovacích miest na hodnotených územiach v jednotlivých časových úsekoch dňa. Sledovaním týchto parametrov sa
zabezpečia vstupy pre návrh pravidiel parkovacej politiky, ktorá bude následne implementovaná do VZN (budúce zmeny VZN).
Rozmiestnenie prvkov IoT je znázornené na nasledujúcej mape, pričom je zohľadnené, že všetky prvky budú umiestnené v katastrálnom území okresu Snina:

Na interaktívnej mape je možné po priblížení vidieť konkrétne umiestnenie prvkov IoT:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13DRSJFKbzH1szh8lELB9i6qiSJWCCHME&ll=48.9870093320344%2C22.14997859446456&z=14

Lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.)
Hlavným cieľom monitorovania životného prostredia je sledovanie určených javov alebo parametrov v presne definovaných časových a priestorových
podmienkach. Slúži k objektívnemu poznaniu charakteristík životného prostredia a k hodnoteniu ich zmien v sledovanej priestorovej oblasti. Zabezpečuje
objektívne informácie nevyhnutné pre rozhodovaciu, riadiacu a kontrolnú oblasť.
Budúce riešenie umožní monitorovať kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia. Zabezpečí zhromažďovanie, overovanie, vyhodnocovanie,
archiváciu a interpretáciu údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd, tvoriť a automaticky zasielať výstrahy
Rozmiestnenie prvkov IoT je znázornené na nasledujúcej mape, pričom je zohľadnené, že všetky prvky budú umiestnené v katastrálnom území okresu Snina:

Na interaktívnej mape je možné po priblížení vidieť konkrétne umiestnenie prvkov IoT:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13DRSJFKbzH1szh8lELB9i6qiSJWCCHME&ll=48.9870093320344%2C22.14997859446456&z=14

Energetická efektívnosť
Znižovanie spotreby energie a koniec plytvania majú čoraz väčší význam. Tento cieľ je podporený aj Európskou úniou, kde je stanovený cieľ znížiť spotrebu
do roku 2030 až o 32,5%. Slovensko na základe klimatických dohôd EÚ sa tiež musí podieľať na znižovaní emisií uhlíkových plynov
Strategickým cieľom Energetickej politiky Slovenskej republiky, schválenou vládou Slovenskej republiky (SR) uznesením č. 548/2014, je dosiahnuť
konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s
prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj. Energetická efektívnosť synergicky prispieva k znižovaniu energetickej náročnosti ekonomiky,
prispieva k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti a má vplyv aj na znižovanie prevádzkových nákladov energetických podnikov, a v neposlednom rade úspory
primárnych energetických zdrojov prispievajú k zmierňovaniu dopadov energetiky na životné prostredie. Okrem toho prínosy energetickej efektívnosti
prispievajú aj k iným politikám ako je to napríklad v prípade zamestnanosti.
Mesto je vlastníkom a prevádzkovateľom viacerých energeticky náročných budov, ktoré majú vysoký vplyv na celkovú spotrebu mesta a tým pádom aj na
rozpočet mesta, ktorý má svoje obmedzenia.
Riešenie priamo nebude znižovať spotrebu energie, ale zabezpečí údaje pre rozhodovanie na základe ktorých je možné optimalizovať spotrebu energie,
prípadne investovať do obnovy v oblastiach, kde je to najviac potrebné. Bez podrobných údajov z pravidelných meraní to však nebude možné. Zavedením
energetického manažmentu tak vznikne priestor na ďalšie znižovanie energetickej náročnosti mesta.
Z pohľadu realizácie procesov bude riešenie umožňovať:

Monitoring aktuálnej spotreby vrátane historických údajov pre jednotlivé vstupné komodity (elektrická energia, voda, plyn/teplo);
Zistenie únikov, porúch a neželaných stavov;
Vyhodnocovanie a efektívnejšie ekonomické fungovanie napr. dosahovanie úspor pri znížení rezervovanej kapacity.
Analytickou platformou identifikované neštandardné situácie budú notifikované prostredníctvom emailu prípadne SMS zodpovedným používateľom.

Rozmiestnenie prvkov IoT je znázornené na nasledujúcej mape, pričom je zohľadnené, že všetky prvky budú umiestnené v katastrálnom území okresu Snina:

Na interaktívnej mape je možné po priblížení vidieť konkrétne umiestnenie prvkov IoT:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13DRSJFKbzH1szh8lELB9i6qiSJWCCHME&ll=48.9870093320344%2C22.14997859446456&z=14

Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu, zvukov a pod.)
Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach bude zabezpečované statickými a otočnými kamerami využitými aj v oblasti regulácie dopravy
a manažmentu statickej dopravy, ktorých nasledovné základné funkcie sú:
detekcia narušiteľa: Pohyb objektov v oblasti streľby alebo vyhradenom priestore,
detekcia loiteringu: Detekovanie objektov postávajúcich dlhšie ako špecifikovaný́ čas od 10 s do 5 min,
detekcia smeru: Detekovanie objektov pohybujúcich sa v určenom smere,
detekcia zmeny scény: Detekcia rušenia spôsobeného neoprávneným zásahom do kamery,
detekcia objektu: Detekcia opusteného alebo odstráneného objektu vo vyhradenom priestore,
crossline detekcia: Detekovanie pohybujúceho sa objekt, ktorý́ prechádza cez zadané virtuálne či
Nadstavbový analytický systém bude implementovaný určených kamerách a umožní podľa potreby analyzovať niektorú z nasledujúcich funkcií, ktoré prispejú
k zvýšeniu úrovne bezpečnosti:

počítanie osôb vo vyznačenom priestore, detekcia davu
narušenie zóny , zotrvanie v zóne
kopírovanie smeru
rozpoznávanie evidenčného čísla vozidla
detekcia manipulácie alebo poškodenia kamery
reidentifikácia
multiCamera Tracking
behaviorálne funkcie – rozpoznanie pádu osoby, ležiacu osobu, bitku, dezorientovanú́ osobu (opilec)
Analytika získaných dát z kamier bude zabezpečená prostredníctvom dohľadového centra mestskej polície, ktoré okrem iného poskytne pre zamestnancov
mestskej polície aj služby monitoringu a dohľadu nad aktuálnou situáciou s použitím inteligentných analytických funkcionalít (vyhodnocovanie situácií,
možných incidentov a podobne).
Z pohľadu realizácie procesov bude riešenie umožňovať:
Zvýšenie bezpečnosti, zvýšenie počtu vyriešených prípadov a zabránenie novým incidentom;
Proaktívne informovanie o netypickom správaní (prejavy vandalizmu, násilia, prevrátený smetný kôš, unikajúce vozidlo atď.).

Rozmiestnenie kamier ako prvkov IoT je znázornené na nasledujúcej mape, pričom je zohľadnené, že všetky prvky budú umiestnené v katastrálnom území
mesta Snina:

Na interaktívnej mape je možné po priblížení vidieť konkrétne umiestnenie prvkov IoT:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13DRSJFKbzH1szh8lELB9i6qiSJWCCHME&ll=48.9870093320344%2C22.14997859446456&z=14

Tvorba, resp. manažment verejných politík
ide o prierezovú oblasť, ktorá sa dotýka všetkých vyššie uvedených oblastí. Lokality pre túto oblasť sú teda zhodné so všetkými lokalitami definovanými
za jednotlivé oblasti.

Rozmiestnenie prvkov IoT je znázornené na nasledujúcej mape, pričom je zohľadnené, že všetky prvky budú umiestnené v katastrálnom území okresu Snina:

Na interaktívnej mape je možné po priblížení vidieť konkrétne umiestnenie prvkov IoT:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13DRSJFKbzH1szh8lELB9i6qiSJWCCHME&ll=48.9870093320344%2C22.14997859446456&z=14

Všetky vybrané lokality s navrhovanými riešeniami sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Snina. Okres Snina vznikol dňa 24. 6. 1996 na základe zákona
č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky:

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint", „Business Process Viewpoint"

Ďalšie informácie
Údaje, ktoré budú získavané prostredníctvom internetu vecí, budú poskytované verejnosti elektronicky nasledovným spôsobom:
zverejnením výstupných údajov spracovaných v užívateľskom formáte na internete – na webovom sídle mesta prostredníctvom koncovej služby:
ks_339120 - Poskytovanie údajov o dopravnej situácii, parkovaní, meteorologickej situácií a o kvalite životného prostredia.
zverejňovaním výstupných údajov v otvorenom strojovo čitateľnom formáte vytvorené podľa štandardov s úplnými a štandardizovanými metadátami alebo
ontológie využívajúce jedinečné referencovateľné identifikátory
Okrem elektronického kanála bude mesto poskytovať informácie naďalej aj telefonicky, osobne alebo listinne.
Mesto Snina nemá vypracovaný strategický dokument na implementáciu riešení internetu vecí.
Cieľovou skupinou navrhovaného projektu sú koneční užívatelia výsledkov projektu – predovšetkým obyvatelia mesta Snina. Počet občanov – konečných
užívateľov výsledkov projektu: 19 520.
Výstupy projektu budú využívať aj ďalšie FO/PO, ktoré využívajú infraštruktúru alebo služby mesta, ale nemajú v meste trvalý pobyt pri FO alebo sídlo pri PO.

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria
kvality.

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

7.2.2. Architektúra informačných systémov
Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
V rámci projektu sa vybuduje IS „Smart manažment mesta Snina“. Navrhované riešenie bude pozostávať z nasledovných komponentov a funkcionalít:

Komponent pre príjem a poskytovanie dát – komponent zabezpečí:
Príjem dát z interných a externých IS – funkcionalita ako vstupná API brána zabezpečí príjem prichádzajúcich správ resp. údajov z interných systémov
(prípadne externých systémov v budúcnosti);
Poskytovanie dát - funkcionalita ako výstupná APi brána zabezpečí poskytovanie dát;
Distribúcia dát – funkcionalita bude realizovať odovzdávanie dát do interných databáz na ďalšie spracovanie dát, umožní riadenie naplánovaných úloh;
Manažment rozhraní – funkcionalita umožní riadiť prístupy k dátovým rozhraniam a dátovým sadám.
Komponent pre spracovanie a analýzu dát – komponent zabezpečí:
Príjem dát – funkcionalita umožní prijať dáta z centrálnej údajovej základne na ďalšie spracovanie resp. validáciu;
Spracovanie a validácia dát – funkcionalita umožní prijaté dáta validovať, spracovať a uložiť do centrálnej údajovej základne;
Analytické nástroje– funkcionalita zabezpečí analytické spracovanie validovaných a uložených dát a vytváranie reportov a pohľadov na získané
a spracované dáta.
Vizualizačný komponent – komponent umožní:
Vizualizácia dát – funkcionalita poskytne nástroje pre náhľad nad zozbieranými dátami pre dashboard a vizualizáciu pomocou geolokačných dát;
Tvorba reportov – funkcionalita umožní tvorbu reportov zo spracovaných a zanalyzovaných dát, umožní poskytovať rôzne prehľady, zostavy a štatistiky
z dát vrátane historických dát. Reporty bude možné distribuovať na základe nastavených prístupových práv;
Export dát – funkcionalita umožní vytvoriť export, alebo nastaviť pravidelné exporty dát z/do úložiska;
Manažment prístupov a identít – funkcionalita bude realizovať riadené prístupov k nástrojov a zdrojom podľa pravidiel definovaných pomocou rolí.
Komponent pre webové rozhrania a služby – komponent umožní:
Zobrazovanie údajov na portáli – funkcionalita umožní zobrazovať údaje na portáli v rámci webového rozhrania;
Správa otvorených dát – funkcionalita poskytne nástroje pre opendátový katalóg a umožní kategorizáciu dátových sád, poskytnutie jednotiaceho
rozhrania pre prístup a definíciu dátových sád.
Dátové úložisko – komponent zabezpečí ukladanie dát a archiváciu. Pôjde teda o jednotné úložisko dát, ktoré zabezpečí priestor pre uchovávanie a
archivovanie všetkých údajov zbieraných zo zariadení ako aj vytváraných v rámci spracovania a analýzy dát
Komponenty IoT- zdroje údajov – pôjde o IoT senzory a zariadenia, ktoré budú s centrálnym riešením komunikovať pomocou rôznych štandardných
prenosových protokolov.

Navrhované riešenie v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorého cieľom je výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov
občanov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29. novembra 2017).

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage Viewpoint", „Application Co-operation Viewpoint"

Ďalšie informácie
Riešenie zabezpečí poskytovanie údajov nasledovne:
zverejnením výstupných údajov spracovaných v užívateľskom formáte na internete – na webovom sídle mesta prostredníctvom koncovej služby:
ks_339120 Poskytovanie údajov o dopravnej situácii, parkovaní, meteorologickej situácií a o kvalite životného prostredia.
zverejňovaním výstupných údajov v otvorenom strojovo čitateľnom formáte vytvorené podľa štandardov s úplnými a štandardizovanými metadátami alebo
ontológie využívajúce jedinečné referencovateľné identifikátory

Za účelom poskytovania tvorených údajov bude IoT integračná a analytická platforma integrovaná s portálom data.gov.sk.

Detailné technické a technologické informácie pre jednotlivé oblasti:

Regulácia dopravy
Riešenie bude zabezpečovať:
inštaláciu inteligentných kamier s nadstavbovým analytickým softvérom pre rozpoznávanie EVČ, meranie rýchlosti, počítanie objektov, detekcia smeru
objektu;
zber údajov.

Manažment statickej dopravy
Riešenie bude zabezpečovať:
inštalácia inteligentných kamier s nadstavbovým analytickým softvérom pre rozpoznávanie zotrvania v zóne, narušenia zóny, detekcia objektov cez
virtuálne čiary;
integrácia parkovacích senzorov pre jednotlivé parkovacie miesta;
zber údajov zo senzorov pre vyhodnotenie údajov týkajúcich sa parkovania.

Lokálne environmentálne ukazovatele
Riešenie bude zabezpečovať:
implementáciu meteostaníc na vybrané miesta pre zber kompletného setu enviromentálnych ukazovateľov;
implementáciu samotných senzorov CO2;
zber údajov zo všetkých senzorov pre zobrazovanie aktuálneho stavu meraných parametrov.

Energetická efektívnosť
Riešenie bude zabezpečovať:
implementáciu meračov spotreby energií a základných environmentálnych ukazovateľov (el. energia, voda, plyn/teplo, CO2 a ďalšie);
výmenu a inštaláciu potrebného príslušenstva pre zabezpečenie funkčnosti meračov spotreby energií;
inštaláciu riadiacej jednotky;
zber údajov z meračov do systému energetického manažmentu

Zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach
Riešenie bude využívať inštalované kamery zahrnuté pre oblasť Regulácie dopravy, kde budú jednotlivé zariadenia používané aj na tento účel a budú
poskytovať.
Detekcia narušiteľa: Pohyb objektov v oblasti streľby alebo vyhradenom priestore
Detekcia loiteringu: Detekovanie objektov postávajúcich dlhšie ako špecifikovaný́ čas od 10 s do 5 min
Detekcia smeru: Detekovanie objektov pohybujúcich sa v určenom smere
Detekcia zmeny scény: Detekcia rušenia spôsobeného neoprávneným zásahom do kamery
Detekcia objektu: Detekcia opusteného alebo odstráneného objektu vo vyhradenom priestore
Crossline detekcia: Detekovanie pohybujúceho sa objektu, ktorý́ prechádza cez zadané virtuálne čiary
Nadstavbové funkcie: Narušenie zóny, zotrvania v zóne, detekcia davu a iné behaviorálne funkcie – ide o použitie kvalitatívne iného druhu neurónovej
siete (grafické́ znázornenie má podobu kostry). Funkcionalita umožňuje identifikovať̌ pád osoby, ležiacu osobu, bitku, dezorientovanú osobu.
Analytika získaných dát z kamier bude zabezpečená prostredníctvom dohľadového centra mestskej polície, ktoré okrem iného poskytne pre zamestnancov
mestskej polície aj služby monitoringu a dohľadu nad aktuálnou situáciou s použitím inteligentných analytických funkcionalít (vyhodnocovanie situácií,
možných incidentov a podobne).
Údaje zo Smartcity platformy bude mesto poskytovať prostredníctvom nasledovných kanálov:

Na webovom portáli mesta, resp. aj v mobilnej aplikácií,
Prostredníctvom výstupnej LED obrazovky (digitálny infopanel) umiestnenej na určenom mieste,
Na portál data.gov.sk v otvorenom strojovo čitateľnom formáte vytvorené podľa štandardov s úplnými a štandardizovanými metadátami alebo ontológie
využívajúce jedinečné referencovateľné identifikátory

Bezpečnosť navrhovaného riešenia bude realizovaná opatreniami na úrovni prenosu a spracovania dát nasledovne:
-

dedikovaná prenosová infraštruktúra,

-

podpora VPN alebo vlastné APN v mobilnej sieti,

-

podpora šifrovanej komunikácie,

-

ovládanie a manažment riešenia zabezpečenou formou (hierarchia a logovanie prístupov).

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

7.2.3. Technologická architektúra
Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
Predpokladá sa využitie zakúpeného HW v rámci projektu, ktorý bude umiestnený v dátovom centre mesta v dostupnou konektivitou k internetu. Návrh
architektúry bude postavený na troch základných pilieroch:
vysoká bezpečnosť,
vysoká dostupnosť,
vysoká škálovateľnosť.

V rámci technologickej architektúry budú vyriešené nasledovné prostredia:
Prenosová vrstva prípadne infraštruktúra pre zber a poskytovanie dát zo senzorických sietí podľa potrieb prenášaných dát
Energetické nenáročné prenosy - pomocou protokolov napr. v rámci licencovaného pásma Narrowband IoT, SigFox alebo nelincecované LoRaWAN
poskytnuté na komerčnej báze, lebo poskytnuté na komunitnej bázy TheThingsNetworks pre prenos malých senzorových správ.
Energeticky náročnejšie prenosy dát pomocou miestnej wifi alebo miestnej optickej siete - prenes senzorových dát, prenos video signálu
Komerčné dátové služby poskytované operátormi pomocou sietí 2G - sms, 3G GPRS, 4G - LTE, 5G -network splitting malé objemy dát s veľkým
množstvom senzorov, veľkým dátovým objemom dát pre menší počet zariadení - kamerové analyzačne systémy
Uloženie a poskytovanie dát podľa charakteru dát
Neštruktúrované dáta MongoDB, MariaDB
Štruktúrovaná relačné dáta PostgreSQL, MariaDB
Časová závislá dáta InfluxDB, PostgreSQL, MariaDB
Analytické nástroje
MariaDB platform for analytics
Knim analytics platform
BIRT - Bussiness Inteligence Report Toolkit
Vývojové nástroje v rôznych programovacích prostrediach - Python, R-Studio

V rámci zavedenia prvkov IoT pôjde o otočné kamery, parkovacie senzory, meteostanice, senzory CO2 a sety snímačov pre energetický manažment.

Priestor pre sumárny obrázok:

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

7.2.4. Implementácia a migrácia
Tabuľka 14 Implementácia a migrácia
Súhrnný popis

Úvodné informácie
Celkové trvanie navrhovaného projektu je plánované na 12 mesiacov vrátane hlavných a podporných aktivít (10 mesiacov hlavné aktivity).
Projekt bude realizovaný vo fázach, každá fáza bude realizovaná formou hlavných aktivít, tak ako sú definované v príručke pre žiadateľa OPII Prioritná os 7.
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu je v ďalšom texte uvádzaný ako čas „T“.
Indikatívny harmonogram je rozdelený do nasledovných fáz:
AKTIVITA Analýza a dizajn v dĺžke trvania sumárne 3 mesiace (od T do T+3),
AKTIVITA Nákup HW a krabicového softvéru (technických prostriedkov, programových prostriedkov) a služieb v dĺžke trvania priebežne počas 5 mesiacov (od
T+1 do T+6),
AKTIVITA Implementácia v dĺžke trvania priebežne počas 6 mesiacov (od T+2 do T+8),
AKTIVITA Testovanie v dĺžke trvania priebežne počas 6 mesiacov (od T+4 do T+10),
AKTIVITA Nasadenie v dĺžke trvania priebežne počas 5 mesiacov (od T+5 do T+10).
Podporné aktivity (Riadenie projektu, Publicita a informovanosť) budú realizované počas trvania celého projektu, minimálne počas 12 mesiacov.
Obsah aktivít z pohľadu dodávaných produktov a vzájomné prepojenie na jednotlivé fázy je uvedené v CBA/TCO v záložkách Rozpočet a Harmonogram,
v rámci ktorého je samostatne definovaná implementácia a samostatne testovanie.
Uvedený harmonogram je indikatívny, presnejšie bude špecifikovaný v rámci žiadosti/zmluvy o NFP.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Implementation and Migration Viewpoint"

Ďalšie informácie
Indikatívny harmonogram projektu je rozdelený do týchto hlavných aktivít:
AKTIVITA Analýza a dizajn v dĺžke trvania sumárne 3 mesiace, ktorá bude zahŕňať najmä prípravu výstupov:
Detailný návrh riešenia;
Plán testov.
AKTIVITA Nákup HW a krabicového softvéru (Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb v dĺžke trvania 5 mesiacov.
AKTIVITA Implementácia v dĺžke trvania priebežne počas 6 mesiacov, ktorá bude zahŕňať:
Vývoj, migrácia údajov a integrácia;
AKTIVITA Testovanie v dĺžke trvania priebežne počas 6 mesiacov, ktorá bude zahŕňať:
Testovanie;
Školenia personálu;
Dokumentácia.
AKTIVITA Nasadenie v dĺžke trvania priebežne počas 5 mesiacov, ktorá bude zahŕňať:
Nasadenie do produkcie;
Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie.

Z pohľadu projektového riadenia medzi hlavné výstupy projektu budú patriť najmä:
V rámci prípravnej fázy, ktorej účelom je zabezpečenie činností potrebných na začatie projektu vrátane vyčlenenia potrebných zdrojov na prípravnej fázy
riadenie a uskutočnenie projektu, najmä:
Analýza súčasného stavu, návrh architektúry riešenia a potvrdenie uskutočniteľnosti (ŠU);
Opodstatnenie projektu, ktoré je k dispozícii pre inicializáciu projektu (Zdôvodnenie projektu);
Špecifikácia a popis produktov projektu (Popis produktov projektu);
Zvolenie prístupu k projektu po vyhodnotení viacerých spôsobov a možností dodávky (Prístup k projektu);
Vymenovanie rolí potrebných pre inicializáciu projektu (Popis rolí);
Naplánovanie potrebných prác vo fáze inicializácie (Plán inicializačnej fázy).
V rámci inicializačnej fázy, ktorej účelom je vytvorenie a schválenie základných dokumentov projektu, najmä:
Prístup, akým budú identifikované, vyhodnocované, riadené a kontrolované riziká projektu (Stratégia riadenia rizík);
Prístup, akým budú identifikované, vyhodnocované, riadené a kontrolované problémy a zmeny produktov projektu (Stratégia riadenia konfigurácií);
Prístup, akým bude dosiahnutá požadovaná úroveň kvality (Stratégia riadenia kvality);
Popis toho, kto potrebuje aké informácie, v akom formáte a v akom čase, čiže popis spôsobov, formátu a frekvencie komunikácie medzi zainteresovanými
stranami (Stratégia riadenia komunikácie);
Definícia a popis toho, ako a kedy majú byť produkty vyvíjané a dodané a za akú cenu (Plán projektu);
Rozsah prác na projekte a popis produktov, ktoré majú byť dodané (Popis produktov projektu, Prístup k projektu);
Popis toho, kto je zapojený do projektu a do rozhodovania (Štruktúra projektového tímu, Popis rolí projektového tímu);
Dôvody pre realizáciu projektu, očakávané prínosy a možné riziká (Zdôvodnenie projektu).
V rámci realizačnej fázy, ktorej účelom je plynulé zabezpečenie priebehu projektu; realizačná fáza sa môže skladať z viacerých etáp najmä:
Dodávka a vývoj produktov projektu prostredníctvom odsúhlasených balíkov prác dodávky (Popis prác dodávky, pričom sem patria hlavne dokumenty);
Analýza procesov, Špecifikácia požiadaviek a Detailná špecifikácia riešenia, Testovacie scenáre atď.);
Monitorovanie priebehu prác a napredovania projektu, či je v zhode so schváleným plánom projektu a následne pravidelné informovanie o stave
(Kontrolná správa o stave dodávky, Správa o stave projektu);
Udržanie priebehu projektu a vytváraných produktov v rozmedzí schváleného prípustného rámca pre rozsah, náklady, trvanie, kvalitu, riziká a prínosy a
riešenie akýchkoľvek odchýlok (Správa o otvorenej otázke, Správa o eskalácii);
Postupné plánovanie a vyhodnocovanie etáp projektu s overovaním úplnosti dodávok pre každú etapu (Plán projektu, Správa o ukončení etapy).
V rámci ukončovacej fázy, ktorej účelom je zabezpečenie správneho dokončenia projektu, jeho vyhodnotenia a príprava činností po jeho dokončení najmä:
Potvrdenie finálnej akceptácie produktov projektu a ich odovzdanie do prevádzky (Akceptačný protokol);
Vyhodnotenie výkonnosti projektu, cieľov a prínosov projektu, produktov projektu (Správa o ukončení projektu);
Identifikácia ponaučení pre budúce projekty (Register rizík, Register otvorených otázok, Správa o ponaučeniach).
Harmonogram:

Aktivity

Doba trvania v mesiacoch

Hlavné aktivity

10

Analýza a dizajn

3

Nákup HW a krabicového softvéru

5

Implementácia

6

Testovanie

6

Nasadenie

5

Podporné aktivity

12

Riadenie projektu

12

Publicita a informovanosť

12

Indikatívny harmonogram pri predpokladanom začiatku realizácie aktivít v marci 2021 (po všetkých potrebných administratívnych úkonov a verejnom
obstarávaní):

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Harmonogram implementácie a migrácie je uvedený v prílohe
štúdie

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme
modelov.

7.2.5. Bezpečnostná architektúra
Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
Pri tvorbe riešenia bude dodržiavaný súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Vyhlášky č. 78/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie
verejnej správy.
V rámci bezpečnosti budú zohľadnené aj povinnosti vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bezpečnosť v rámci riešenia budovaným navrhovaným projektom sa musí riadiť predovšetkým zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov pričom musí byť zabezpečená implementácia požiadaviek zo zákona v podobe komplexných technických a
organizačných procesov pre bezpečnosť informácií do prostredia IS v správe SP. Po implementácií opatrení bude IS vyhovovať požiadavkám zákona o
kybernetickej bezpečnosti (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Prístup k dátam je riešený na úrovni rozlíšenia prístupových práv, autentizácie užívateľov a autorizácie k jednotlivým zdrojom. Pre prístup na dáta cez API je
použiteľná autentizácia pomocou JWT, ktorá je digitálne podpísaným tokenom a na základe asymetrickej kryptografie môžeme jednoznačne určiť jeho pravosť
a správnosť a úspešne identifikovať užívateľa. Každý užívateľ má priradené role a týmto rolám sú explicitne prideľované práva k zdrojom (jednotlivé API
koncové ukazovatele, jednotlivé dáta). Novo implementovaný zdroj je v predvolenom stave nedostupný, kým nie je povolený.
Prístupové práva sú riešené na samostatnej vrstve, kde sú užívateľom prideľované práva do "vnútorných" systémov na API. Práva sú prideľované na úrovni
koncových ukazovateľov, druhu dát, alebo i jednotlivých parametrov či hodnôt parametrov.
Pre prístup k aplikáciám pre správu a klientskym aplikáciám je riešená autentizácia cez užívateľské meno (overený email) a heslo. Heslá ukladá v
zakryptovanej podobe pomocou bcrypt. Užívateľské a prístupové údaje (emaily, heslá) sú v oddelenej databáze od hlavnej prevádzkovej "dátovej" databázy.
Aplikácia pre správu systému sú dostupné iba na vnútornej sieti. Všetka komunikácia prebieha cez HTTPS. Používa sa HSTS politika. Integrita dát je
zabezpečovaná na úrovni pravidelnej validácie a alerting. Všetky dáta, ktoré sa prijímajú / sťahujú sú legalizované oproti centrálnej schéme dát pred
posunutím v systéme / uložením do databázy. Existuje jasná databázová štruktúra pre všetky databázy. Pri prechode na vyššiu / nižšiu verziu je vykonávaná
up / down migrácia databáz.
Bezpečnosť navrhovaného riešenia bude realizovaná opatreniami na úrovni prenosu a spracovania dát nasledovne:
-

dedikovaná prenosová infraštruktúra,

-

podpora VPN alebo vlastné APN v mobilnej sieti,

-

podpora šifrovanej komunikácie,

-

ovládanie a manažment riešenia zabezpečenou formou (hierarchia a logovanie prístupov).

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

Ďalšie informácie
Dostupnosť dát a systému je zaistená na úrovni SLA poskytovateľom služby (príklad databázy "as a service"), alebo pravidelným zálohovaním s možnosťou
obnovenia dát. Konkrétny popis zálohovania, prevádzky a riešenia katastrofických scenárov v samostatnej dokumentácii. Ochrana proti DDoS útokom je
riešená na úrovni infraštruktúry. Ochrana proti bežnému preťaženiu systému je riešená škálovaním a tiež nastavením rate-limitu pre otázky pre všetkých
užívateľov. Každý užívateľ má nastavený maximálny možný počet dotazov na systém pre dané časové okno, po prekročení je prístup dočasne obmedzený. Je
vykonávaná pravidelná kontrola dostupnosti (a validity) dát, ktoré sú preberané zo systémov tretích strán. Ak nejaké dáta prestanú prichádzať, prichádzajú v
nesprávnom formáte, nie sú dostupné na rozhraní ktorého sa systém vedie alebo sú dostupné v zlom formáte, je nastavený alerting a problém je ihneď
riešený. Sú ukladané štatistiky prístupov na API. Všeobecne sú ďalej
všetky vstupy sanitizované pre zamedzenie SQL-injection
verejne dostupné formuláre zabezpečené re-captcha proti brute-force útokom
citlivé informácie uložené iba v zabezpečenom prostredí (napr. nie sú súčasťou git repozitárov)
výstupné a vstupné API oddelené aplikácie - verejne dostupné API je samostatná aplikácia, ktorá ani nevie dáta zmeniť a povoľuje iba "bezpečné"
metódy GET, HEAD, apod.
Z hľadiska bezpečnosti informačných systémov na všetkých úrovniach zberu, spracovania, ukladania a poskytovania prístupu k dátam je použitie
najmodernejších kryptografických metód založených na asynchrónnej kryptografii pomocou tzv. Secure socket layer a riadenie prístupov pomocou metód
identity managementu napr OpenID s využitím správy užívateľov v centrálnom registri napr. OpenLDAP.

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

7.3. Prevádzka
Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
V rámci navrhovaného riešenia bude podpora prevádzky riešená nasledovne:
pre Level 1 (tzv. L1), kde úlohou prvej úrovne podpory je filtrácia a kategorizácia požiadaviek na HelpDesk a prvotná pomoc používateľovi pri riešení
základných problémov a smerovanie nevyriešených požiadaviek na ďalšie úrovne podpory (L2 a L3). Prvá teda úroveň zbiera a analyzuje informácie o
používateľovi, posúva tieto informácie na ďalšie úrovne podpory a určuje najlepší možný spôsob vyriešenia hlásenia. L1 bude v zodpovednosti mesta.
pre Level 2 (tzv. L2), kde úlohou druhej úrovne podpory je riešenie hlásenia na úrovni konfigurácie, inštalácii SW vybavenia a pomoci pri riešení HW
problémoch, hlásenia neriešiteľné v tomto rozsahu sú posúvané na podporu úrovne L3. Riešenia ponúkané na úrovni L2 vychádzajú zo známych a
dokumentovaných problémov, na tejto úrovni by sa nemalo zdržiavať s hľadaním príčiny problémov a toto ponechať na úroveň L3. L2 bude v
zodpovednosti dodávateľa riešenia.
pre Level 3 (tzv. L3), kde predmetom podpory je riešenie problémov s konfiguráciou, prevádzkou databázy a opravy chýb na úrovni serverov,
infraštruktúry a iných technických záležitostí spojených s dodaným riešením, za ktoré zodpovedá dodávateľ riešenia.
Mesto v rámci zabezpečenia prevádzky vybudovaného riešenia deklaruje dostatočné finančné prostriedky v rozpočte na zabezpečenie prevádzky v dobe
životnosti projektu a min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Prevádzka a udržateľnosť projektu bude realizovaná prostriedkami z rozpočtu mesta. Mesto
Snina zároveň deklaruje, že podpora prevádzky systémov vybudovaných projektom bude aspoň vo výške 20% finančných prostriedkov z celkových
oprávnených výdavkov projektu rozpočtovaných ako vlastné zdroje.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

7.4. Ekonomická analýza
Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
Náklady navrhovaného projektu sú rozpočtované ako náklady na:
nákup HW a licencií (kamery, senzory, príslušenstvo, vrátane montáže, analytický SW);
nákup licencie v súvislosti s centrálnou platformou
konfigurácia a kustomizácia pripojenia zariadení, vytvorenia vizualizácii, reportov, exportov a publikácie open data - ako vývoj riešenia.

Náklady:
Náklady navrhovaného projektu sú rozpočtované ako náklady na vývoj riešenia, nákup HW a projektové riadenie/publicitu v predpokladanej výške:
Hlavné aktivity
Analýza a dizajn
Nákup HW a krabicového softvéru

EUR s DPH
24 072,00
314 917,20

Implementácia

60 948,00

Testovanie

15 840,00

Nasadenie

15 204,00

Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

30 240,00
2 088,00

Vyčíslenie ako aj detailný popis uvedených nákladov je uvedený v prílohe ŠU – v CBA .

Prínosy v rámci navrhovaného projektu spočívajú v:
zníženie negatívnych dôsledkov dopravy;
optimalizácia parkovacích miest;
zníženie finančných nákladov na energetickú náročnosť mestských budov;
zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zvýšenie kvality bývania;
zvýšenie bezpečnosti na verejných miestach.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
Prílohy

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

