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Definície, akronymy a skratky 

Skratka Plný názov 

ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

ISeP Informačný system ePrehliadky 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 

MDM Mobile Device Manager (Správa mobilných tariadení) 

NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

VÚC Vyšší územný celok 

ZZ ÚZS Zdravotnícke zariadenie Ústavnej zdravotnej starostlivosti 

LSPP Lekárska služba prvej pomoci 

VAS Všeobecná ambulantná starostlivosť 

SLaPA Súdno-lekárske a patologicko anatomické pracovisko 

ŠAS Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

SSL Secure Sockets Layer 

KOS Krajské operačné stredisko 

RFO Register fyzických osôb 

VPN Virtuálna privátna sieť (Virtual Private Network) 

NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

WASC Web Application Security Consotrium 

 
Systém 

Celok, ktorý pozostáva z častí (zložiek, prvkov, komponentov, elementov), 

medzi ktorými existujú väzby (vzťahy, súvislosti, relácie) prvky či javy 

(systému) a usporiadaná množina priamych a nepriamych vzťahov medzi 

nimi 

Osobodeň Predstavuje 8 osobohodín 

Osobohodina Predstavuje 60 minút 

Help Desk Je informačný a komunikačný systém, ktorý sa zameriava na riešenie 

problémov s informačnými technológiami. Prioritne slúži ako 

komunikačný kanál medzi používateľmi a zhotoviteľom. Najpoužívanejšie 

formy komunikácie sú prostredníctvom telefónu, prostredníctvom 

internetovej aplikácie alebo emailom. 
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Service Desk V zmysle metodiky ITIL predstavuje Service Desk jednotné miesto pre 

komunikáciu medzi používateľmi a zhotoviteľom. Service Desk pokrýva 

rôzne procesy, ktoré môžeme rozdeliť ako: incidenty, problémy, servisné 

požiadavky a zmeny. Jednotlivé procesy zastrešujú pridelení agenti, ktorí 

spracovávajú jednotlivé tikety a priamo komunikujú so zákazníkmi. 

 



5  

 

1 Úvod 
 

Špecifikáciu zadania pre verejné obstarávanie na služby poskytované pri prevádzke ISeP predkladá 

ÚDZS, ktorý svojou činnosťou neoddeliteľne patrí medzi významné súčasti celého rezortu zdravotníctva 

Slovenskej republiky. ÚDZS bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 581/2004 Z.z.“) ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje 

vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a nad verejným 

zdravotným poistením, ako aj iné činnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 581/2004 Z. z. 

V súlade so strategickým a architektonickým rámcom eSO (eHealth služby občanom) NCZI, ako aj vsúlade 

s koncepciou rozvoja budúceho stavu ÚDZS je ambíciou tohto projektu zefektívniť a zelektronizovať 

jednu z najpočetnejších životných situácií na Slovensku - úmrtie osoby na Slovensku, a to konkrétne v 

oblasti pôsobnosti ÚDZS SLaPA – pre časť procesov a výkonov pri prehliadkach mŕtvych tiel vrátane 

relevantných rozhraní na dotknuté osoby vrátane občanov a podnikateľov. Projekt uvažuje s 

početnosťou 55 000 úmrtí ročne.  

 
2 Účel 
Účelom tohto dokumentu je identifikovať a popísať rozsah požadovaných služieb poskytovaných pri 

prevádzke ISeP v takej miere, aby bolo možné zaistiť bezproblémovú prevádzku ISeP a ich ďalší rozvoj 

a realizovať také úpravy, ktoré reflektujú zmeny všeobecnej a zdravotníckej legislatívy.  

 

3 Služby poskytované pri prevádzke ISeP 

3.1 Všeobecné požiadavky na služby 

Na udržiavanie ISeP v bezchybnom a efektívne prevádzkovateľnom stave a na realizáciu úprav 

reflektujúcich zmeny všeobecnej a zdravotníckej legislatívy, procesov a zmeny ostatných častí IS ÚDZS 

bude potrebné zabezpečiť služby poskytované pri prevádzke ISeP. Ide predovšetkým o podporu a údržbu 

ISeP, prípadne vykonanie zmien, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie ISeP a integráciu ďalších IS. 

Služby poskytované pri prevádzke ISeP sa týkajú všetkých prostredí ISeP – testovacieho (TEST), 

akceptačného (ACC) aj produkčného prostredia (PROD). 

Parametre dostupnosti sú požadované pre produkčné prostredie ISeP ako minimálne. 

Pre služby poskytované pri prevádzke ISeP bude uplatnený rovnaký iteratívny model ako pri vývoji ISeP 

s nasledovnými fázami: 

- Riadenie projektu 

- Plánovanie obsahu releasov 

- Analýza a návrh riešenia 

- Implementácia 

- Testovanie 

- Nasadenie do produkcie a dokumentácia  

 

ÚDZS bude mať možnosť uplatniť si záruku, záručnú konzultáciu a otázky k predmetu diela. Môže zadať 

aj požiadavku na zmenu a rozvoj systému. 

Všetky hodiny realizované na poskytovaných službách úlohách budú vykazované vo výkazoch hodín 

(ďalej len „výkaz“). 
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Zároveň bude dodávateľom sledovaná a vykazovaná úroveň poskytovaných služieb (ďalej len „SLA“), 

ktorá bude predkladaná spolu s výkazom.  

Výkazy a SLA budú odsúhlasovať poverené kontakté osoby  uvedené v zmluve. 

Výkazy a SLA budú predkladané ÚDZS štvrťročne po jednotlivých mesiacoch detailným popisom 

vykonaných prác (poskytnutých služieb).  

Okrem uvedených výkazov budú predkladané aj odporúčania na úpravy IS.  

 

3.2 Služby budú zahŕňať: 

1. Služby systémovej a aplikačnej podpory - Poskytovanie technickej podpory pre dodané dielo – 

servisné služby, ktoré zabezpečia bezproblémovú prevádzku dodaného diela. 

2. SW podpora - Poskytnutie podpory na dodané dielo a licencie tak, aby nebola ohrozená prevádzka 

dodaných modulov diela a aby bolo dielo v súlade s obchodnými a licenčnými podmienkami 

poskytovateľa SW licencii tretích strán. 

3. Zmenu a rozvoj ISeP 

• Rozširovanie funkcionality ISeP - Analýza, návrh a vývoj rozšírenia, vylepšenia a/alebo 

modifikácie. 

• Vykonanie úprav v nastavení modulov ISeP voči implementovanej funkčnosti a existujúcim 

nastaveniam. 

• Programovanie nových funkcií v rámci existujúcich modulov ISeP. 

• Integrácia nových IS s registrami ÚDZS. 

• Vykonávanie úprav do existujúcich integračných rozhraní. 

• Programovanie a implementácia nových integračných rozhraní. 

• Realizácia testov podľa testovacích scenárov. 

• Projektové riadenie a koordinácia tímov pre realizáciu Zmien. 

• Zmeny používateľskej dokumentácie. 

• Aktualizácia dokumentácie dodanej zhotoviteľom v zmysle zmluvy o dielo a o poskytovaní 

služieb.   

 

3.2.1 Služby systémovej a aplikačnej podpory (technická podpora) 

Služby systémovej a aplikačnej podpory sa vzťahujú na všetky prostredia. Služby systémovej a aplikačnej 
podpory uvedené v písm. A tohto bodu budú poskytované v rozsahu 33 človekohodín/ kalendárny mesiac 
a služby systémovej a aplikačnej podpory uvedené v písm. B tohto bodu  sú  zahrnuté  v rámci  
štvrťročného  paušálu,  bez  nároku  na  čerpanie  z 33 človekohodín/kalendárny mesiac. Pre odstránenie 
pochybností služby systémovej a aplikačnej podpory (A a B) budú uhrádzané na základe štvrťročného 
paušálu.  

V prípade, ak ÚDZS za daný kalendárny mesiac nevyčerpá plný počet 33 človekohodín služieb 
systémovej a aplikačnej podpory, nevyčerpaný počet človekohodín sa presúva do nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. 
 

A. Služby systémovej a aplikačnej podpory v rámci 33 človekohodín/kalendárny 

mesiac sú najmä: 

 Pozáručná podpora - pre existujúce a nové funkcionality, 

 Pravidelné penetračné testy ISeP. Penetračné testy požaduje ÚDZS vykonávať minimálne 

raz ročne voči nasledovným hrozbám identifikovaným podľa WASC viď bod 4. 

http://projects.webappsec.org/w/page/13246978/Threat%20Classification 

http://projects.webappsec.org/w/page/13246978/Threat%20Classification
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 Pravidelné výkonové testy. Výkonové testy požaduje ÚDZS vykonávať minimálne raz ročne 

komplexne pre celé riešenie diela v rámci podpory riešenia v súlade s výkonovými 

požiadavkami uvedenými v bode 5 tejto špecifikácie. Úspešný uchádzač je povinný vykonať 

základné výkonové testy v rámci dodania každej verzie diela . Úspešný uchádzač je povinný 

na žiadosť ÚDZS vykonať výkonové testy v termíne a rozsahu definovanom ÚDZS. 

 Pravidelný architektonický refaktoring je upravený v  bode 6 tejto špecifikácie 

 Administrácia ISeP 

 Správa prístupov 
 Monitoring 

 Aktualizácia ISeP v súlade s platnými obchodnými a licenčnými podmienkami poskytovateľa 

SW licencii tretích strán 

 Aktualizácia ISeP na základe požiadaviek ÚDZS a legislatívnych zmien 

 Riešenie tiketov podaných ÚDZS prostredníctvom help desku 
 Profylaktika SW - Zabezpečenie plnej funkčnosti dodaných SW produktov 

 Databáza a dáta - Zabezpečenie udržania databázy a dát v konzistentnom stave podľa 

potrieb prevádzky a požiadaviek na prípadné zmeny v rámci funkčnosti dodávaného 

riešenia 

 Operačný systém a systémové prostriedky - Zabezpečenie optimálneho fungovania 

operačných systémov a využitia systémových prostriedkov vzhľadom na potreby 

dodávaného riešenia a požiadavky ÚDZS 

 Konzultačné služby 
 Udržiavanie testovacieho, akceptačného prostredia - Zabezpečenie  prostredia TEST a ACC 

v konzistentnom stave pre potreby testovania dodávaného riešenia 

B. Služby systémovej a aplikačnej podpory bez nároku na čerpanie z 33 

človekohodín/kalendárny mesiac, ale zahrnuté v rámci  štvrťročného paušálu sú: 

 Zriadenie a prevádzku help desku, service desku 

 Starostlivosť prideleným Account Managerom počas celej doby platnosti zmluvného vzťahu 

 Reportovanie stavu ISeP 

 Reportovanie počtu a typov incidentov a servisných zásahov vyžiadaných zo strany zákazníka 

 Monitorovanie a upozorňovanie na potrebné aktualizácie systémových komponentov z 

dôvodu potenciálneho bezpečnostného rizika 

 Odstraňovanie chýb diela a služieb, ktoré pokrýva záruka 

 

3.2.2 SW podpora 

Zhotoviteľ zabezpečí pre ÚDZS plne v súlade s platnými obchodnými a licenčnými podmienkami 
poskytovateľa SW licencii tretích strán platnosť technickej podpory výrobcu SW licencie počas celej doby 
trvania zmluvy tak, aby nebola ohrozená prevádzka dodaných modulov diela. 

 

3.2.3 Rozvoj  a zmena ISeP  
Zmena ISeP a ich ďalší rozvoj predstavuje napríklad pripájanie ďalších IS, úpravu WS, vytváranie ďalších 
rozhraní a podobne.  
K rozvoju alebo zmene ISeP môže dôjsť po jej nasadení do produkcie, na základe požiadavky ÚDZS. 
Požadovaný rozsah služieb je 150 osobodní počas celého trvania zmluvného vzťahu bez nároku na 
minimálne plnenie.  
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3.3 Požadované SLA služby technickej podpory 
Technická podpora bude realizovaná cez 3 úrovne podpory s nasledujúcim označením: 

 L1 (level 1, priamy kontakt ÚDZS) – jednotný kontaktný bod ÚDZS – podpora používateľov 

 L2 (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) – vybraná skupina garantov ÚDZS so znalosťou 

registrov ÚDZS a IS ÚDZS 

 L3 (level 3, postúpenie požiadaviek od L2) – Úspešný uchádzač  

 
Pre služby technickej podpory sú definované parametre: 

 Dostupnosť a služba servis desku je prevádzkovaná v bežných pracovných dňoch v čase od 

8:00 do 18:00. Na komunikáciu so službou servis desku je primárne určený nástroj na 

evidenciu a riadenie požiadaviek (help desk) s webovým rozhraním, ktorý je dostupný v 

režime 24x7. 

 Konkrétny nástroj navrhne úspešný uchádzač a na spôsobe používania sa dohodne úspešný 

uchádzač s ÚDZS. Sekundárnym komunikačnými kanálom je telefónne spojenie. V 

odôvodnených prípadoch je možné použiť aj videokonferenciu. 

 Riešenie incidentov, 

 Riešenie požiadaviek, 

 Komunikáciu s používateľmi. 

 Požadovaná dostupnosť registrov ÚDZS je minimálne 99,8% a to počas bežnej pracovnej 

doby (ďalej aj režim 10x5) za uplynulý kalendárny štvrťrok. Pre účely tohto diela sa rozumie 

Pondelok až Piatok v čase od 8:00 hod. do 18.00 hod., to znamená 10 hodín 5 dní v týždni, 

okrem štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, ktoré sú uvedené v zákone č. 

241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 

neskorších právnych predpisov alebo v inom právnom predpise. 

Zhotoviteľ vyvinie maximálne  úsilie, aby odpovedal na požiadavky ÚDZS vznesené podľa  dohodnutých 
postupov. 

Prioritizácia incidentov bude podľa nasledovnej klasifikácie: 
 

A – veľmi vysoká ISeP ako celok zlyhal a je mimo prevádzky. Nie je známe žiadne dočasné 
riešenie ani alternatíva, ktorá by viedla k opätovnému sprevádzkovaniu ISeP 
aspoň v obmedzenom stave. 

B – vysoká ISeP má výrazne obmedzenú schopnosť prevádzky. Hlavné komponenty 
nefungujú a v prevádzke vykazujú vady. Kľúčová funkcionalita je obmedzená. 
Nie je známe žiadne dočasné riešenie ani alternatíva, ktorá by viedla k 
opätovnému sprevádzkovaniu ISeP aspoň v obmedzenom stave. 

C - normálna ISeP vykazujúevýpadok menej dôležitej funkcionality alebo komponentu, ktorý 
nemá kritický dopad na používateľov, ale funkčnosť systému je obmedzená. Nie 
je spôsobená trvalá stratu údajov alebo ich vážne poškodenie. 

 

Požadované reakčné doby a doby dodania opravy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

 Reakčná doba (začiatok tech. riešenia) Doba odstránenia poruchy 
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Priorita 

 
V pracovnej 

dobe 

 
Mimo prac. 

doby 

Štátny sviatok 
a deň 

pracovného 
pokoja 

 
V pracovnej 

dobe 

 
Mimo prac. 

doby 

Štátny sviatok 
a deň 

pracovného 
pokoja 

A – veľmi 
vysoká 

 
4 hodiny 

 
12 hodín 

 
24 hodín 

 
12 hodín 

 
24 hodín 

 
24 hodín 

 
 

B – vysoká 

Do 18:00 
nasledujúceho 

pracovného 
dňa 

Do 18:00 
nasledujúceho 

pracovného 
dňa 

Do 18:00 
nasledujúceho 

pracovného 
dňa 

 

 
1 pracovný 

deň 

 

 
2 pracovné 

dni 

 

 
2 pracovné 

dni 

 
 

C - 
normálna 

Do 18:00 
nasledujúceho 

pracovného 
dňa 

Do 18:00 
nasledujúceho 

pracovného 
dňa 

Do 18:00 
nasledujúceho 

pracovného 
dňa 

 
Do 4 

pracovných 
dní 

 
Do 4 

pracovných 
dní 

 
Do 4 

pracovných 
dní 

 
Doba odstránenia poruchy začína plynúť od jej potvrdenia u úspešného uchádzača a jej zaradenia 

do príslušnej kategórie. 

 
Za odstránenie poruchy sa považuje aj jej preradenie do novej nižšej kategórie na základe 

čiastočného odstránenia poruchy. 

 
Celková doba odstránenia poruchy po preradení do novej kategórie nesmie prekročiť čas dohodnutý 

na odstránenie poruchy tejto kategórie. 

 

Reakčná doba je čas od zaevidovania požiadavky v help desku do začiatku realizácie požiadavky 

ÚDZS. 

 
Pracovný deň – Pre účely technickej podpory sa rozumie : 
Pondelok až Piatok v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod., to znamená 10 hodín 5 dní v týždni, okrem štátnych 
sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, ktoré sú uvedené v zákone č. 241/1993 Z.z. o štátnych 
sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších právnych predpisov (ďalej 
len „zákon č. 241/1993 Z. z.“) alebo v inom právnom predpise. 
 
Pracovná doba (alebo aj Pracovný čas) - Pre účely tejto zákazky sa tým rozumie doba v čase od 08:00 
hod. do 18:00 hod. počas pracovného dňa. 
 
Mimopracovný čas Pre účely technickej podpory sa rozumie : 
 čas mimo pracovnej doby vrátane štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, ktoré sú uvedené 
v zákone č. 241/1993 Z.z. alebo v inom právnom predpise 

 

3.4 Požiadavky na technickú podporu komunikácie prostredníctvom WS  
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať technickú podporu a súčinnosť pri riešení problémov, ktoré súvisia 
s prevádzkovaním WS, ktoré slúžia na komunikáciu medzi dielom a ostatnými IS ÚDZS, ktoré sú 
pripojené na ISeP, prípadne IS ďalších inštitúcií. 
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4 Penetračné testy 
Penetračné testy budú vykonávané minimálne raz ročne voči nasledovným hrozbám identifikovaným 

podľa WASC: 

Popis položky WASC ID 

Insufficient Authentication  WASC-01 

Insufficient Authorization  WASC-02 

Integer Overflows  WASC-03 

Insufficient Transport Layer Protection  WASC-04 

Remote File Inclusion  WASC-05 

Format String  WASC-06 

Buffer Overflow  WASC-07 

Cross-site Scripting  WASC-08 

Cross-site Reguest Forgery WASC-09 

Denial of Service  WASC-10 

Brute Force WASC-11 

Content Spoofing WASC-12 

Information Leakage WASC-13 

Server Misconfiguration WASC-14 

Application Misconfiguration WASC-15 

Directory Indexing WASC-16 

lmproper Filesystem Permissions WASC-17 

Credential/Session Prediction WASC-18 

SQL Injection WASC-19 

lmproper lnput Handling WASC-20 

Insufficient Anti-Automation WASC-21 

Improper Output Handling WASC-22 

XML Injection WASC-23 

HTTP Reguest Splitting WASC-24 

HTTP Response Splitting WASC-25 

HTTP Reguest Smuggling WASC-26 

HTTP Response Smuggling WASC-27 
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Null Byte Injection WASC-28 

LDAP Injection WASC-29 

Mail Command Injection WASC-30 

OS Commanding WASC-31 

Routing Detour WASC-32 

Path Traversal WASC-33 

Predictable Resource Location WASC-34 

SOAP Array Abuse WASC-35 

SSI Injection WASC-36 

Session Fixation WASC-37 

URI Redirector Abuse WASC-38 

XPath Injection WASC-39 

Insufficient Process Validation WASC-40 

XML Attribute Blowup WASC-41 

Abuse of Functionality WASC-42 

XML External Entities  WASC-43 

XML Entity ExQansion WASC-44 

FingerQrinting WASC-45 

XQuery Injection WASC-46 

Insufficient Session Expiration WASC-47 

Insecure Indexing WASC-48 

Insufficient Password Recovery WASC-49 

 
Pre testovanie aplikácie navrhujeme použiť bezpečnostný nástroj OWASP ZAP, ktorý dlhodobo patrí k 
najpoužívanejším nástrojom v tomto segmente a je zároveň aj odporúčaným nástrojom na testovanie od 
OWASP. 
Je možné ho použiť ako proxy server, cez ktorý prechádzajú všetky requesty/responsy na testovanú 
aplikáciu. 
Nástroj dokáže pracovať v dvoch režimoch: 

 Statickom - v tomto režime dokáže analyzovať requesty a hľadať potenciálne bezpečnostné 
hrozby (zlé konfigurácie) v hlavičkách HTTP requestov, ako aj v samotnom html kóde 
generovaných stránok. 

 Dynamickom - v tomto režime dokáže aktívne vyhľadávať URL stránky, modifikovať requesty a 
submitovať formuláre. Režim je zameraný na vyhľadávanie potenciálnych bezpečnostných dier 
umožňujúcim aktívny útok na aplikáciu formou modifikovania štandardných requestov (sql 
injections, XSS scripting, atď.). 
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5 Výkonové testy 
Výkonové testy budú vykonávané minimálne raz ročne komplexne pre celé riešenie diela v rámci podpory 

riešenia v súlade s výkonovými a záťažovými požiadavkami. Ich úlohou je identifikácia úzkych miest 

v systéme (bottleneck), stanoviť základnú úroveň pre budúce testovania, overiť dodržanie výkonnostných 

cieľov a požiadaviek, pomôcť pri ladení výkonu a poskytnúť informáciu o celkovej kvalite riešenia. 

Základné výkonové testy budú vykonávané v rámci dodania každej verzie programového vybavenia v User 

Acceptance Testing (UAT) fáze. 

UAT prebehne na ACC prostredí. Záťažové testovanie navrhujeme vykonať použitím nástroja JMeter 

a/alebo Gatling. 

Výkonové testy overujú, že riešenie dosahuje stanovené výkonnostné kritéria. 

Záťažový test je zameraný na preverenie výkonnostných kritérií pre každý register ako rýchlosť odozvy 

aplikácie pri spracovaní formulárov a obrazoviek aplikácie používateľom, rýchlosť odozvy pri ukladaní dát 

do databázy a následnom načítaní dát späť do formulárov a obrazoviek aplikácie pod definovanou 

záťažou. 

Záťažové a výkonové kritériá 

 Účelom záťažového testu je nasimulovať prácu 1000 používateľov a verifikovať odozvy systému 

pri počte 100000 záznamov. Bude sa jednať o primárny záťažový test. 

 Zobrazenie default definovaného zoznamu záznamov (dátová matica - 100 riadkov a 30 stÍpcov): 

max. do 2 sekúnd 

 Zobrazenie používateľom filtrovaného zoznamu projektov (použitie minimálne 3 podmienok pre 

filtrovanie): max. do 2 sekúnd 

 Zobrazenie detailu formulára (obrazovky) záznamu (projektu): max. do 1 sekundy 

 Prechod medzi záložkami / jednotlivými časťami formulára záznamu: do 1 sekundy 

 Finálna aplikačná kontrola zadaných dát kompletného formuláru záznamu + uloženie do 

databázy: max. do 3 sekúnd 

 Uloženie zadaných dát kompletného formuláru záznamu (približne 80 atribútov) do databázy: 

max. do 3 sekúnd 

 Uloženie zadaných dát jednej záložky formuláru záznamu (približne 20 atribútov) do databázy: do 

1 sekundy. 

 Nábeh ISeP, napr. po vypnutí, reštarte, maximálne do 5 minút. 

Výkonové testy sú požadované ako súčasť každej dodanej verzie diela. 

Okrem popísaných výkonových testov je požadovaný test degradácie systému – Soak test. 

 

6 Architektonický refaktoring 
ÚDZS požaduje v priebehu údržby ISeP zo strany úspešného uchádzača zabezpečenie kontinuálneho 

refaktoringu architektúry ISeP v podobe aktualizácii jednotlivých komponentov ISeP. 

Rozsah služieb architektonického refaktoringu predpokladá: 

 návrh architektúry vyplývajúci z nových funkcionalít požadovaných prostredníctvom zmenových 

požiadaviek 

 optimalizácia výkonu ISeP: 

- optimalizácia databázových dopytov, 

- detekcia a odstraňovanie N+1select problémov, 

- identifikácia úzkych hrdiel systému a návrh náležitých úprav systému na základe výkonového 

testovania systému, 

- celková, pravidelná optimalizácia ISeP na predchádzanie problémom skôr než nastanú, 

• review zdrojového kódu: 

- všetkého kódu pridávaného do spoločného repozitára zdrojového kódu, 
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- pravidelný komplexný review zdrojového kódu, 

- vykonávanie a vyhodnocovanie statickej analýzy kódu, 

• refaktoring architektúry ISeP: 

- kontinuálne udržovanie a migrácia na aktuálne verzie použitých knižníc, frameworkov, 

serverov, a pod. 

- systematický refaktoring architektúry za účelom zvýšenia výkonu systému, zvýšenia 

bezpečnosti a používateľskej prívetivosti, 

- tvorba proof of concept prototypov na overenie konceptu zmien v architektúre, 

- refaktoring architektúry za účelom priebežného vylepšovania ISeP 

• zohľadnenie a implementácia nápravných opatrení na základe výsledkov penetračných testov.  


