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CENTRALIZÁCIA INFORMATIKY 
(ZEFEKTÍVNENIE PROCESOV S VYUŽITÍM NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ) 

Autor: Ing. Ladislav Cocher 
Slovenské elektrárne, a.s. 

Anotácia 
Hlavné body: 

• centralizácia a optimalizácia riadenia informatiky 
• nové technológie v IIS-SE: predstavenie úvodného projektu 2. generácie IIS-SE 
• centralizácia spracovania vybraných údajov 

V súčasnom období prebieha v SE, a.s. intenzívny proces reštrukturalizácie, zameraný na zefektívňovanie 
vykonávaných činností. Informatika v súvislosti s tým rieši dva veľké projekty: 

• zefektívnenie vlastného riadenia činností a ľudských zdrojov 
• zmena architektúry informačného systému z decentralizovanej na centralizovanú s cieľom konsolidovať 

všetky informácie a vytvoriť podmienky pre vyššiu mobilitu. 

CENTRALISATION OF INFORMATICS 
(MORE EFFECTIVE PROCESSES VIA USING NEW TECHNOLOGIES) 

Author: Ladislav Cocher, Dipl Eng 
Slovenské elektrárne, Plc 

Annotation 

Headlines: 

• Centralisation and optimalisation of informatics management. 
• New technologies within Integrated Informatics System IIS-SE: presentation of preliminary Project of 

2nd generation IIS-SE. 
• Centralisation of the selected data processing. 

At the present the intensive process of restructuring is taking place in SE, Plc, focused on increasing of the 
effectiveness of the pursued activities. In connection with this the Informatics section solves two projects: 

• More effective self-management and human resources. 
• Change of Informatics system architecture from decentralised to the centralised ones with an aim to 

consolidate all information and to make new conditions for higher mobility. 
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1. Stratégia informatiky 
Je definovaná v nasledujúcich okruhoch: 
 

1 STANOVENIE BEPEČNOSTNEJ STRATÉGIE  bola aktualizovaná dňa 16.12.2003 
samostatným materiálom do porady GR 
„Správa o stave bezpečnosti IIS-SE“, 
prerokovaná aj v DR 14/01/2004 

2 STANOVENIE TECHNOLOGICKEJ STRATÉGIE 
 

bola aktualizovaná dňa 3.12.2002 
samostatným materiálom do porady GR 
„Štúdia 2. generácie IIS-SE“ 

3 STANOVENIE STRATÉGIE RIADENIA 
A VÝKONU ČINNOSTÍ V INFORMATIKE 

bola aktualizovaná dňa 1.7.2003 sa-
mostatným materiálom do porady GR 
„Optimalizácia organizačnej štruktúry 
sekcie informatiky“, aktualizáciu 
predpokladáme v priebehu mája 2004 

1.1. Bezpečnostná stratégia informačného systému 
Bezpečnostná stratégia v SE, a.s. sa zaoberá ochranou údajov pred znehodnotením a ochranou prístupu 
k údajom pred neoprávnenou osobou. Jej hrozby sú sumarizované v štyroch oblastiach: 

[1]    Legislatívna oblasť 
HROZBA: 
[1] Nesplnenie povinnosti ohlásenia v zmysle zákona. 
[2] Potenciálny priestor pre sťažnosti zamestnancov a tretích osôb. 

[2]    Organizačná oblasť – tvorba riadiacej dokumentácie 
HROZBA: 
[1] Užívatelia nedostávajú informáciu o bezpečnej práci s aplikáciou alebo systémom. 
[2] Nie je možné kontrolovať dodržiavanie zásad bezpečnosti v podmienkach IIS-SE. 
[3] V prípade havárie nie sú spracované postupy pre zotavenie IIS-SE. 

[3]    Personálna oblasť 
HROZBA:  
[1] Pracovníci v informačných technológiách SE, a.s. nie sú dostatočne stabilizovaní a trh práce 

môže kvalifikovaných špecialistov ľahko odlákať. 

[2] Zamestnanci spoločnosti nepraktizujú zásady bezpečnej práce pri elekronickom používaní a 
spracovaní informácií. 

[4]    Technická oblasť 
HROZBA:  
[1] Údaje ani prevádzka systémov nie sú dostatočne zabezpečené pre prípady rozsiahlych porúch, 

živelných pohrôm a terorizmu. 
[2] Systémy spracovávajúce údaje s rôznymi úrovňami bezpečnosti sú vzájomne poprepájané bez 

kontroly úrovne bezpečnosti. 
[3] Pri prihlásení sa užívateľa do systému systém nedostatočne overuje jeho identitu. 
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1.2. Technologická stratégia rozvoja informačného systému 
Pri stanovovaní technologickej stratégie na ďalšie obdobie sme vychádzali z auditu IIS-SE (AITEN + 
CapGemini Ernst Young). Hlavné závery auditu možno sformulovať nasledovne: 

IIS-SE množstvom aplikácií a programových modulov v širokom rozsahu pokrýva požiadavky užívateľov na 
podporu spracovania jednotlivých agiend, títo však požiadavky na rozsah funkcionalít a výstupov napriek 
tomu neustále zvyšujú. 

Jednotlivé aplikácie IIS-SE sú riešené podľa zadaní garantov a profesijných tímov, v dôsledku čoho zväčša 
kopírujú zaužívané, často však neefektívne podnikové procesy, ktoré sú navyše rozdielne na jednotlivých 
závodoch. Pritom proces posúdenia opodstatnenosti a efektívnosti požiadaviek uplatnených garantom 
a profesijným tímom nemá ďalšiu odbornú oponentúru. 

Je zjavné, že pri implementácii hlavných podnikových aplikácií (MARK IV, ARSOZ, KIS) garanti 
jednotlivých činností (procesov) dostatočne nevyužili moment zmeny, ktoré mohlo priniesť optimalizovanie 
a zjednotenie jednotlivých podnikových procesov. 

Z pohľadu potenciálneho investora môže byť otázna schopnosť dodávateľov súčasných aplikácií IIS-SE 
prispôsobiť ich novým a efektívnejším procesom, ktoré budú skôr či neskôr implementované po vstupe 
zahraničného investora do SE a.s. 

Otvorená je aj dôveryhodnosť údajov spracovaných pomocou algoritmov aplikácií zadaných garantmi 
a profesijnými tímami hlavne z pohľadu formy a štruktúry poskytovaných informácií. Tento faktor je 
významný najmä vo finančnej oblasti, kde sú preferované vo svete všeobecne akceptované aplikácie ako sú 
SAP, BAAN, ORACLE, .... 

Preto boli sformulované strategické zásady 

[1]  SYSTÉMOVÁ ARCHITEKTÚRA 
musí zabezpečovať údaje spoločnosti proti strate a znehodnoteniu, centralizáciu výpočtových kapacít do 
hlavného a záložného centra, postupné nasadzovanie viacvrstvovej architektúry (VVA) a zmenu klient-
server na browser-server 

[2]  APLIKAČNÁ ARCHITEKTÚRA 
na báze integračnej vrstvy nad všetkými údajmi jednotlivých programových modulov a zrušiť vzájomnú 
výmenu (replikáciu) údajov medzi aplikáciami a miesto nej vybudovať prístup k spoločným údajom 
v spoločných databázach. 

[3]  ŠTANDARDIZÁCIA RIEŠENÍ  
Niektoré programové moduly a aplikácie by mali byť nahradené štandartnými, medzinárodne uznávanými, 
systémami. 

[4]  PROCESNÉ RIADENIE 
Aplikácie informačného systému musia nadväzovať na procesný model spoločnosti, ktorý bude určovať aj 
mieru zjednotenia procesov a číselníkov spoločnosti. 

1.3. STRATÉGIA RIADENIA A VÝKONU ČINNOSTÍ V INFORMATIKE 
Informatika v SE, a.s. je komplexná podporná služba pre riadenie spoločnosti. V koncepcii informatiky 
v roku 1997 bol definovaný základný postulát, že informatika SE nebude vlastnými silami realizovať vývoj 
programového vybavenia. Táto činnosť nepatrí do skupiny komplexných služieb informatiky, jej interný 
výkon v rozsahu vyžadovanom normami kvality pre tvorbu a vývoj softvéru nie je ani efektívny ani 
konkurencieschopný. Vývoj softvéru v dnešných podmienkach môže kvalitne realizovať iba spoločnosť, 
ktorá ho robí ako svoju hlavnú činnosť. 

Informatika v podmienkach SE, a.s. nastúpila v roku 2002 na priekopnícku cestu centralizácie 
a optimalizácie. Hlavným dôvodom bol fakt, že distribuovaná informatika neumožňuje efektívne využitie 
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ľudských zdrojov, naopak: časť pracovníkov je preťažená a niektoré činnosti (napr. v bezpečnosti) sa vôbec 
nevykonávajú. 

Zrealizovaním projektu 1. generácie IIS-SE, ktorý začal v roku 1996, boli vytvorené základné technické 
predpoklady - informačný systém SE obsahoval už na každom odštepnom závode tie isté programy 
a systémy, aj keď ešte niekedy 
rozdielne parametrizované. 

Centralizácia informatiky bola 
zrealizovaná k 1.3.2003 a optimali-
zácia riadenia k 1.7.2003. 

Výsledkom je organizačná štruktúra, 
rešpektujúca nasledovný model 
riadenia služieb informatiky: 

obr.1. 

 

2. Nové technológie IIS-SE 

Dlhodobý rozvoj informačného systému spoločnosti nie je možné efektívne zabezpečiť jednou komplexnou 
zmluvou. V informatike je štandardom spracovanie koncepčného dokumentu, kde sa stanoví technologická 
platforma a celková architektúra informačného systému na obdobie cca 4-5 rokov (tzv. generácia), a z neho 
vyplynú technické, technologické, bezpečnostné a prevádzkové požiadavky na zadanie pre jednotlivé 
čiastkové zmluvy. Čiastkové riešenia, ktoré sú potom realizované jednotlivo, sú integrovateľné práve vďaka 
takto schválenej koncepcii. 

Popri riešeniach vyplývajúcich zo schvá-
leného koncepčného plánu rozvoja rea-
lizuje informatika aj priebežné požia-
davky odborných garantov spracovaných 
formou Návrhu na zmenu (NnZ). 
 
Vzájomné postavenie koncepčného plánu 
a požiadaviek garantov je na 
nasledujúcom obrázku: 

obr.2. 
 
 
Súčasný informačný systém SE, a.s. je 
budovaný od roku 1996, a predstavuje 
tzv. 1. generáciu Integrovaného infor-
mačného systému (koncepcia schválená 
na porade GR dňa 2.6.1998). 
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Technológie tohoto systému sú už prekonané a informačný systém nie je možné ďalej efektívne rozvíjať. 
Realizácia požiadaviek garantov ani na úrovni operatívnych zmien neumožňuje s existujúcimi technológiami 
dosahovať efektívne požadované parametre. 

2.1. Úvodný projekt 2. generácie Integrovaného informačného systému  
(IIS-SE)  

Najdôležitejšie ciele ďalšieho rozvoja informačného systému popísané v podkladoch sú: 

• zmena z decentralizovanej na centralizovanú architektúru 
(všade kde to bude možné, bude pre aplikácie iba centrálny a záložný server namiesto plnej samostatne 
funkčnej konfigurácie na každom závode) 

• postupné nahrádzanie klient-server technológie za browser-server 

o viacvrstvová architektúra 
o tenký klient - terminál 

• vyššia miera integrácie aplikácií implementovaním middleware (údaje sa medzi jednotlivými 
subsystémami nebudú replikovať, ale aplikácie budú pristupovať do spoločnej databázy). 

• postupná štandardizácia aplikácií, hlavne v oblasti ekonomických agiend - ERP, 
• zavedenie nových aspektov v informačnom systéme 2. generácie 

o jednotný identifikačný a prístupový systém - rovnaké ID karty pracovníkov 
o zavedenie service desku pre ohlasovanie porúch a vyhodnocovanie zásahov 
o rozšírenie dátového skladu o údaje z Technologických inf.systémov 
o redukovanie rozsahu manipulácií zo strany informatiky (štandardizácia klientskeho prostredia). 

2.2. POPIS HLAVNÝCH PROJEKOV na obdobie 2005-2008 
2.2.1. Stratégia pre technologické prostredie 
Pre udržanie homogénnej technologickej a systémovej platformy budú preferované súčasné technológie 
Hewlett Packard, ORACLE a LotusNotes. Podľa možností bude vylúčené nasadzovanie ďalších technológií 
s cieľom udržať minimálne náklady na servis a prevádzku. 

2.2.2. Požiadavky odborných garantov R-SE 
Požiadavky odborných garantov na funkcie aplikácií (návrhy na zmenu - NnZ) nie je možné predvídať. Sú to 
väčšinou špecifické požiadavky na doplnenie alebo rozšírenie funkcionalít existujúceho aplikačného softvéru 
a dokúpenie rozširujúcich alebo nadstavbových modulov, ostatné požiadavky v tejto kategórii predstavujú 
dokúpenie rozširujúcich licencií pre ďalšie pracoviská. Tieto požiadavky sa realizujú sa s pôvodným 
dodávateľom jednotlivých aplikačných balíkov na príslušných technológiách schválených v koncepčnom 
pláne rozvoja. 

Každý rok sa zostavuje plán realizácie NnZ, ktorý je posudzovaný v Riadiacom výbore a konečné poradie je 
predmetom materiálu do porady GR. 

2.2.3. Jednoduchá reprodukcia základných technológií 
Základné projekty sú zamerané na jednoduchú reprodukciu základných technológií informačného systému: 

[1] HW a SW: technológie PC a CAD, včítane severov INTEL, periférií nad 30.000,- Sk PC a softvéru 
CAD, ktorý sa inštaluje na klientske stanice a jeho jednotková cena presahuje 50.000,- Sk 

[2] prístupový a identifikačný systém, ktorý predstavuje systém jednotných identifikačných kariet, ktoré 
sa okrem vstupov použijú aj pre prihlásenie sa do informačného systému, 

[3] servery UNIX pre IIS-SE, na ktorých sú prevádzkované základné aplikačné systémy, včítane 
zvyšovania kapacity a výkonu diskových polí 

[4] zvyšovanie priepustnosti sietí LAN: zakáblovanie nových priestorov s príslušnými aktívnymi prvkami 
a zvyšovanie kapacity kritických úsekov sietí (backbone, systémové rozvody a pod.) 

[5] riadenie, dohľad a správa, čo sú systémy pre monitorovanie a zabezpečovanie prevádzky 
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[6] bezpečnostné systémy: dopĺňajú sa zariadenia a softvér potrebný pre priebežné udržiavanie 
akceptovateľnej úrovne bezpečnosti 

2.2.4. Prepojenie na systémy obchodu s elektrickou energiou 
V projektoch v oblasti informatiky je riešené iba nevyhnutné prepojenie a poskytnutie dátových sietí 
informačného systému vrátane vybudovania oddeľujúcich zón. 

V budúcnosti sa ukáže zrejme potreba aj na prepojenie niektorých aplikácií s IIS-SE, tie bude možné 
projektovať až keď bude nové prostredie obchodného systému definované. Na obidvoch stranách však 
orientácia na štandardné produkty môže pomôcť v rýchlosti realizácie riešení a eliminácií rizík a problémov. 

2.2.5. Centralizované spracovanie údajov CSÚ (EKO, RLZ a MTZ) 
Je to nový projekt, odštartovaný v 11/2004, pričom v roku 2004 sú predmetom centralizácie iba aplikácie 
ekonomických okruhov a oblasť riadenia ľudských zdrojov (EKO a RĽZ). Súčasťou riešenia je aj rozšírenie 
hardvérovej infraštruktúry s cieľom vytvoriť potrebnú výpočtovú, komunikačnú aj dátovú kapacitu 
a zabezpečiť on-line archiváciu vo vzdialenej lokalite. 

V roku 2005 je potrebné rovnakým spôsobom centralizovať spracovanie MTZ a transformovať hardvérovú 
infraštruktúru na metroklaster, čo je vytvorenie vzdialenej horúcej rezervy. 

2.2.6. Prechod na SERVER-BROWSER technológie (VVA) 
Nový ale veľmi významný projekt, ktorý predstavuje základnú technologickú zmenu a ktorým sa dosiahnu 
dva strategické ciele: 
1. Implementovaním integračnej hladiny (middleware) sa dosiahne uloženie a spravovanie spoločných 

údajov a číselníkov v jednej spoločnej databáze. Napojením aplikácií IIS-SE na túto databázu namiesto 
vzájomnej synchronizácie a replikácie databáz jednotlivých subsystémov sa zabezpečí zdieľanie údajov.  
Tento spôsob je jednoznačnejší, rýchlejší a prehľadnejší, je však náročný na súčinnosť všetkých útvarov 
zúčastňujúcich sa na spracovaní údajov. 

2. Implementovaním viacvrstvovej architektúry (VVA) sa dosiahne zjednodušenie klientskej strany - 
pracovnej stanice - a tým aj zredukovanie problémov a nákladov spojených s ich udržiavaním. Súčasne 
sa oddelia databázy od aplikácií, zlepší sa ochrana údajov proti znehodnoteniu, strate a zneužitiu 
a umožní sa prístup k dátam pre oprávnených užívateľov z mobilných a vzdialených pracovísk (cez 
Intranet browser alebo cez terminály). 

Sprievodným efektom zmeny tech-
nológií bude vytvorenie užívateľsky 
príjemného a jednotného rozhrania 
(portál), kde sa bežný užívateľ už 
nebude prihlasovať do jednotlivých 
aplikačných systémov, ale požado-
vané jednoduché akcie vykoná 
väčšinou iba v riadenom workflow 
alebo prístupom k dokumentu. 

Tým sa zníži potreba množstva 
užívateľských licencií. 

obr.3. Schéma viacvrstvovej 
architektúry VVA 
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Tento projekt, hoci je veľmi rozsiahly, neznamená zmenu informačného systému, len zmenu technológií, na 
ktorých sú aplikácie napísané. Uvedomujeme si, že dnes neexistuje žiaden komplexný systém, ktorý má 
všetky súčasné vlastnosti a funkcionality, ich strata by však pre odborné útvary znamenala neprekonateľné 
ťažkosti. 

Preto v tomto projekte budú definované štandardné technológie a pravidlá vzájomnej komunikácie medzi 
aplikáciami a súčasné aplikácie sa budú postupne upravovať do štandardného prostredia, samozrejme s čo 
najväčšou mierou ďalšej unifikácie. 

2.2.7. Štandardizácia niektorých aplikácií IIS 
V štúdii 2. generácie IIS-SE bola identifikovaná požiadavka na štandardizáciu aplikácií, hlavne balíka 
modulov v oblasti ekonomiky ERP (Enterprise Resources Planning). 

Užívatelia a garanti z oblasti ekonomiky uvádzajú väčšinou dva dôvody k štandardizácii: 

[1] súčasný ekonomický systém MARK IV nemá všetky potrebné funkcionality 
[2] súčasný ekonomický systém MARK IV investori a auditori väčšinou nepoznajú, čo predlžuje audity 

o skúmanie vlastností a spôsobu prevádzky tohoto systému 

Treba však skonštatovať, že moduly a funkcionality súčasného informačného systému boli realizované iba na 
požiadavku odborných garantov R-SE, ktorí ich zadanie sformulovali a schválili a následne hotové moduly 
overili. Preto ak nejaké funkcionality chýbajú, garant ich v zadaní neuviedol. Podobne fakt, že investori 
a auditori väčšinou systém MARK IV nepoznajú, neznamená, že tento systém je zlý - dnes ho v SR používa 
väčšina leasingových spoločností. 

Z pohľadu informatiky je potreba štandardizácie však hlavne 

[1] kvôli zníženiu celkových dlhodobých nákladov, nakoľko 
systém MARK IV - ak sa nenahradí - bude nutné v priebehu niekoľkých rokov prepísať do nového 
prostredia, čo pri jeho rozsahu potrvá niekoľko rokov, nasadzovanie bude postupné a pri každom 
čiastkovom kroku bude potrebné dorábať prepojenia, čo bude pracné a testovanie odčerpá značné 
kapacity z pracovného času pracovníkov SE, a.s. 

[2] kvôli zrýchleniu realizácie zmien a upgrade softvéru, nakoľko 
malá klientela systému MARK IV neumožňuje udržiavať pre každý modul samostatnú vývojovú 
skupinu a tak nie je k dispozícii kapacita na rýchle rozsiahle zmeny systému a riziko nedostupnosti 
ľudských zdrojov výrobcu je značné 

[3] kvôli eliminovaniu procesov spracovávania zadania a testovania, nakoľko 
štandardný systém nie je odkázaný na zadanie, prirodzenou formou má výrobca vlastných 
špecializovaných analytikov na procesy, ktorí zadanie tvoria tak, že systém má všetky funkcionality 
a pri implementácii konzultanti navyše zavedú vo firme disciplínu zadávania, spracovania 
a vyhodnocovania údajov, čo skracuje termíny uvedenia aplikácií do prevádzky 

[4] kvôli eliminovaniu závislosti na špecialistoch pre neštandardný systém, nakoľko 
pre štandardný a plošne u zákazníkov rozšírený systém existuje na trhu práce podstatne viacej 
kvalifikovaných pracovníkov a ich získanie resp. náhrada nie je pre firmu tak náročná ako pri 
štandardnom systéme. 

Predpokladáme, že bude ustanovená komisia, ktorej členovia vypracujú súbor otázok preveria riešenia a ich 
efektívnosť v podnikoch, kde tento krok už bol vykonaný. 

3. ZÁVER 
Informačné technológie sa neustále vyvíjajú a po uplynutí životnosti vyžadujú reprodukciu. Prípravu na tento 
cyklus nie je možné podceňovať, nakoľko doba odpisovania IT je 4 roky a morálne zastarávanie je ešte 
rýchlejšie. 

Najväčšou hrozbou pri zanedbaní kontinuálnej inovácie informačného systému je zlyhanie serverov, na ktoré 
po 3 rokoch od ukončenia výroby neexistujú niektoré náhradné diely a už vôbec nie je možné zvýšiť ich 
výkon. Prechod na novšie servery však vyžaduje použiť aktuálnu verziu operačného systému, ktorá väčšinou 
už nie je kompatibilná s používanou verziou databázy a tým ani so softvérom. 
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Neskorý a neplánovaný upgrade zhavarovaného systému môže znamenať okrem náročnej migrácie aj 
doriešenie všetkých vzájomných väzieb. Náklady na riešenie nie je možné vyčísliť, výrazne ho totiž 
ovplyvňuje časový faktor uvedenia systému do prevádzky. 

Aj prílišné odkladanie inovačných zmien v IT zvyšuje náklady, nakoľko udržiavanie zastaralých systémov 
nesie so sebou omnoho väčšie náklady na prevádzku, o riziku ani nehovoriac. 

Touto problematikou sa zaoberá aj riziková analýza informačného systému, ktorá jednoznačne vyžaduje, aby 
informačné systémy spoločností boli kontinuálne upgradeované na aktuálne verzie. Kontinuálny rozvoj 
a upgrade je základným princípom Bussiness Continuity Plans. 

Podľa Gartner Group sa podniky delia na kategórie: 

Podniky typu A investujú do technológií, pretože veria, že im prinesú udržateľnú konkurenčnú výhodu 
a dlho trvajúcu lojalitu zákazníkov. 

Podniky typu B predstavujú stredný prúd spojený s nízkym rizikom a udržovaním konkurencieschopnosti. 
Kým sami nejakú technológiu nasadia, obvykle počkajú do doby, kým sa táto technológia začne široko 
používať. Úroveň ich investovania do informačných technológií sa dá veľmi dobre porovnávať s ich 
konkurenciou. Rozhodovanie o investíciách do technológií je v tejto kategórii podnikov riadené 
prevažujúcim chovaním v danom priemyslovom odvetví. 

Podniky typu C sú nasledovníci, ktorí sú obozretní a často bývajú zameraní len na efektívnosť. Ich hlavný 
ciel je znižovanie nákladov. V podnikoch tohoto typu obvykle panuje nálada, že informačné technológie sú 
príliš nákladné, a teda nové investície sú starostlivo zvažované. 

Slovenské elektrárne sú podnikom typu C, to znamená, že informačný systém je modernizovaný na nové 
technológie až keď väčšina podnikov už tieto technológie implementovala. 

Tento stav potvrdzuje aj skutočnosť, že väčšina podnikov už dnes 

[1] má informačný systém na technológii browser-server (web technológie - Intranet) 
[2] má štandardné účtovné jadro systému. 

Je fakt, že prezentované rozsiahle zmeny technológií na tak funkčne širokom informačnom systéme ako 
majú SE, a.s., budú vyžadovať množstvo práce, ktorú by informatika bez internej organizačnej prípravy 
nezvládla, proces zmien sa však už rozbehol. 


