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Zadávateľ: Riešiteľ: 

 
Dotazník 

OSIN – SSS – 01 
 

na základe poverenia Ministerstva školstva SR  
zo dňa 24.7.2003 č.: 1012/2003-11 

Štátny program výskumu a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“ 
Úloha výskumu a vývoja „Open Source infraštruktúra“ 

Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky 

Euromove spol. s r. o. 
Katedra informatiky FMFI UK 
Gordias spol. s r. o. 

 
Vyplnil: 
 
Podpis: 
 
Vyplnené dňa: 
 
Odoslané dňa: 

Meno: 
 
Funkcia: 
 
Tel.: 
 
E-mail: 

Pri získavaní informácií sú poverené osoby riešiteľa povinné preukázať sa:  
o kópiou poverenia Min. Školstva SR 
o menovitým poverením EUROMOVE spol. s r. o.  Bratislava  
o občianským preukazom 

Získané informácie budú slúžiť iba pre potreby výskumu a vývoja, budú považované za dôverné 
a nebudú poskytnuté tretím stranám. 

Poučenie: 

Za kontaktovanú organizáciu: Kontaktná osoba (vyplní riešiteľ): 
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Identifikačný list organizácie 

Názov organizácie: 
Adresa organizácie: 
 
 
Názov útvaru informatiky: 
 
Meno vedúceho pracovníka útvaru informatiky: 

Funkcia: 
Telefón: 
E-mail: 
Fax: 

Meno poverenej kontaktnej osoby: 
Funkcia: 
Telefón: 
E-mail: 
Fax: 

 
Počet zamestnancov organizácie: 
Počet pracovníkov útvaru informatiky: 
Počet externých spolupracovníkov útvaru informatiky:
 
Subjekty/spoločnosti s ktorými je podpísaná 
dlhodobá (viac než 1 rok) zmluva pre oblasť IT: 
 
 
Zoznam všetkých nadradených útvarov útvaru 
informatiky v rámci organizácie: - organizačná 
štruktúra 
 
 
Počet budov, v ktorých sídli organizácia: 
Mestá, v ktorých sídli organizácia: 
 
Počet podriadených organizácií: 
Počet miest, v ktorých sídlia podriadené organizácie: 
 
Koľko financií požadujete v rozpočte organizácie 
na informačné technológie v roku 2004 (tis. Sk): 
 
Koľko financií je pridelených v rozpočte organizácie 
na IT v roku 2003 (tis. Sk): 
 
Koľko financií  v roku 2003 je určených na prevádzku 
a upgrade IT systémov: 
 
Koľko financií v roku 2003 je určených na  nové IT 
systémy: 
 
Koľko z plánovaných financií  v roku 2004 je 
určených na prevádzku a upgrade IT systémov: 
 
Koľko plánovaných financií v roku 2004 je určených 
na  nové IT systémy: 
 
V ktorom roku bola posledný krát aktualizovaná 
koncepcia Informačného systému organizácie: 

 
 
 
 
 
 
 

Vyplní organizácia: 
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Metodické pokyny pre vypĺňanie dotazníka:  
Vedľa každej otázky sa nachádza stĺpec, kde je priestor na vaše odpovede. 
� Ak sú v tomto stĺpci vypísané možnosti urobte krížik do štvorčeka pri možnosti, ktorá je odpoveďou na otázku a zodpovedá 

stavu vo vašej organizácii. Ak vyhovuje viacero možností, označte všetky, ktoré vyhovujú. Príklad odpovede: 
⊠ MS Office 
⊠ Open Office  

 
� Ak je stĺpec prázdny, odpoveď napíšte slovne alebo číselne podľa typu otázky. Odpovede vypisujte paličkovým písmom. 

 
� Niekedy si otázka vyžiada pri zvolení možnosti aj doplňujúce informácie. V tomto prípade urobte krížik do štvorčeka a slovne 

alebo číselne doplňte údaje na bodkami vyznačené miesto v odpovedi. Príklad odpovede: 
⊠ rok       2001      .          
□ nikdy 
 

� Pri určitých otázkach sú v tomto stĺpci vypísané heslovité vety, ktoré vás nabádajú na obšírnejšiu odpoveď. Pri týchto vetách 
doplňte údaje na bodkami vyznačené miesto. Príklad odpovede: 

počet:         2      . 
počet GSM brán:        1      . 
 

� Ak máte málo miesta na odpoveď, napíšte odpoveď na čistý papier, alebo prázdne miesto na stránkach dotazníka a k odpovedi 
pripíšte číslo otázky a číslo oddielu, v ktorom sa otázka nachádza. 

 
 
 

Dotazník 
OSIN – SSS – 01 

 
 
 

I. ODDIEL - Vnútorné a vonkajšie sieťové systémy 
1.  Aké smerovače/routre sú nainštalované vo vašej 

organizácii (uveďte ich typ a počet)? 
 

2.  Používate WAN na prepojenie pobočiek alebo 
pripojenie vzdialených pracovísk? 

□ áno 
□ nie 

3.  Popíšte štruktúru WAN a prevládajúce technológie 
(uveďte počet a prenosové rýchlosti)? 
 

□ prepojenie cez Internet  .................. 
□ prepojenie cez Govnet  .................. 
□ prepojenie cez inú privátnu IP sieť ( uveďte aj 
názov)  .................. 
□ pevnou digitálnou linkou  (bod-bod).................. 
□ ADSL .................. 
□ Frame Relay (uveďte aj CIR)  ................ 
□ vytáčanou analógovou linkou  ................ 
□ vytáčaným ISDN pripojením  ................ 
□ GSM, HSCSD pripojením  ................ 
□ GPRS pripojením  ................ 
□ pevné pripojenie ISDN – PVC  ................ 
□ mikrovlnnou technológiou ( uveďte aj typ 
napr.WiFi, FWA a pod)  ............. 
 

4.  Používate šifrovanie dátovej komunikácie medzi 
organizáciou a pobočkami/vzdialenými pracoviskami? 

□ áno 
□ nie 

5.  Koľko navzájom oddelených lokálnych sietí (LAN) máte 
vo Vašej organizácii? 

 

6.  Aký typ lokálnej siete máte nainštalovaný vo vašej 
organizácii? 

□ BNC -  ethernet 10 Mbit 
□ TP - ethernet 10 Mbit 
□ TP - ethernet 100 Mbit 
□ iný typ – popíšte aký: ............................. 
□ žiadny 



- 4 - 

7.  Koľko pripojení do Internetu platí vaša organizácia? 
(Popíšte štruktúru a prevládajúce technológie – uveďte 
počet, prenosové rýchlosti a cenu za mesiac) 

počet pripojení: .................... 
□ pevnou digitálnou linkou  (bod-bod).................. 
□ ADSL .................. 
□ Frame Relay (uveďte aj CIR)  ................ 
□ vytáčanou analógovou linkou  ................ 
□ vytáčaným ISDN pripojením  ................ 
□ GSM, HSCSD pripojením  ................ 
□ GPRS pripojením  ................ 
□ pevné pripojenie ISDN – PVC  ................ 
□ mikrovlnnou technológiou ( uveďte aj typ 
napr.WiFi, FWA a pod)  ............. 

8.  Koľko telefónnych ústrední má vaša organizácia? 
 

počet: ................ 
typ: .................. 
maximálny možný počet účastníckych staníc: ....... 
počet pobočkových ústrední: ................. 
počet GSM brán: .............. 
je počítačovo riadená:   □ áno 

□ nie 

9.  Aké SW aplikácie používate na ovládanie telefónov 
a ústredne? 

□ Call centrum 
□ CRM systém 
□ CTI systém – ovládanie telefónu cez SW 
□ Voice mail 
□ iné  .................................. 
□ žiadne 

10.  Aké SW aplikácie používate na ovládanie faxu? □ WinFax 
□ Microsoft Fax 
□ iné  .................................. 
□ žiadne 

 
 
 

II. ODDIEL - Vnútorné a vonkajšie sieťové systémy 
1.  Aký je počet vašich IP adries viditeľných z Internetu?  

 

2.  Aký typ IP adries používate v lokálnej sieti (LAN)? □ 10.X.X.X 
□ iné adresy neroutované v sieti Internet 
□ adresy routované v sieti Internet 

3.  Ako sú prideľované IP adresy počítačom v sieti? □ fixné nastavenie v každom počítači 
□ DHCP server 
□ prideľuje Internet provider pri pripojení do siete 
Internet  

4.  Aký je počet serverov?  

5.  Aký je počet užívateľských PC?  

6.  Koľko užívateľských PC nie je pripojených do LAN?  

7.  Aký operačný systém je na serveroch (uveďte 
aj počty)? 

□ MS DOS   ............ 
□ WIN 3.11   ............ 
□ WINDOWS 95   ............ 
□ WINDOWS 98   ............ 
□ WINDOWS ME   ............ 
□ WINDOWS NT   ............ 
□ WINDOWS 2000   ............ 
□ WINDOWS XP   ............ 
□ PS/2   ............ 
□ Apple Mac OS/X   ............ 
□ LINUX (uveďte aj distribúciu)   ............ 
□ UNIX (uveďte aj typ)   ............ 
□ iné ........................................... 
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8.  Aký operačný systém je na užívateľských PC (uveďte 
aj počty)? 

□ MS DOS   ............ 
□ WIN 3.11   ............ 
□ WINDOWS 95   ............ 
□ WINDOWS 98   ............ 
□ WINDOWS ME   ............ 
□ WINDOWS NT   ............ 
□ WINDOWS 2000   ............ 
□ WINDOWS XP   ............ 
□ PS/2   ............ 
□ Apple Mac OS/X   ............ 
□ LINUX (uveďte aj distribúciu)   ............ 
□ UNIX (uveďte aj typ)   ............ 
□ iné ........................................... 

9.  Uveďte roky posledných významných aktualizácií 
(upgrade) operačných systémov a ich cenu v tis. Sk 

rok: .......................  cena: ............................  

rok: .......................  cena: ............................  

rok: .......................  cena: ............................  

rok: .......................  cena: ............................  

10.  V ktorom roku plánujete upgrade operačných systémov  
(uveďte aj cenu v tis. Sk)? rok: .......................  cena: ............................ 

 
 
 
III. ODDIEL - DNS – domain name server 
1.  Aké domény používa vaša organizácia?  

 

2.  Aký máte doménový server pre lokálnu sieť? □ nemáme 
□ DNS server s operačným systémom Linux 
□ DNS server s operačným systémom Microsoft 
□ DNS server s iným operačným systémom -  
uveďte akým: .......................... 
□ u Internet providera alebo inej organizácie 

3.  Aký máte doménový server pre sieť Internet?  □ nemáme 
□ DNS server s operačným systémom Linux 
□ DNS server s operačným systémom Microsoft 
□ DNS server s iným operačným systémom -  
uveďte akým: ................ 
□ u Internet providera alebo inej organizácie 
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IV. ODDIEL - E-mail – Elektronická pošta, Adresárové služby 
1.  Aký počet pracovníkov má vlastnú E-mailovú adresu?  

 

2.  Aký je počet poštových serverov v LAN?  
 

3.  Aký je počet poštových serverov priamo dostupných 
z WAN siete (napr. Internet, Govnet a iné)? 

 

4.  Aký je počet poštových serverov nastavených ako 
mail-forwarder z WAN do LAN ? 

 

5.  Aký typ poštového servera používate?  
 

□ qmail 
□ postfix 
□ sendmail 
□ Lotus Notes/Domino 
□ Microsoft Exchange 
□ iný ......................... 
□ u internet providera alebo inej organizácie 
□ nemáme 

6.  Aký typ poštového klienta používate? 
 

□ Microsoft Outlook 
□ Microsoft Outlook Express 
□ Mozilla mail 
□ Netscape mail 
□ Eudora 
□ mutt/elm/pine 
□ Pegasus Mail 
□ The Bat 
□ iný  ................................... 

7.  Používate elektronické podpisovanie elektronickej 
pošty?  

□ áno 
□ nie 

8.  Používate šifrované posielanie správ elektronickej 
pošty?  

□ áno 
□ nie 

9.  Aký typ Antivírusového systému používate 
na poštových serveroch? 

 

10.  Aký typ Antivírusového systému používate 
na užívateľských počítačoch? 

 

11.  Používate filtre proti neželanej pošte (SPAM)? □ áno - na serveri 
□ áno - na klientovi 
□ nie 

12.  Aké iné filtre pre elektronickú poštu používate? □ ...................................... 
□ žiadne 

13.  Používate adresárové služby (LDAP)? Ak áno, uveďte 
aký a koľko LDAP serverov používate. 

□ áno  počet:............... typ:............................. 
□ nie   

14.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie administrátorov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 

15.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie užívateľov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 
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V. ODDIEL - WWW systémy 
1.  Aký počet WWW serverov máte v LAN?  

 

2.  Aký počet vašich WWW serverov je dostupných priamo 
z WAN (Internet, Govnet a pod.)? 

 

3.  Aký počet vašich WWW serverov je u iného subjektu?  
 

4.  Aký počet WWW PROXY serverov máte v LAN?  
 

5.  Ktorý typ WWW servera máte nainštalovaný?  
 

6.  Ktorý typ WWW PROXY servera máte nainštalovaný?  
 

7.  Ktorý typ WWW prehliadača používate? 
 

□ Microsoft Internet Explorer 
□ Netscape (Communicator, Navigator) 
□ Mozilla 
□ Opera 
□ Lynx 
□ iný ........................... 

8.  Akým spôsobom aktualizujete WWW stránky? 
 

□ vytvárame a upravujeme si ich manuálne sami. 
Používame pri tom aplikáciu .................................. 
................................................................................ 
□ vytvárame a upravujeme si ich v systéme sami. 
Používame pri tom systém..................................... 
................................................................................ 
□ my dodáme len podklady vo formáte .............. 
......................... a tretia strana upraví www stránky 
□ neaktualizujeme ich 

9.  Aký typ WWW rozhrania pre prístup používateľov 
ku svojim e-mailom používate? 

□ Microsoft OWA (Outlook Web Access) 
□ Open WebMail 
□ Horde/IMP 
□ iný ............................. 
□ žiadny 

10.  Ktoré ďalšie z vašich systémov a aplikácií majú WWW 
rozhranie? 

 
 
 
 
 

11.  Aké vyhľadávacie systémy sú k dispozícii vašim 
užívateľom?  

□ v LAN ........................... 
□ vo WAN ........................... 

12.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie administrátorov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 

13.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie užívateľov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 
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VI. ODDIEL - Administratívne/kancelárske systémy 
1.  Aké kancelárske balíky používate (uveďte aj počty)? 

 
□ MS Office 
□ Open Office 
□ Star Office 
□ 602Pro PC SUITE 
□ KOffice 
□ T602 
□ iné ........................................... 

2.  Ktoré aplikácie používate (uveďte typ aj počty)? 
 

 

□ textový editor: .................................................... 
□ tabuľkový procesor: ........................................... 
□ prezentačný program: ........................................ 
□ databázový program: ......................................... 
□ iné ...................................................................... 

3.  Používate špeciálnu funkcionalitu v programoch (Makrá, 
pluginy ...)?  

□ áno 
□ nie 

4.  V ktorom roku ste robili upgrade kancelárskych aplikácií 
(uveďte aj cenu v tis. Sk)? 

 

5.  V ktorom roku plánujete upgrade kancelárskych 
aplikácií (uveďte  aj cenu v tis. Sk)? 

 

6.  V akom formáte sú dokumenty, základné vzory 
a šablóny dokumentov, ktoré používate? 

□ *.doc,*.dot 
□ *.pdf 
□ *.rtf 
□ *.html / *.htm 
□ *.css 
□ *.txt 
□ *.602 
□ *.xls 
□ iné ........................................... 

7.  V akom kóde sú vaše dokumenty? □ ISO 8859-2 (Central European / Latin 2) 
□ ANSI 1250 (Central European / Windows) 
□ Kamenicky (KEYBCS2, CP859) 
□ Unicode UTF-8 
□ iné ........................................... 

8.  Konvertujete informácie v papierovej podobe 
do elektronickej podoby? 

□ áno  názov: ........................................... 
□ nie 

9.  Používate DMS – document management system? □ áno  názov: ........................................... 
□ nie 

10.  Používate fulltextové vyhľadávanie vo vašich interných 
dokumentov ? 

□ áno  názov: ........................................... 
□ nie 

11.  Akým spôsobom centrálne zálohujete užívateľské dáta? □ na pásku 
□ na CD média 
□ na disky 
□ iné média ........................................... 
□ nezálohujeme 

12.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie administrátorov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 

13.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie užívateľov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 
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VII. ODDIEL - Evidenčné systémy, registre 
1.  Aký je počet databázových serverov v LAN?  

 

2.  Aký je počet  databázových serverov priamo 
dostupných z WAN siete (napr. Internet, Govnet a iné)? 

 

3.  Poskytujete databázové dáta užívateľom v sieti Internet, 
Govnet alebo v inej privátnej sieti? 

□ áno 
□ nie 

4.  Aký je počet databázových klientov vo vašej LAN.  
 

5.  Aké databázové systémy používate na ukladanie dát 
(uveďte verziu a rok obstarania)? 

□ Oracle 
□ IBM DB2 
□ MS SQL Server 
□ PostgreSQL 
□ Sybase 
□ Informix 
□ MySQL 
□ iné ........................................... 

6.  V ktorom roku ste naposledy upgradovali databázový 
systém? 

 

7.  Aké pravidlá platia pre definovanie formátu dát 
vo vašich databázach? 

□ zadefinovaný formát  ..............................  podľa 
autority/projektu ....................................................... 
□ normou/štandardom .......................................... 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
............................................................................... 
□ dodávateľom definovaný formát .....................  
............................................................................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

8.  Ktorým organizáciám poskytujete dáta ( uveďte názov 
organizácie, typ a formát dát)? 

org.: ............................ typ dát ............................  
formát dát ............................................................ 
org.: ............................ typ dát ............................  
formát dát ............................................................ 
org.: ............................ typ dát ............................  
formát dát ............................................................ 

9.  Od ktorých organizácií dostávate dáta ( uveďte názov 
organizácie, typ a formát dát)? 

org.: ............................ typ dát ............................  
formát dát ............................................................ 
org.: ............................ typ dát ............................  
formát dát ............................................................ 
org.: ............................ typ dát ............................  
formát dát ............................................................ 

10.  V akej kódovej stránke sú uložené vaše dáta? □ ASCII 
□ ISO 8859-2 
□ ANSI 1250 
□ UTF-8 
□ inej ............................ 

11.  Aké programy/systémy používate pri konverzii dát?  
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VIII. ODDIEL - Systém evidencie spisovej služby – registratúry 
1.  Používate počítačový systém evidencie dokumentov – 

registratúry? 
□ áno 
□ nie 

  

 (Vyplňujte ak ste uviedli, že máte uvedený systém)  
2.  Uveďte názov systému a rok realizácie:  

 

3.  V ktorom roku ste naposledy upgradovali systém?  

4.  Máte k dispozícii zdrojový kód systému? □ áno 
□ nie 

5.  Robia pracovníci vašej organizácie osobne zmeny 
v systéme? 

□ áno 
□ nie 

6.  Aké rozhranie je použité pre prístup administrátora 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC - uveďte 
názov a operačný systém PC: ...............................  
................................................................................ 
□ iné: ................................................................... 

7.  Aký je počet klientov vo vašej LAN?  

8.  Aký je počet klientov pristupujúcich z WAN – Internet, 
Govnet resp. Iná privátna sieť)? 

 

9.  Aké rozhranie je použité pre prístup užívateľov 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC - uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: .................................................................. 

10.  V ktorom databázovom systéme sú uložené dáta? □ Oracle 
□ IBM DB2 
□ MS SQL Server 
□ PostgreSQL 
□ Sybase 
□ Informix 
□ MySQL 
□ iné ........................................... 

11.  V akom formáte sú uložené dáta v systéme? □ zadefinovaný formát  .................  podľa 
autority/projektu ..................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
............................ 
□ dodávateľom definovaný formát ............................ 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

12.  Aké výmenné formáty dát umožňuje systém? □ zadefinovaný formát ...............................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ............................ 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

13.  V akom formáte sú archivované dáta systému?  
 

14.  Na akom zariadení a akých médiách sú archivované 
dáta systému? 

 

15.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie administrátorov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 

16.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie užívateľov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 
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IX. ODDIEL - Systém sledovania úloh a termínov 
1.  Používate počítačový systém na evidencie úloh 

a termínov?  
□ áno 
□ nie 

  

 (Vyplňujte ak ste uviedli, že máte uvedený systém)   
2.  Uveďte názov projektu a rok realizácie:  

 

3.  V ktorom roku ste naposledy upgradovali systém?  

4.  Máte k dispozícii zdrojový kód systému? □ áno 
□ nie 

5.  Robia pracovníci vašej organizácie osobne zmeny 
v systéme?  

□ áno 
□ nie 

6.  Aké rozhranie je použité pre prístup administrátora 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ................................  
................................................................................. 
□ iné: .................................................................... 

7.  Aký je počet klientov vo vašej LAN?  

8.  Aký je počet klientov pristupujúcich z WAN – Internet, 
Govnet resp. Iná privátna sieť)? 

 

9.  Aké rozhranie je použité pre prístup užívateľov 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ................................ 
................................................................................. 
□ iné: ................................................................... 

10.  V ktorom databázovom systéme sú uložené dáta? □ Oracle 
□ MS SQL Server 
□ IBM DB2 
□ PostgreSQL 
□ Sybase 
□ Informix 
□ MySQL 
□ iné ........................................... 

11.  V akom formáte sú uložené dáta v systéme? □ zadefinovaný formát  ................................  podľa 
autority/projektu ...................................................... 
□ normou/štandardom ......................................... 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................. 
□ dodávateľom definovaný formát ....................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

12.  Aké výmenné formáty dát umožňuje systém? □ zadefinovaný formát  ................................  podľa 
autority/projektu ...................................................... 
□ normou/štandardom ......................................... 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................. 
□ dodávateľom definovaný formát ....................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

13.  V akom formáte sú archivované dáta systému?  
 

14.  Na akom zariadení a akých médiách sú archivované 
dáta systému? 

 

15.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie administrátorov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 

16.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie  užívateľov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 
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X. ODDIEL - Ekonomické systémy 
1.  Používate počítačový ekonomický systém ?  □ áno 

□ nie 
 

 (Vyplňujte ak ste uviedli, že máte uvedený systém)   
2.  Aké účtovnícke aplikácie používate? □ len na jednoduché účtovníctvo 

□ len na podvojné účtovníctvo 
□ jednoduché aj podvojné účtovníctvo 
□ iné ......................................................... 
□ žiadne 

3.  Aké mzdové a personalistické systémy používate? □ vymenujte:................................................... 
........................................................................... 
□ žiadne 

4.  Aké podnikové systémy (ERP - Enterprise Resource 
Planning) používate? 

□ JD Edwards 
□ Oracle Financials 
□ Navision 
□ SAP 
□ PeopleSoft 
□ AXA 
□ Baan 
□ Minerva MFG 
□ Softip Prometeus 
□ iné ........................................... 
□ žiadne 

5.  Aké malé ekonomické systémy používate? □ FIBU 
□ Money 2000 
□ Kros (Olymp, Alfa) 
□ NRSys 
□ Datalock SPIN 
□ Datalock Dos/W 
□ Compeko EIS, Book Keeper 
□ iné .......................................... 

6.  Aké právne systémy používate? □ Jurix 
□ ASPI 
□ iné................................................................ 
□ žiadne 

7.  Aké systémy riadenia výroby používate? □ vymenujte: ................................................... 
□ žiadne 

8.  Aké systémy používate pre štátny rozpočet? □ vymenujte: ................................................... 
□ žiadne 

9.  Aké systémy používate pre štátnu pokladnicu? □ vymenujte: ................................................... 
□ žiadne 

10.  Aké systémy používate pre komunikáciu s bankou? □ vymenujte: ................................................... 
□ žiadne 

11.  V ktorom roku ste naposledy upgradovali systém?  
 

12.  Máte k dispozícii zdrojový kód systému?  □ áno 
□ nie 

13.  Robia pracovníci vašej organizácie osobne zmeny 
v systéme?  

□ áno 
□ nie 

14.  Aké rozhranie je použité pre prístup administrátora 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: .................................................................. 
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15.  Aký je počet klientov vo vašej LAN?  
 

16.  Aký je počet klientov pristupujúcich z WAN – Internet, 
Govnet resp. Iná privátna sieť)? 

 

17.  Aké rozhranie je použité pre prístup užívateľov 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: ................................................................... 

18.  V ktorom databázovom systéme sú uložené dáta? □ Oracle 
□ MS SQL Server 
□ IBM DB2 
□ PostgreSQL 
□ Sybase 
□ Informix 
□ MySQL 
□ iné ........................................... 

19.  V akom formáte sú uložené dáta v systéme? □ zadefinovaný formát  .............................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ...................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

20.  Aké výmenné formáty dát umožňuje systém? □ zadefinovaný formát  ............................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ...................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

21.  V akom formáte sú archivované dáta systému?  
 

22.  Na akom zariadení a akých médiách sú archivované 
dáta systému? 

 

23.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie administrátorov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 

24.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie užívateľov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 
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XI. ODDIEL - Systém  právnych informácií 
1.  Používate počítačový systém právnych informácii?  □ áno 

□ nie 
  

 (Vyplňujte ak ste uviedli, že máte uvedený systém)   
2.  Uveďte názov projektu a rok realizácie:  

 

3.  V ktorom roku ste naposledy upgradovali  systém?  

4.  Máte k dispozícii zdrojový kód systému?  □ áno 
□ nie 

5.  Robia pracovníci vašej organizácie osobne zmeny 
v systéme? 

□ áno 
□ nie 

6.  Aké rozhranie je použité pre prístup administrátora 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: .................................................................. 

7.  Aký je počet klientov vo vašej LAN?  

8.  Aký je počet klientov pristupujúcich z WAN – Internet, 
Govnet resp. Iná privátna sieť)? 

 

9.  Aké rozhranie je použité pre prístup užívateľov 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: ................................................................... 

10.  V ktorom databázovom systéme sú uložené dáta? □ Oracle 
□ MS SQL Server 
□ IBM DB2 
□ PostgreSQL 
□ Sybase 
□ Informix 
□ MySQL 
□ iné ........................................... 

11.  V akom formáte sú uložené dáta v systéme? □ zadefinovaný formát  ................................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ...................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

12.  Aké výmenné formáty dát umožňuje systém? □ zadefinovaný formát  ................................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ...................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

13.  V akom formáte sú archivované dáta systému?  
 

14.  Na akom zariadení a akých médiách sú archivované 
dáta systému? 

 

15.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie administrátorov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 

16.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie  užívateľov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 
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XII. ODDIEL - Grafický informačný systém 
1.  Používate počítačový grafický informačný systém?  □ áno 

□ nie 
  

 (Vyplňujte ak ste uviedli, že máte uvedený systém)   
2.  Uveďte názov projektu a rok realizácie:  

 

3.  V ktorom roku ste naposledy upgradovali  systém?  

4.  Máte k dispozícii zdrojový kód systému? □ áno 
□ nie 

5.  Robia pracovníci vašej organizácie osobne zmeny 
v systéme?  

□ áno 
□ nie 

6.  Aké rozhranie je použité pre prístup administrátora 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: ................................................................... 

7.  Aký je počet klientov vo vašej LAN?  

8.  Aký je počet klientov pristupujúcich z WAN – Internet, 
Govnet resp. Iná privátna sieť)? 

 

9.  Aké rozhranie je použité pre prístup užívateľov 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: ................................................................... 

10.  V ktorom databázovom systéme sú uložené dáta? □ Oracle 
□ MS SQL Server 
□ IBM DB2 
□ PostgreSQL 
□ Sybase 
□ Informix 
□ MySQL 
□ iné ........................................... 

11.  V akom formáte sú uložené dáta v systéme? □ zadefinovaný formát  ................................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ...................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

12.  Aké výmenné formáty dát umožňuje systém? □ zadefinovaný formát  ................................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ...................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

13.  V akom formáte sú archivované dáta systému?  
 

14.  Na akom zariadení a akých médiách sú archivované 
dáta systému? 

 

15.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie administrátorov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 

16.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie  užívateľov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 
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XIII. ODDIEL - Systém  elektronických novín/monitoringu tlače 
1.  Používate počítačový systém elektronických 

novín/monitoringu tlače? 
□ áno  
□ nie 

  

 (Vyplňujte ak ste uviedli, že máte uvedený systém.)   
2.  Uveďte názov projektu a rok realizácie:  

 

3.  V ktorom roku ste naposledy upgradovali  systém?  

4.  Máte k dispozícii zdrojový kód systému? □ áno 
□ nie 

5.  Robia pracovníci vašej organizácie osobne zmeny 
v systéme?  

□ áno 
□ nie 

6.  Aké rozhranie je použité pre prístup administrátora 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: .................................................................. 

7.  Aký je počet klientov vo vašej LAN?  

8.  Aký je počet klientov pristupujúcich z WAN – Internet, 
Govnet resp. Iná privátna sieť)? 

 

9.  Aké rozhranie je použité pre prístup užívateľov 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: ................................................................... 

10.  V ktorom databázovom systéme sú uložené dáta? □ Oracle 
□ MS SQL Server 
□ IBM DB2 
□ PostgreSQL 
□ Sybase 
□ Informix 
□ MySQL 
□ iné ........................................... 

11.  V akom formáte sú uložené dáta v systéme? □ zadefinovaný formát  ................................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ...................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

12.  Aké výmenné formáty dát umožňuje systém? □ zadefinovaný formát  ................................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ...................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

13.  V akom formáte sú archivované dáta systému?  
 

14.  Na akom zariadení a akých médiách sú archivované 
dáta systému? 

 

15.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie administrátorov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 

16.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie  užívateľov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 
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XIV. ODDIEL - Bezpečnosť informačných systémov organizácie 
1.  Aké bezpečnostné projekty, svojich informačných 

systémov, má organizácia vypracované (napr. podľa 
zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov alebo 
iné - uveďte rok a dôvod vypracovania)?  

 

2.  Akou formou boli bezpečnostné projekty vypracované? □ vlastnými silami, 
□ externá firma, 
□ zmiešaný tím  
□ iné ................................................................ 
□ nemáme vypracovaný žiaden bezpečnostný 
projekt 

3.  Akým spôsobom sa riadi riešenie informačnej 
bezpečnosti v organizácií?  

 

4.  Má organizácia  menovanú osobu zodpovedná 
za oblasť informačnej bezpečnosti?   

□ áno 
□ nie 

5.  Akú kvalifikáciu/vzdelanie na má osoba zodpovedná 
za oblasť informačnej bezpečnosti? 

□ stredoškolské 
□ vysokoškolské 
□ iné ..................................................................... 

6.  Aké je funkčné zaradenie v organizácii a osoby 
zodpovednej za oblasť informačnej bezpečnosti a akú 
má pracovnú náplň?  

 

7.  Aké dokumenty upravujúce informačnú bezpečnosť má 
organizácia schválené?  

 

8.  Zaznamenala organizácia prejavy bezpečnostných 
incidentov spojených s využívaním informačných 
technológií  (uveďte údaje za roky 2002 a 2003)?  

počet: .................  
stručná charakteristika:........................................... 
................................................................................ 
................................................................................  
................................................................................ 
................................................................................ 
typ páchateľa:   □ externý 

□ interný 
spôsob odhalenia: .................................................. 
................................................................................ 
................................................................................  
odhad priamych a nepriamych škôd: ..................... 
................................................................................ 
................................................................................  
prijaté opatrenia ..................................................... 
....... ........................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
iné .......................................................................... 

9.  Aké legislatívne aktivity súvisiace s informačnou 
bezpečnosťou ako aj s informačnými technológiami 
sú vykonávané v organizácií ?  

 

10.  Aké legislatívne aktivity súvisiace s informačnou 
bezpečnosťou ako aj s informačnými technológiami 
sú plánované v organizácií ?  

 

11.  Aké antivírové programy používate na serveroch 
a užívateľských počítačoch? 

 

12.  Aké ochranné systémy používate? □ firewall 
□ detekčné systémy 
□ logovanie 
□ šifrovanie 
□ elektronický podpis 
□ iné..................................................................... 

 



Šablóna pre existujúci systém, ktorý nepokryli predošlé otázky a je dôležitý pre vašu organizáciu. 
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XV. ODDIEL – časť .....  Systém  ........................................................................... 
1.  Uveďte názov projektu a rok realizácie:  

 

2.  V ktorom roku ste naposledy upgradovali systém?  
 

3.  Máte k dispozícii zdrojový kód systému? □ áno 
□ nie 

4.  Robia pracovníci vašej organizácie osobne zmeny 
v systéme?  

□ áno 
□ nie 

5.  Aké rozhranie je použité pre prístup administrátora 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: ................................................................... 

6.  Aký je počet klientov vo vašej LAN?  
 

7.  Aký je počet klientov pristupujúcich z WAN – Internet, 
Govnet resp. Iná privátna sieť)? 

 

8.  Aké rozhranie je použité pre prístup užívateľov 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: ................................................................... 

9.  V ktorom databázovom systéme sú uložené dáta? □ Oracle 
□ MS SQL Server 
□ IBM DB2 
□ PostgreSQL 
□ Sybase 
□ Informix 
□ MySQL 
□ iné ........................................... 

10.  V akom formáte sú uložené dáta v systéme? □ zadefinovaný formát  ................................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ...................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

11.  Aké výmenné formáty dát umožňuje systém? □ zadefinovaný formát  ................................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ...................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

12.  V akom formáte sú archivované dáta systému?  
 

13.  Na akom zariadení a akých médiách sú archivované 
dáta systému? 

 

14.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie administrátorov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 

15.  Kedy sa naposledy uskutočnilo školenie  užívateľov 
v tejto oblasti? 

□ rok ........................ 
□ nikdy 
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XVI. ODDIEL – Plánovaný systém / systém, ktorého realizácia práve prebieha  
1.  Uveďte názov projektu a plánovaný rok začatia a konca 

realizácie: 
 

2.  Budete mať k dispozícii zdrojový kód systému? □ áno 
□ nie 

3.  Budú pracovníci vašej organizácie robiť osobne zmeny 
v systéme? 

□ áno 
□ nie 

4.  Aké rozhranie bude použité pre prístup administrátora 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: ................................................................... 

5.  Aký bude počet klientov vo vašej LAN?  
 

6.  Aký bude počet klientov pristupujúcich z WAN – 
Internet, Govnet resp. Iná privátna sieť)? 

 

7.  Aké rozhranie bude použité pre prístup užívateľov 
k systému? 

□ WWW 
□ program inštalovaný na užívateľskom PC – uveďte 
názov a operačný systém PC: ............................... 
................................................................................ 
□ iné: .................................................................. 

8.  V ktorom databázovom systéme budú uložené dáta? □ Oracle 
□ MS SQL Server 
□ IBM DB2 
□ PostgreSQL 
□ Sybase 
□ Informix 
□ MySQL 
□ iné ........................................... 

9.  V akom formáte budú uložené dáta v systéme? □ zadefinovaný formát  ................................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ...................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

10.  Aké výmenné formáty dát umožní systém? □ zadefinovaný formát  ................................  podľa 
autority/projektu ..................................................... 
□ normou/štandardom ........................................ 
□ interne definovaný formát (interná smernica): 
................................................................................ 
□ dodávateľom definovaný formát ...................... 
□ nie sú definované žiadne pravidlá 

11.  V akom formáte budú archivované dáta systému?  
 

12.  Na akom zariadení a akých médiách budú archivované 
dáta systému? 

 

13.  Uskutoční sa školenie administrátorov v tejto oblasti? □ rok ........................ 
□ nikdy 

14.  Uskutoční sa školenie užívateľov v tejto oblasti? □ rok ........................ 
□ nikdy 

 
 


