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ČČo je to sieo je to sieťť GOVNET?GOVNET?

VlVláádna ddna dáátovtováá siesieťť -- NadrezortnNadrezortnáá informainformaččnnáá siesieťť
SlSlúúžži na efekti na efektíívnu a bezpevnu a bezpeččnnúú výmenu informvýmenu informááciciíí
Predstavuje jednotnPredstavuje jednotnéé komplexnkomplexnéé infrainfrašštrukttruktúúrnerne
rierieššenie denie dáátovej komuniktovej komunikáácie ministerstiev cie ministerstiev 
aa ostatných ostatných úústredných orgstredných orgáánov nov ššttáátnej sprtnej spráávy vy 
GOVNET umoGOVNET umožňžňuje poskytovanie sieuje poskytovanie sieťťových a ových a 
elektronických sluelektronických služžieb pre vieb pre vššetky ministerstvetky ministerstváá a a 
ostatnostatnéé úústrednstrednéé orgorgáányny
SprSpráávu a prevvu a preváádzku zabezpedzku zabezpeččuje od roku 1993 uje od roku 1993 
ÚÚrad vlrad vláády SRdy SR



LegislatLegislatíívny rvny ráámecmec
GOVNET vznikol na zGOVNET vznikol na zááklade uznesenia Vlklade uznesenia Vláády SR dy SR 
čč. 310/1993. 310/1993

VlVlááda SR k projektu siete GOVNET prijala od   da SR k projektu siete GOVNET prijala od   
roku 1993 viacero uznesenroku 1993 viacero uzneseníí a ua užž v roku 1998           v roku 1998           
vo svojom Programovom vyhlvo svojom Programovom vyhláásenseníí, prijatom , prijatom 
uznesenuzneseníím m čč. 808/1998, sa zaviazala: . 808/1998, sa zaviazala: 

"Vl"Vlááda priblda priblíížži výkon i výkon ššttáátnej sprtnej spráávy k vy k 
obobččanovi. Vyrieanovi. Vyriešši tok informi tok informááciciíí v v ššttáátnej tnej 

sprsprááve dobudovanve dobudovaníím vlm vláádnej ddnej dáátovej siete tovej siete 
GOVNET, ktorGOVNET, ktoráá umoumožžnníí poskytovanie poskytovanie 

informinformááciciíí vo vvo vššetkých oblastiach a na etkých oblastiach a na 
vvššetkých etkých úúrovniach rovniach ššttáátnej sprtnej spráávy."vy."



LegislatLegislatíívny rvny ráámecmec

UznesenieUznesenie vlvláády SR dy SR čč. 331/2008*. 331/2008*
NNáárodnrodnáá koncepciakoncepcia informatizinformatizááciecie verejnejverejnej
sprspráávyvy
„„VV ččasti integrovanej komunikaasti integrovanej komunikaččnej infranej infrašštrukttruktúúry ry 
sprspráávcom avcom a prevpreváádzkovatedzkovateľľom siete prepom siete prepáájajjajúúcej    cej    
úúrady ministerstiev arady ministerstiev a ostatnostatnéé úústrednstrednéé orgorgáány ny ššttáátnej  tnej  
sprspráávy, siete GOVNET, je vy, siete GOVNET, je ÚÚV SR. V SR. ““

UznesenieUznesenie vlvláády SR dy SR čč. 876/2002  . 876/2002  
UznesenieUznesenie vlvláádydy SR SR čč. 950/2000 . 950/2000 
Uznesenie vlUznesenie vláády SR dy SR čč. 47/1997. 47/1997
Uznesenie vlUznesenie vláády SR dy SR čč. 984/1995. 984/1995
Uznesenie vlUznesenie vláády SR dy SR čč. 310/1993. 310/1993



Nosný Nosný úúččel siete GOVNETel siete GOVNET
Prenos dPrenos dáát medzi jednotlivými uzlami t medzi jednotlivými uzlami GOVNETuGOVNETu,,
prenos dprenos dáát medzi t medzi GOVNETomGOVNETom a inými siea inými sieťťami.ami.
sprspríístupstupňňovanie dovanie dáát ulot uložžených na uzloch ených na uzloch 
GOVNETuGOVNETu jej ujej užžíívatevateľľom,om,
zabezpezabezpeččenie prenie príístupu ustupu užžíívatevateľľov do iných sietov do iných sietíí..
sprspríístupstupňňovanie dovanie dáát ulot uložžených v iných sieených v iných sieťťach ach 
uužžíívatevateľľom siete GOVNET.om siete GOVNET.



Expanzia siete GOVNETExpanzia siete GOVNET
Od Od úúvodnvodnéého vzho vzáájomnjomnéého spojenia troch ho spojenia troch 
koncových uzlov koncových uzlov –– KancelKanceláária prezidenta SR, ria prezidenta SR, 
KancelKanceláária Nria Náárodnej rady SR arodnej rady SR a ÚÚradu vlradu vláády dy 
SRSR vv polovici 90. rokov sa za 15 rokov rozrpolovici 90. rokov sa za 15 rokov rozráástla stla 
na sna súúččasných 65 uzlovasných 65 uzlov, kde okrem uvedených , kde okrem uvedených 
ininšštittitúúciciíí prepojila tieprepojila tiežž úústrednstrednéé orgorgáány ny ššttáátnej tnej 
sprspráávyvy, ich , ich podriadenpodriadenéé rezortnrezortnéé organizorganizáácie cie 
aa ininéé subjekty verejnej sprsubjekty verejnej spráávyvy

--
(napr. T(napr. TÚÚ SR, SR, InfostatInfostat, , ÚÚrad pre normalizrad pre normalizááciu, ciu, 
metrolmetrolóómiumiu aa skskúšúšobnobnííctvo SR, Fond nctvo SR, Fond náárodnrodnéého ho 
majetku SR, majetku SR, ÚÚrad verejnrad verejnéého obstarho obstaráávania, ZMOS, vania, ZMOS, 
kniknižžnice anice a pod.)pod.)



InfraInfrašštrukttruktúúra ra 

VV ssúúččasnej dobe sasnej dobe súú vvššetky ministerstvetky ministerstváá
pripojenpripojenéé do siete GOVNET prostredndo siete GOVNET prostrednííctvom ctvom 
optickej infraoptickej infrašštrukttruktúúryry. Spojenie . Spojenie 
ss ostatnými koncovými uzlami je realizovanostatnými koncovými uzlami je realizovanéé
cez pripojenie typu FWA, prcez pripojenie typu FWA, príípadne RR spoj. padne RR spoj. 
MinimMinimáálna konektivita do siete pre uzly je lna konektivita do siete pre uzly je 
realizovanrealizovanáá na na úúrovni 2Mbit/s, maximrovni 2Mbit/s, maximáálna na lna na 
úúrovni 300Mbit/s. Konektivita centrrovni 300Mbit/s. Konektivita centráálneho lneho 
uzla siete je uzla siete je 1Gbit/s1Gbit/s..



SluSlužžby siete GOVNET   by siete GOVNET   
v minulostiv minulosti

PortfPortfóólio poskytovaných slulio poskytovaných služžieb sa pravidelne ieb sa pravidelne 
aktualizuje aktualizuje 

SluSlužžby spojenby spojenéé ss prevpreváádzkou aplikdzkou aplikááciciíí pre pre 
rezorty (napr. rezorty (napr. JASPIJASPI), vyh), vyhľľadadáávanie WWW vanie WWW 
strstráánok, celosvetovnok, celosvetovéé diskusndiskusnéé skupiny NEWS, skupiny NEWS, 
prpríístup kstup k centrcentráálne umiestneným dlne umiestneným dáátam pre tam pre 
rezorty, pripojenie do siete rezorty, pripojenie do siete internetinternet, , 
elektronickelektronickáá popošštata a a SMS brSMS bráánana pre pre 
koncovkoncovéé uzly siete.uzly siete.



VysokorýchlostnVysokorýchlostnéé pripojenie do siete internet, pripojenie do siete internet, 
elektronickelektronickáá popoššta, antispamovta, antispamováá aa antivantivíírovrováá
ochrana mailovej komunikochrana mailovej komunikáácie, cie, 
Pripojenie do eurPripojenie do euróópskej siete pskej siete sTESTAsTESTA, , 
komunikakomunikaččnnáá SMS brSMS bráána pre rezorty, na pre rezorty, housinghousing
aa hostinghosting webových strwebových stráánok uzlov, redundancia nok uzlov, redundancia 
infrainfrašštrukttruktúúry, ry, 
VyuVyužžitie efektitie efektíívneho rievneho rieššenia hlasových sluenia hlasových služžieb ieb 
medzi koncovými uzlami prostrednmedzi koncovými uzlami prostrednííctvom ctvom 
protokolu VOIPprotokolu VOIP (napr. NRSR a (napr. NRSR a ÚÚVSR), prVSR), príístupy stupy 
do iných sietdo iných sietíí, videokonferencie, prostredie pre , videokonferencie, prostredie pre 
poskytovanie kryptovacposkytovanie kryptovacíích sluch služžieb,ieb,
Poskytovanie elektronických sluPoskytovanie elektronických služžieb cez ieb cez 
ÚÚstredný portstredný portáál verejnej sprl verejnej spráávyvy..

SluSlužžby siete GOVNET   by siete GOVNET   
v sv súúččasnostiasnosti



šširokoploirokoploššnnéé vyuvyužžitie protokolu VOIP pre itie protokolu VOIP pre 
telefonovanie vtelefonovanie v rráámci mci GOVNETuGOVNETu bez bez 
telekomunikatelekomunikaččných poplatkov s vyuných poplatkov s využžititíím m 
optickej infraoptickej infrašštrukttruktúúry ry –– racionalizracionalizáácia cia 
finanfinanččných nných náákladovkladov
spolospoloččnnéé intranetovintranetovéého rieho rieššenia pre enia pre 
jednotlivjednotlivéé uzly uzly GOVNETuGOVNETu, najm, najmää pre pre 
ministerstvministerstváá aa ostatnostatnéé úústrednstrednéé orgorgáány ny 
ss prpríístupom do vlastnstupom do vlastnéého vnho vnúútorntornéého ho 
systsystéému zmu z hociktorhociktoréého uzla siete GOVNETho uzla siete GOVNET

SluSlužžby siete GOVNETby siete GOVNET
v prv príípraveprave



SluSlužžby eurby euróópska siepska sieťť sTESTAsTESTA
GOVNET od januGOVNET od januáára 2008 poskytuje tiera 2008 poskytuje tiežž
sluslužžby eurby euróópskej siete pskej siete sTESTAsTESTA aa plnplníí úúlohu lohu 
nnáárodnej prrodnej príípojky pojky -- LDCP (LDCP (LocalLocal DomainDomain
ConnectionConnection Point) pre pripojenie inPoint) pre pripojenie inšštittitúúciciíí
verejnej sprverejnej spráávy.vy.

Napr.Napr.
Ministerstvo vnútra SR – projekt EURODAC 
(výmena daktyloskopických informácií)
Ministerstvo dopravy SR – projekt TACHONEC    
(sledovanie pohybu nákladnej dopravy)
Ministerstvo hospodárstva SR 
(projekt SIGL – správa licencií pre import a 
export)



InInšštittitúúcie pripojencie pripojenéé do siete do siete 
sTESTAsTESTA –– vvääččššie projektyie projekty

Ministerstvo vnMinisterstvo vnúútra SRtra SR
GenerGeneráálna prokuratlna prokuratúúra SRra SR
SlovenskSlovenskáá obchodnobchodnáá ininššpekciapekcia
Ministerstvo dopravy, pôMinisterstvo dopravy, pôššt a telekomunikt a telekomunikááciciíí SRSR
Ministerstvo hospodMinisterstvo hospodáárstva SRrstva SR
ÚÚrad verejnrad verejnéého zdravotnho zdravotnííctva SRctva SR
ŠŠttáátny tny úústav pre kontrolu liestav pre kontrolu lieččiviv
ÚÚstav stav ššttáátnej kontroly veterintnej kontroly veterináárnych rnych 
biopreparbiopreparáátov a lietov a lieččiviv
ŠŠttáátna veterintna veterináárna a potravinovrna a potravinováá sprsprááva SRva SR
Rada pre vysielanie a retransmisiuRada pre vysielanie a retransmisiu
NNáárodnrodnáá banka Slovenskabanka Slovenska



ÚÚstredný portstredný portáál verejnej sprl verejnej spráávyvy
-- uzol uzol GOVNETuGOVNETu

SieSieťť GOVNET od roku 2007 poskytuje GOVNET od roku 2007 poskytuje úúplne novplne novúú
platformu sluplatformu služžieb realizovaných prostrednieb realizovaných prostrednííctvom ctvom 
infrainfrašštrukttruktúúry ry ÚÚstrednstrednéého portho portáálu verejnej sprlu verejnej spráávy vy 
((ÚÚPVS).PVS).
ZZ technologicktechnologickéého pohho pohľľadu pracuje ako centradu pracuje ako centráálny lny 
middlewaremiddleware s integrovanýmis integrovanými aktaktíívnymi vnymi 
aplikaaplikaččnými modulmi (nými modulmi (napr.napr. CentrCentráálna lna ee--podatepodateľňľňaa, , 
Platobný portPlatobný portáál verejnej sprl verejnej spráávy, registravy, registraččný ný 
modul a pod.) amodul a pod.) a vybudovaným integravybudovaným integraččným ným 
rozhranrozhraníím. m. 
TTááto platforma ponto platforma ponúúka ka ((BusinessBusiness--toto--BusinessBusiness))
elektronickelektronickéé sluslužžby.by.



ÚÚPVS PVS -- praktickpraktickáá realizarealizaččnnáá rovina pre rovina pre nnááppľňľňanieanie
ciecieľľov ov eGovernmentueGovernmentu vv oblasti elektronizoblasti elektronizáácie cie 
sluslužžieb verejnej sprieb verejnej spráávy vy (napr. vyu(napr. využžititíím OPIS).m OPIS).

ÚÚPVS je tiePVS je tiežž virtuvirtuáálnym prostredlnym prostredíím, ktorm, ktoréé umoumožžnníí
v jednom bode sprv jednom bode spríístupnistupniťť vvššetky elektronicketky elektronickéé
sluslužžby a aktuby a aktuáálne informalne informaččnnéé zdroje verejnej zdroje verejnej 
sprspráávy pre podnikatevy pre podnikateľľa a oba a obččana na internete.ana na internete.

VyuVyužžititíím siete GOVNET, sa portm siete GOVNET, sa portáál stl stááva rovnako va rovnako 
spolospoloččnou infranou infrašštrukttruktúúrou pre vrou pre vššetky relevantnetky relevantnéé
ininšštittitúúcie verejnej sprcie verejnej spráávy umovy umožňžňujujúúcou cou 
poskytovanie autorizovaných dokumentov a poskytovanie autorizovaných dokumentov a 
informinformááciciíí smerom do vnsmerom do vnúútra i smerom von          tra i smerom von          
(t.j. (t.j. GovernmentGovernment--toto--GovernmentGovernment, , GovernmentGovernment--
toto--BusinessBusiness, , GovernmentGovernment--toto--CitizenCitizen))..



SieSieťť je vje v neustneustáálom procese, avlom procese, avššak vybudovanak vybudovanáá, a, a to to 
v plnom rozsahu, na podporu av plnom rozsahu, na podporu a poskytovanie poskytovanie 
elektronických transakelektronických transakččných onných on--line sluline služžieb,ieb,
TechnologickTechnologickúú vyspelosvyspelosťť -- bezproblbezprobléémovmovéé prepojenia prepojenia 
centrcentráálneho uzla GOVNET a lneho uzla GOVNET a ÚÚPVS sPVS s infrainfrašštrukttruktúúrami rami 
iných rezortov, ininých rezortov, inšštittitúúciciíí aa orgorgáánov verejnej sprnov verejnej spráávy vy 
pomocou integrapomocou integraččných rozhranných rozhraníí,,
Poskytovanie bezplatnPoskytovanie bezplatnéého internetu pre pripojenho internetu pre pripojenéé
rezorty vrezorty v šíšírke prke páásma od 2 asma od 2 ažž do 300 MB. do 300 MB. 
TechnologickTechnologickáá strstráánka nka GOVNETuGOVNETu nie je znie je záávislvisláá od od 
doddodáávatevateľľa infraa infrašštrukttruktúúry, nakory, nakoľľko vko vššetky koncovetky koncovéé
zariadenia szariadenia súú vo vlastnvo vlastnííctve ctve ÚÚV SR. DodV SR. Dodáávatevateľľ
poskytuje len prepojenie poskytuje len prepojenie –– prenosovprenosovúú vrstvu.vrstvu.
VeVeľľký dôraz je kladený na ekonomický aspekt, kde pri ký dôraz je kladený na ekonomický aspekt, kde pri 
výberoch avýberoch a nnáákupoch technolkupoch technolóógigiíí sa postupuje sa postupuje 
vv zmysle postupov stanovených zzmysle postupov stanovených záákonom pre konom pre 
verejnverejnúú obstarobstaráávanievanie

Výhody siete GOVNETVýhody siete GOVNET



Medzi sluMedzi služžby siete GOVNET patrby siete GOVNET patríí vyuvyužžitie itie 
protokolu VOIP, ktorprotokolu VOIP, ktoréé umoumožňžňuje bezplatnuje bezplatnéé
telefonovanie medzi telefonovanie medzi úústredstredňňami inami inšštittitúúciciíí verejnej verejnej 
sprspráávy. Takýmto prvy. Takýmto prííkladom je napr. prepojenie kladom je napr. prepojenie 
teleftelefóónnych nnych úústrednstredníí ÚÚV SR a NR SR, V SR a NR SR, 
pripravovanpripravovanéé prepojenie s prepojenie s MPSVaRMPSVaR SR a MK SR.SR a MK SR.

GOVNET poskytuje sluGOVNET poskytuje služžbu mailovej komunikbu mailovej komunikáácie cie 
medzi jednotlivými pripojenými medzi jednotlivými pripojenými úúččastnastnííkmi kmi 
(n(náárodnrodnáá ajaj nadnnadnáárodnrodnáá úúroveroveňň).                   ).                   
SSúúččasasťťou tejto sluou tejto služžby je aj automatickby je aj automatickáá
antivantivíírovrováá aa antispamovantispamováá ochrana vochrana v centrcentráálnom lnom 
uzle uzle GOVNETuGOVNETu, , ččo rovnako napomo rovnako napomááha ha 
kk zniznižžovaniu novaniu náákladov pre kladov pre úúččastnastnííkov kov GOVNETuGOVNETu..



SieSieťť WANWAN: Spojenia na b: Spojenia na bááze MPLS od zariadenze MPLS od zariadeníí
umiestnených v budovumiestnených v budováách ch klientskýchklientských organizorganizááciciíí
pripojených na siepripojených na sieťť GOVNET. GOVNET. TopolTopolóógiagia logicklogickéého ho 
prepojenia je hviezdicovprepojenia je hviezdicováá: z decentralizovaných : z decentralizovaných 
uzlov do centruzlov do centráály. ly. ŠíŠírka prka páásma spojenia s uzlami sa sma spojenia s uzlami sa 
pohybuje od 2 do 300Mb/s. Konektivita je pohybuje od 2 do 300Mb/s. Konektivita je 
zabezpezabezpeččenenáá viacerými metviacerými metóódami (optickdami (optickéé kkááble, ble, 
rráádioreldiorelééovováá aa metalickmetalickáá infrainfrašštrukttruktúúra, ra, WiWi--MaxMax ) ) 

IP SieIP Sieťť GOVNETGOVNET: podporuje : podporuje šštandardntandardnéé: TCP/IP, : TCP/IP, 
UDP, ESP... internetovUDP, ESP... internetovéé protokoly: http(s), protokoly: http(s), smtpsmtp, , 
ftp, ftp, ntpntp, , dnsdns, , snmpsnmp

Popis funkPopis funkččnej schnej schéémy...my...
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CentrCentráálne zariadenialne zariadenia: : corecore smerovasmerovačče, e, 
prepprepíínanačče, servery (napr. poe, servery (napr. pošštovtovéé servery, DNS servery, DNS 
servery, webovservery, webovéé servery, aplikaservery, aplikaččnnéé servery, servery, 
servery pre manaservery pre manažžment siete ment siete firewallyfirewally, server pre , server pre 
smssms brbráány, atny, atďď.) Prostredn.) Prostrednííctvom centrctvom centráálnych lnych 
zariadenzariadeníí je umoje umožžnennenéé pripojenie do siete pripojenie do siete 
Internet. VInternet. V ssúúččasnosti je k dispozasnosti je k dispozíícii cii šíšírka prka páásma sma 
1 1 GbGb/s pre internetov/s pre internetovúú komunikkomunikááciu medzi ciu medzi 
lokalitami na Slovensku a 300Mb/s pre lokalitami na Slovensku a 300Mb/s pre 
komunikkomunikááciu s ostatnými (zahraniciu s ostatnými (zahraniččnými) nými) 
lokalitami.lokalitami.

DecentralizovanDecentralizovanéé zariadeniazariadenia siete GOVNET ssiete GOVNET súú
umiestnenumiestnenéé v budovv budováách ch klientskýchklientských organizorganizááciciíí: : 
servery (najmservery (najmää technicktechnickéé prostriedky ako: prostriedky ako: 
webovwebovéé servery, poservery, pošštovtovéé servery, DNS servery, servery, DNS servery, 
IPS/IDS), prepIPS/IDS), prepíínanačče na vze na vzáájomnjomnéé prepojenie prepojenie 
serverov a na prepojenie serverov k ostatným serverov a na prepojenie serverov k ostatným 
zariadeniam klientskej organizzariadeniam klientskej organizáácie. Vcie. V prpríípade pade 
potreby spotreby súú oddelenoddelenéé od zariadenod zariadeníí firewallomfirewallom..



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť

ÚÚrad vlrad vláády SRdy SR
NNáámestie slobody 1mestie slobody 1
813 70 Bratislava813 70 Bratislava
Tel.: +421 2 57 295 250Tel.: +421 2 57 295 250
Fax.: +421 2 57 295 296Fax.: +421 2 57 295 296
EE--mail: mail: radoslav.reparadoslav.repa@vlada.gov.sk@vlada.gov.sk


