
ISVS Formulár 
Vyplniť pre každý identifikovaný informačný systém verejnej správy 

(každú jednu kolónku formulára vyplňte paličkovým písmom alebo elektronicky) 
1. ISVS (povinná časť)
Názov ISVS: 

V prevádzke od: 

ISVS realizuje výkon 
verejnej moci (pôsobnosť 
OVM, kompetencia) 
v oblasti: 
ISVS je prevádzkovaný 
v lokalitách (počet): 

ISVS je prevádzkované 
(napr. lokálne v priestoroch 
úradu, dátové centra) – 
vymenovať (adresa): 

ISVS komunikuje: 
(označte správnu odpoveď) 

výhradne v sieti GOVNET len a priamo do internetu mimo GOVNET aj priamo v internete aj v GOVNETe 

IP adresné rozsahy, ktoré 
príslušný ISVS na svoju 
komunikáciu využíva 
(Verejne v internete, cez 
GOVNET, z GOVNET 
rozsahu): 

Využíva ISVS domény 
druhej a tretej úrovne. Ak 
áno, vymenovať všetky: 

2. Rozsah, veľkosť infraštruktúry ISVS (dobrovoľná časť)
Servery 

Počet fyzických serverov: 

Počet virtuálnych serverov 
na týchto fyzických 
serveroch (ak používajú 
virtualizáciu): 

Použitá virtualizačná 
technológia (HyperV, 
VMware, … vymenovať 
všetky): 

Použité operačne systémy 
na srane servra (Linux, 
ktorý, Windows server, iné 
– vymenovať všetky):

Ďalšia infraštruktúra 

Celková fyzická kapacita 
diskov (Storage kapacita): 

Použitá storage networking 
technológia (iba lokálne 
disky, Fiber channel, IP…): 



Použite databázové 
systémy (MS SQL, Oracle, 
Elastic…): 
 

 

Bezpečnostná infraštruktúra (ak existuje) 

Použitie firewallu (áno/nie, 
typy): 
 

 

Použitie sond IDS/IPS 
(áno/nie, typy): 
 

 

Použitie Web Aplikačného 
firewallu (áno/nie, typy): 
 

 

Ďalšie bezpečnostné prvky:  

3. Dátum 

 
4. Podpis osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa služby (štatutárny orgán, alebo iná oprávnená osoba) 
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