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Účel dokumentu, skratky a pojmy
Tento dokument, vypracovaný v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov, je dokument Projektový zámer pre iniciačnú fázu určený na 
rozpracovanie informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do 
realizačnej fázy. 
Účelom dokumentu je popísať zámer, potreby a požiadavky na vytvorenie nástrojov umožňujúcich zjednocovanie dizajnu elektronických služieb štátu 
a alternatívne aj na vybudovanie centrálneho riešenia pre správu webového obsahu verejnej správy, ktorý sa bude používať predovšetkým pre 
publikovanie, editáciu a správu obsahu webových stránok financovaných z verejných zdrojov.Riešenie podľa zvolenej alternatívy bude obstarané v súlade 
s požiadavkami podľa katalógu požiadaviek definovaných v prílohách tohto dokumentu.



Použité skratky

Skratka Vysvetlenie / Popis

AMIF Fond pre azyl, migráciu a integráciu

API Application programming interface, aplikačné programové rozhranie.

BA Business Analyst, biznis analytik. 

BMVI Nástroj pre riadenie hraníc a vízovú politiku

CKO Centrálny koordinačný orgán

CMS Content Management System, systém na správu obsahu webov. 

CO Certifikačný orgán

COV Celkové oprávnené výdavky

CRH Centrálny register hodnotiteľov

CRNZ Centrálny register nelegálneho zamestnávania

CSRÚ Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy

ČMU Číselník merateľných ukazovateľov

DMS Document Management System

DV Deklarovaný výdavok

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja

e-GOV eGovernment

EID 
(eIDAS)

Elektronická identifikačná karta (zahraničná identifikačná karta vydaná v EÚ)

EK Európska komisia

EKS Elektronický kontraktačný systém

ENRAF Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond

ESF+ Európsky sociálny fond +

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy

EÚ Európska únia.

EÚS Európska územná spolupráca

FLC First Level Control

FN Finančný nástroj

FST Fond spravodlivej transformácie

FŠ (DFŠ) Funkčná špecifikácia (Detailná funkčná špecifikácia) (dokument, popisujúci kontext pre využitie riešenia s jeho funkčnými požiadavkami)

GIT Git je nástroj na zdieľanie zdrojových súborov v tímových softvérových projektoch.

HTML HyperText Markup Language (HTML) je značkovací jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo 
webovom prehliadači.

HW Hardvér

IAM Identity Access Management

ID-SK Jednotný dizajn manuál elektronických služieb (idsk.gov.sk). Manuál, ktorý má za cieľ zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob 
komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku.



IKT Informačno-komunikačné technológie (organizácie)

ITMS201
4+

Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2014 - 2020

ITMS21+ Informačný monitorovací systém pre programové obdobie na roky 2021-2027

IMS Informačný monitorovací systém – skratka používaná pre nových systém, ako výsledok Alternatívy 2 riešenia projektu

IMS EÚ Irregularity Management System – systém na úrovní EK na nahlasovanie nezrovnalostí

INTERR
EG 
alebo 
PCS

Program cezhraničnej spolupráce

IS Informačný systém.

IS EVO IS Elektronického verejného obstarávania

IS SEMP IS pre evidenciu a monitorovanie pomoci

ISDS Informačný systém daňovej správy

ISF Fond pre vnútornú bezpečnosť

ISSP Informačný systém sociálnej poisťovne

ISSZ Informačný systém služieb zamestnanosti

ISUF Informačný systém účtovníctva fondov

ISVS, 
ITVS

Informačné systémy verejnej správy. Pre vývoj a prevádzku ISVS platí výnos o štandardoch (dostupné na *+https://www.vicepremier.gov.sk
  ), prípadne verzia /wp-content/uploads/2018/12/konsolidovane-znenievynos-o-standardoch-novela-3112018-ilovepdf-compressed.pdf+*

aktualizovaná počas plnenia PZ.

ISZP Informačné systémy zdravotných poisťovní

ISZÚ Informačný systéme pre zber údajov

IT ROLA Rola, ktorá definuje prístup do IS alebo definuje využívanie IT zdrojov

ITMS201
4+

Informačný systém používaný na správu a riadenie projektov z európskych fondov

IÚI Integrované územné investície

IV Verejná časť systému ITMS2014+

IN Neverejná časť systému ITMS2014+

JSON JavaScript Object Notation, JSON, je otvorený štandard pre výmenu dát v podobe čitateľnej človekom. 

KEP Kvalifikovaný elektronický podpis

KF Kohézny fond

KPI Key performance indicator, kľúčový ukazovateľ výkonnosti.

mID Mobilná identita

MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

MU Merateľný ukazovateľ

MVSR Ministerstvo vnútra SR

NFP Nenávratný finančný príspevok

https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2018/12/konsolidovane-znenievynos-o-standardoch-novela-3112018-ilovepdf-compressed.pdf+*
https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2018/12/konsolidovane-znenievynos-o-standardoch-novela-3112018-ilovepdf-compressed.pdf+*


NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Koncepcia určuje strategické ciele informatizácie, priority a smerovanie e-Governmentu 
Slovenska na nasledujúce obdobie. Definuje organizačné, technické a technologické nástroje informatizácie štátnej správy a územnej 
samosprávy v celom jej kontexte. Navrhovaná Koncepcia je určená osobám alebo inštitúciám, na ktoré bude mať jej realizácia zamýšľaný 
dosah. Teda orgánom riadenia, ich manažérom, ako aj architektom na úrovni centrálnej a referenčnej architektúry, či ISVS (štátnej správy a 
samosprávy). Nadväzne na schválenie Koncepcie budú jednotlivé orgány riadenia spracovávať KRIT (Koncepcia rozvoja IS) tak, aby 
poskytovali prehľad o ITVS, ktoré budú rozvíjané v súlade s Koncepciou a v nadväznosti na ich financovanie.

NP Národný projekt

OLAF The European Antifraud office

ONÚ 
OLAF

Odbor Národný úrad pre OLAF

P Program

PSK Program Slovensko

OPZ Opis predmetu zákazky

ORSR Obchodný register SR

OS Operačný systém

OVM Orgány verejnej moci

PaaS Platforma ako služba (Platform as a Service) je kategória služieb cloud computingu, ktorá poskytuje platformu umožňujúcu zákazníkom 
vyvíjať, prevádzkovať a spravovať aplikácie bez zložitosti budovania a údržby infraštruktúry, ktorá je typicky spojená s vývojom a spustením 
aplikácie.

PDF Dokument vo formáte PDF štandardizovanom ako ISO 32000 nezávislý na aplikačnom softvéri, hardvéri či operačnom systéme. 

PID Projektová inicializačný dokument

PIP Post-implementačná podpora

PJ Platobná jednotka

PMÚ SR Protimonopolný úrad SR

PO Product Owner, Vlastník produktu

PO Platobný orgán

PŠ Programová štruktúra

QAMPR Metodika projektového riadenia MIRRI. QAMPR je Metodika projektového riadenia Objednávateľa, dostupná na *+https://www.vicepremier.
  .gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html+*

RA Register adries

RDBMS 
SW

Databázový softvér.

RFO Register fyzických osôb

RO Riadiaci orgán

RPO Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

RPVS Register partnerov verejného sektora

RT Register trestov

RÚ Register úpadcov

RUZ Register účtovných závierok

SFC / 
SFC2021

European Union Structural Funds Communication system - SFC2021

SLA Service Level Agreement, Dohoda o úrovni poskytovaných služieb.

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html+*
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html+*


SMIS Spoločný modul integračných služieb

SO Sprostredkovateľský orgán

SORO Sprostredkovateľský ogán pod riadiacim orgánom

SW Softvér

SŽoP Súhrnná žiadosť o platbu

ŠU Štúdia uskutočniteľnosti, na základe ktorej tento projekt vznikol. Štúdia určuje minimálny rozsah predmetu zákazky.

UAT User Acceptance Testing, používateľské akceptačné testovanie.

ÚGKK 
SR

Úrad geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností SR

UI User Interface, používateľské rozhranie.

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy

URL A Uniform Resource Locator (URL), bežnejšie webová adresa, je odkaz na webový zdroj. URL špecifikuje jeho umiestnenie v počítačovej 
sieti spolu so spôsobom pre získanie obsahu z tejto adresy.

ÚV Úrad vlády

ÚVA Úrad vládneho auditu

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie

UX User Experience, používateľská skúsenosť

VO Verejné obstarávanie

VPN Virtuálna privátna sieť (Virtual Private Network)

VS Verejná správa

WF WorkFlow

XLS Dokument vytvorený v aplikácii Microsoft Excel

ZDV Zoznam deklarovaných výdavkov

ZoD Zmluva o Dielo

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

ŽoP Žiadosť o platbu

ŽoP na 
EK

Žiadosť o platbu na Európsku komisiu

Slovník pojmov

Pojem Vysvetlenie / Popis pojmu

Objednávateľ Osoba alebo organizácia využívajúca definovaný súbor aplikácií podľa dohodnutých pravidiel a zmlúv.

Tretie strany Komerčné subjekty alebo iné subjekty mimo prostredia VS (napríklad neziskové organizácie).

Zhotoviteľ, Poskytovateľ služby Osoba alebo organizácia povinná Dielo vykonať a predmet Diela preukázateľne odovzdať Objednávateľovi.

Konvencie názvoslovia, číslovania a verziovania požiadaviek



Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na ,  a . Katalóg požiadaviek je vedený funkčné nefunkčné technické
v predpísanej štruktúrovanej podobe vo formáte MS Excel. Zoznam požiadaviek tvorí Prílohu č.1. k Projektovému zámeru.

DEFINOVANIE PROJEKTU

Manažérske zhrnutie
Systém ITMS21+ bude hlavným podporným nástrojom na implementáciu programov v období 2021 – 2027. Budúce programové obdobie je zamerané na 
5 cieľov politiky (konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa, ekologickejšia Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa 
a Európa bližšie k) a na ďalšie špecifické ciele. Na implementáciu programov fondov EÚ je alokovaných približne 12,8 mld. EUR z EÚ zdrojov. Systém 
ITMS21+ bude podporovať implementáciu programov v rámci tohto rámca z nasledovných fondov:

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
ESF+ - Európsky sociálny fond Plus
KF - Kohézny fond
FST – Fond na spravodlivú transformáciu
ENRAF - Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond
ISF - Fond pre vnútornú bezpečnosť
BMVI - Nástroj pre riadenie hraníc a vízovú politiku
AMIF - Fond pre azyl, migráciu a integráciu

Aj keď je finančná alokácia na programové obdobie 2021-2027 mierne nižšia ako na predchádzajúce obdobie, predpokladá sa porovnateľný objem záťaže 
(20 tisíc+ žiadostí, 20 tisíc + používateľov na verejnej časti, tisíce používateľov na neverejnej časti, 10 tisíc+ projektov).
ITMS21+ musí podporiť riadenie a kontrolu programov a v zmysle požiadaviek EU musí ísť o spoľahlivý elektronický systém na zaznamenávanie a 
ukladanie údajov na účely monitorovania, hodnotenia, finančného riadenia, overovaní a auditov vrátane vhodných postupov s cieľom zaistiť bezpečnosť, 
integritu a dôvernosť údajov a overovanie používateľov. Musí tiež podporovať elektronickú výmenu údajov s prijímateľmi. 
Z pohľadu histórie je programové obdobie 2021-2027 už o štvrtým programovým obdobím a z pohľadu informačného systému pôjde tiež o štvrtú generáciu 
- predchodcovia ITMS I pre PO 2004-2006, ITMS II pre PO 2007-2013 a ITMS2014+ pre PO 2014-2020. Oproti predchádzajúcemu obdobiu je potrebné, 
aby systém ITMS21+ zohľadnil nasledovné zmeny:

Jeden nadradený Program Slovensko, ktorý nahradí doterajších 9 programov a cezhraničné programy a programy fondov DG HOME, každý 
s jedným riadiacim orgánom
Potreba podpory väčšieho počtu fondov (8 fondov oproti 5 fondom v období 2014-2020), pričom pridané nové fondy majú svoje špecifiká, ktoré 
neboli v staršej generácii ITMS2014+ podporované.
Väčšia variabilita zloženia programov, ktorá má presah do väčšiny biznisových častí riešenia (Výzvy, žiadosti, projekty, finančné riadenie a platby, 
monitorovanie a pod.).
Väčšia variabilita výziev s potrebou flexibilnejšej funkcionality.
Ďalšie špecifické zmeny vyplývajúce z upravených procesov pre nové obdobie a zlepšenia vyplývajúce z používania súčasného systému 
ITMS2014+.

Vzhľadom na rozsah potrebných zmien súčasná verzia ITMS2014+ nie je v rovnakej podobe prepoužiteľná aj pre nové programové obdobie. Tento 
dokument analyzuje alternatívy ako najlepšie pripraviť novú generáciu systému pre správu finančných prostriedkov fondov EÚ. Hodnotenými alternatívami 
v rámci dokumentu sú:

Alternatíva A0 –  - pokračovanie súčasného stavu s nevyhnutným rozvojom (nulová Obmedzený rozvoj existujúceho systému ITMS2014+
alternatíva).
Alternatíva A1 –  - bude vytvorený „fork" systému ITMS2014+. V rámci refaktoringu bude kód Refaktoring systému ITMS2014+ s rozvojom
a komponenty upravené tak, aby boli adresované problematické oblasti, očistené nepotrebné časti a riešený technologický dlh (upgrady použitých 
technológií). Následne bude systém upravený/rozvíjaný v zmysle požiadaviek nového programového obdobia. Technicky pôjde o novú 
samostatnú inštanciu s názvom ITMS21+, ktorá bude od momentu prebratia kódu nezávisle rozvíjaná.
Alternatíva A2 –  - vývoj nového IS pre riadenie grantových workflow, s obmedzenou možnosťou opakovaného Vytvorenie nového systému (IMS)
využitia predpripravených komponentov aj pre iné grantové schémy ako tie, ktoré pokrýva rozsah projektu.
Alternatíva A3 –  - Vývoj nového univerzálneho systému na riadenie grantových schém s možnosťou opakovaného Univerzálny grantový IS
použitia kľúčových komponentov.

Na základe multikriteriálnej analýzy bola vybratá Alternatíva A1 -  . Počas spracovania zámeru bola pôvodne Refaktoring systému ITMS2014+ s rozvojom
preferovaná Alternatíva A2  Pri detailnom návrhu prvého inkrementu sa však ukázalo ako problematické splnenie celého Vytvorenie nového systému (IMS).
rozsahu požiadaviek na tzv. Minimum viable product už v priebehu roka 2023 (jedno z KO kritérií projektu). Preto došlo k prehodnoteniu požiadaviek, ich 
redukcii a zjednodušeniu, a následne k zmene preferovanej alternatívy. 
Vzhľadom na rozsiahlu funkčnosť ITMS2014+ bol jeho správca viackrát oslovovaný s požiadavkami na použitie systému aj na iné/nové dotačné schémy 
nad rámec pôvodného rozsahu. Realizácia týchto požiadaviek sa ukázala ako náročná vzhľadom na architektúru systému a previazanosť komponentov, 
a preto v rámci analýz variantov a návrhu systému bol pôvodne kladený dôraz aj na prepoužiteľnosť nad rámec aktuálne známych požiadaviek. Vzhľadom 
na kritickosť časového faktora pri výbere alternatív bol tento cieľ stanovený ako nepovinný a konečná preferovaná alternatíva ho nezohľadňuje. Podpora 
iných grantových schém bude však možná v podobnom duchu ako pri ITMS2014+ avšak s mierne odlišným spôsobom implementácie.



Z časového hľadiska je implementácia projektu predpokladaná od 12/2022 do 12/2025 (3 roky, 1 mesiac) za predpokladu splnenia očakávaní ohľadom 
trvania procesov obstarávania/zazmluvnenia realizačnej fázy. Do 06/2023 je požadovaná implementácia základných funkcionalít pre úvodné procesy PO 
2021-2027. Funkcionality budú implementované aj po 12/2025 v rámci budúceho rozvoja. V období pred 06/2023 resp. do momentu kým budú dostupné 
prvotné funkcionality ITMS21+ bude na vyhlasovanie prvých výziev použité dočasné riešenie v systéme ITMS2014+.

Predpokladané náklady na implementáciu sú podľa nacenenia implementácie odhadované na 17,467 mil. EUR. Ročné prevádzkové náklady sú 
odhadované na 3,809 mil. EUR. Projekt je rozdelený na 2 Inkrementy. Inkrement 1 bude hradený zo štátneho rozpočtu a Inkrement 2 bude hradený zo 
európskych fondov.

Od novej generácie systému sú očakávané nasledovné prínosy:

Evolučné vylepšenie funkcionality a poskytnutie porovnateľného resp. lepšieho komfortu pre používateľov.
Pokrytie biznis procesov porovnateľné s ITMS2014+, pričom variabilita procesov je vyššia ako pri predchádzajúcom programovom období. 
Je odhadované, že systém daného rozsahu zefektívňuje spracovanie agendy približne 3 násobne oproti stavu bez systému (v CBA počítané 
konzervatívne s 2 násobným zefektívnením).
Ďalšie oblasti prínosov nad rámec základnej digitalizácie procesov agendy:

Asistencia s administráciou veľkého množstva dokumentov, ktoré sú tvorené v rámci biznis procesov
Použitie integrácií v procesoch (automatizácia resp. poloautomatizácia vybraných krokov procesov)
Aktualizácie kariet účastníkov projektov
Podpora náročných prepočtov ukazovateľov
Generované exporty pre ďalšie spracovanie
Administrácia veľkého počtu účastníkov projektov/osoby/subjekty
Všetky dáta na jednom mieste
Podpora elektronickej komunikácie
Inteligentné formuláre, ktoré asistujú pri vypĺňaní
Auditovateľnosť
Identifikácia duplicít účtovných dokladov
Automatické žrebovanie hodnotiteľov
Notifikácie
Elektronické výkazy

Motivácia a rozsah projektu
Problematika implementácie fondov EÚ je komplexná, a preto je nevyhnutné na úrovni členského štátu disponovať moderným informačným systémom, 
ktorý bude spĺňať všetky technologické, procesné, legislatívne a ďalšie požiadavky. 
Existujúci systém ITMS2014+ v nadväznosti na Nariadenie č. 1303/2013 a Zákon č. 292/2014 Z. z., predstavuje centrálny informačný systém, ktorý slúži 
na evidenciu, následné spracovávanie, export, výmenu dát, údajov a dokumentov medzi žiadateľom/prijímateľom, poskytovateľom pomoci a ďalšími 
orgánmi zapojenými do implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF") v Slovenskej republike v programovom období 
2014 – 2020. Systém podporuje komunikáciu medzi žiadateľom/prijímateľom a poskytovateľom pomoci a inými orgánmi zapojenými do implementácie 
EŠIF a to najmä v elektronickej podobe. Taktiež zabezpečuje zber dát na všetkých úrovniach o programovaní, projektovom a finančnom riadení, slúži na 
zaznamenávanie kontrol, monitorovanie a hodnotenie EŠIF a pod.V novom programovom období je požadovaná implementácia procesov a schém, ktoré 
sú v niektorých častiach odlišné od súčasnosti, z čoho aj vyplýva primárna motivácia na tento projekt – naplnenie nových legislatívnych a metodických 
požiadaviek na nové programové obdobie.
Cieľom projektu je vybudovať informačný systém, ktorý na porovnateľnej úrovni ako pri predchádzajúcom programovom období ITMS2014+, podporí 
implementáciu projektov financovaných z európskych fondov a bude prevádzkovateľný počas celého životného cyklu programového obdobia t.j. v rokoch 
2023 až 2035 (13 rokov). Vysoký dôraz sa kladie na orientáciu na koncového používateľa systému, analytické spracovanie a na možnosti jednoduchého 
zverejňovania uložených údajov a dát. Pri budovaní systému pre nové obdobie budú využité ponaučenia z prevádzky súčasného systému. 
Hlavným subjektom, ktorého sa projekt týka, je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a to najmä v roliach 
Centrálneho koordinačného orgánu a riadiaceho orgánu pre Program Slovensko a programy cezhraničnej spolupráce, ako aj Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre Program Rybné hospodárstvo a Ministerstva vnútra SR ako riadiaceho orgánu pre 
implementáciu fondov AMIF, BMVI a ISF. Zámerom je implementácia programov a projektov na dosiahnutie cieľov v Partnerskej dohode na roky 2021-
2027, ktoré budú riadené a monitorované cez informačný systém ITMS21+.
Ďalšie subjekty, ktorých sa projekt priamo týka sú:

Budúce sprostredkovateľské orgány, ktoré budú zodpovedané za implementáciu častí Programu Slovensko.
Žiadatelia a prijímatelia dotácií z fondov EÚ na realizáciu projektov.
Európska komisia, ktorá monitoruje plnenie programov v členských štátoch.
Ministerstvo financií vo väzbe na procesy finančného riadenia a platobných mechanizmov.
Kontrolné orgány (Orgán auditu, Úrad vládneho auditu, European Anti-Fraud Office), ktoré dohliadajú na dodržiavanie pravidiel čerpania 
eurofondov a pod.

Problémy súčasného stavu



Hlavným problémom súčasného systému je, že nespĺňa biznis požiadavky na nové programové obdobie a je potrebné biznis architektúru výrazne 
modifikovať. 
Modifikácia súčasného systému je však netriviálna, nakoľko systém je komplexný a aj menšie zmeny s presahom do viacerých častí sú náročné na čas 
a celkovú prácnosť. Problémy súčasného stavu systému ITMS2014+ sa vo väčšej alebo menšej miere vyskytujú vo všetkých informačných systémoch, 
pričom doba prevádzky a spôsob rozširovania existujúcej funkcionality zapríčinili, že systém je už taký rozsiahly a poprepájaný, že každý change request 
je časovo a aj finančne náročný. 
V rámci analýzy súčasného stavu sa nám podarilo identifikovať nasledovné problematické oblasti:

Vysoká previazanosť komponentov systému: nakoľko systém ITMS2014+ je vyvíjaný posledných min. 8 rokov, došlo počas tohto obdobia 
k prirodzenému javu vytváraniu väzieb medzi jednotlivými komponentmi. Tento stav je často vyvolaný aj prirodzeným tlakom na rýchlosť, alebo 
cenu dodávky (opravy, úpravy, rozšírenia, a pod.) kedy za účelom rýchleho riešenia dochádza k vytvoreniu internej väzby medzi dvoma, alebo 
viacerými komponentmi. Takéto väzby znamenajú, že úprava, ktoréhokoľvek z takto previazaných komponentov môže vyvolať kaskádové zmeny 
vo viacerých komponentoch aj v takých, ktoré nemajú s požadovanou úpravou žiadne viditeľné prepojenie – a práve takéto väzby sú dôvodom 
vysokej prácnosti zmien. Na základe expertného posúdenia je zrejmé, že práve toto je prípad ITMS2014+.
Vek systému – súčasný systém ITMS2014+ podporuje programové obdobie 2014-2020, musí však fungovať minimálne do roku 2026. Systém pre 
nové obdobie bude musieť fungovať minimálne do roku 2035, čo v prípade prepoužitia súčasného riešenia znamená, že systém bude používať 
technológie min. 20 rokov staré, pričom každý informačný systém má nejakú svoju morálnu životnosť, ktorá je štandardne cca 10 rokov. Je 
možné podporovať aj starší systém, avšak zvyšuje to cenu podpory.
Komplikovanosť dátového modelu: podľa získaných informácií je v aktuálnom dátovom modeli systému ITMS2014+ použitých viac ako 1500 
samostatných tabuliek s vytvorenými väzbami medzi sebou navzájom. Zároveň systém má aj z používateľského hľadiska obrovské množstvo 
funkcionality. Samotné množstvo použitých tabuliek poukazuje na veľkú komplexnosť, ktorú bude náročné analyzovať a modifikovať. Takto 
komplikovaný údajový model prakticky znemožňuje jednoduché úpravy a vyžaduje enormné poznanie súčasného systému pri vypracúvaní 
podkladov na zmeny.
Veľké množstvo obrazoviek grafického rozhrania: obdobne ako pri dátovom modeli je aj množstvo unikátnych obrazoviek informačného systému 
ITMS2014+ značné, kde podľa informácií systém poskytuje viac ako 2500 unikátnych obrazoviek rozhrania. Okrem výrazne komplikovanej 
identifikácie všetkých obrazoviek pri zapracovávaní požiadaviek na zmenu, komplexná zmena grafického rozhrania predstavuje náklady vývoja 
väčšieho informačného systému, pričom takáto zmena môže byť ľahko vyvolaná napríklad zmenou štandardov pre systémy ISVS, potrebou 
implementácie dizajn manuálu pre systémy verejnej správy ID-SK (aktuálny systém nemá IDSK nasadené), dokonca je možné ju vyvolať aj 
zmenou na úrovni európskej únie (napríklad nariadenie o cookies).
Vysoké náklady pri zavádzaní zmien: vyššie popísané problémy majú za následok, že pri zmenách je potrebné rátať s komplexnosťou systému 
a aj zdanlivo malá zmena môže vďaka kaskádovaniu, či už na úrovni komponentov, dátového modelu, alebo grafického rozhrania, vyžadovať 
veľké množstvo úsilia a finančných prostriedkov.
Nízka miera znovupoužiteľnosti: systém ITMS2014+ bol navrhovaný a vyvíjaný ako jednoagendový informačný systém, to znamená, že v dobe 
jeho analýzy, návrhu a implementácie sa nepočítalo s jeho využitím mimo jeho primárneho účelu, a to spravovanie agendy poskytovania 
a kontroly finančných prostriedkov v rámci EŠIF. Úprava systému je aj vďaka jeho veľkému rozsahu taká náročná, že neplní v plnej miere ani účel 
EŠIF, nakoľko nezohľadňuje niektoré špecifiká operačných programov v rámci EŠIF, napr. Interreg. Na základe výsledkov predchádzajúcich 
analýz inštitúcii nie je možné využiť moduly systému pre použitie v iných systémoch verejnej správy.
Dopĺňanie novej funkcionality: vyššie uvedené fakty zapríčinilo aj to, že systém mal pôvodne podporovať len procesy spojené s EŠIF. Napriek 
tomu v súčasnosti prevádzkuje iné dotačné schémy (napr. podpora implementácie MAS aj v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, 
Zelená nafta, národné dotačné schémy v oblasti pôdohospodárstva), ktoré si vyžiadali nesystematické zásahy do pôvodného systému, čím zvýšili 
komplexnosť systému.

Biznis procesy v rozsahu projektu
Predmetom projektu je elektronická podpora procesov vo väzbe na implementáciu programu a projektov v zmysle všeobecného nariadenia č. 1060/2021. 
Ide o procesy v nasledovných oblastiach:

Vytvorenie a nastavenie programu/ov.
Výzvy.
Projektové zámery.
Žiadosti.
Realizácia a monitorovanie projektov.
Finančné mechanizmy a procesy.
Prierezové procesy implantácie (kontrola, upozornenia na naliehavé prípady, verejné obstarávanie, hodnotenie žiadostí, komunikácia, pracovné 
výkazy, nezrovnalosti, hlásenia OLAF, korekcie a ďalšie).
Manažment evidencií.

Systém ITMS21+ bude podporovať implementáciu programov z nasledovných fondov:

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
ESF+ - Európsky sociálny fond Plus
KF - Kohézny fond
FST – Fond na spravodlivú transformáciu
ENRAF - Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond
ISF - Fond pre vnútornú bezpečnosť
BMVI - Nástroj pre riadenie hraníc a vízovú politiku
AMIF - Fond pre azyl, migráciu a integráciu



1.  
2.  

Detailnejší popis procesov je v časti biznis architektúra.

Oblasti ktorým sa projekt venuje
Vo svojej realizácii bude projekt pokrývať nasledovné životné situácie:

Dotácie (001) z okruhu Podpora podnikania (B01)
Dotácie (070) z okruhu Financie (C02)

Zoznam relevantných agend pre navrhované riešenie.

Kód v 
číselníku 
(MetaIS)

Názov 
agendy 
verejnej 
správy

Právny predpis, ktorým je agenda verejnej správy ustanovená

A0003169 A0003169 
Poskytovanie 
dotácií

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 8a Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov 
Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, číslo parlamentnej tlače č. 842, plánovaná účinnosť zákona 
1.5.2022

Zainteresované strany/Stakeholderi
V závislosti od zvolenej alternatívy bude riešenie prinášať rôzne benefity pre nižšie identifikované zainteresované strany.

Aktér / Stakeholder Subjekt (názov 
/ skratka)

Spôsob zapojenia / Rola Informačný 
systém

Žiadateľ/Prijímateľ Fyzické osoby 
(FO) Právnické 
osoby (PO) 
Orgány verejnej 
moci (OVM)

Žiada o financie z programu v zmysle vyhlásených výziev a projektov. Po schválení 
projektu a jeho financovania sa zo žiadateľa stáva prijímateľ.

ITMS21+

Centrálny koordinačný orgán 
(MIRRI)

CKO Koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti  Rámcu implementácie fondov, čo má presah na 
nastavenie procesov v systéme ITMS21+.

ITMS21+

Platobný orgán (MFSR, sekcia 
Európskych fondov, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR, Ministerstvo vnútra SR)

PPO Koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti finančného riadenia fondov EÚ, zostavuje 
žiadosti o platbu a účty a predkladá ich na EK.

ISUF 
ITMS21+ 
IS SAP

Riadiaci orgán (MIRRI) RO Zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu programu. Zabezpečuje prevod 
prostriedkov z fondov a štátneho rozpočtu prijímateľovi

ITMS21+

Riadiaci orgán (MPRV SR, MV SR) RO Koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti implementácie fondov ENRAF (MPRV SR) 
a AMIF, BMVI a ISF (MV SR), čo má presah na nastavenie procesov v systéme ITMS21+ a 
zodpovedá za efektívne riadenie a implementáciu programu. Zabezpečuje prevod 
prostriedkov z fondov a štátneho rozpočtu prijímateľovi.

ITMS21+

Sprostredkovateľský orgán SO Zabezpečujú výkon delegovaných činností a úloh z RO. Zabezpečuje prevod prostriedkov z 
fondov a štátneho rozpočtu prijímateľovi

ITMS21+

Orgán auditu (MFSR sekcia auditu 
a kontroly) / Úrad vládneho auditu

Orgán auditu / ÚVA Subjekt zodpovedný za overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly

European Anti-Fraud Office OLAF Zabezpečuje ochranu finančných záujmov EÚ, boj proti podvodom a korupcii a iným 
nezákonným aktivitám

SFC2021 IMS 
EÚ

Verejnosť - Informovanie sa o stave a spôsobe čerpania eurofondových dotácií -

Európska komisia EK Dohľad nad efektívnym a transparentným čerpaním štrukturálnych fondov na EÚ úrovni. 
Prevádzkovateľ systému SFC2021, do ktorého je potrebné nahrávať vybrané informácie 
o implementácii programov. Prevádzkovateľ systému IMS EÚ - systém na nahlasovanie 
nezrovnalostí.

SFC2021 IMS 
EÚ

Úrad verejného obstarávania ÚVO Ako sprostredkovateľský orgán vykonáva kontrolu VO spolufinancovaného z prostriedkov 
EÚ

IS EVO

Ministerstvo vnútra SR MVSR Zainteresovaná osoba vo vzťahu k procesom VO EKS



Protimonopolný úrad SR PMÚ SR Prevádzkovateľ systémov na integráciu,  z ktorých sú získavané informácie o štátnej 
a minimálnej pomoci.

Portál na 
evidenciu a 
monitorovanie 
pomoci (IS 
SEMP)

Rada partnerstva / Kooperačná 
rada UMR pre IÚS

- Role pre koordináciu vo väzbe na územný rozvoj -

Dátová kancelária (MIRRI) Datalab Prevádzkovateľ platformy na integráciu na referenčné registre a údaje CSRÚ

Stakeholder iných programov na 
poskytovanie dotácií.

- Využívanie spoločných komponentov pri tvorbe vlastného IS v oblasti vlastných dotačných 
schém.

Schéma nižšie zobrazuje previazanie skupín zainteresovaných strán (prvá úroveň), ich motivácií (druhá úroveň) a cieľa (tretia úroveň). 

  

Ciele projektu a merateľné ukazovatele

ID CIEĽ NÁZOV 
MERATEĽNÉHO A 
VÝKONNOSTNÉHO 
UKAZOVATEĽA 
(KPI)

POPIS UKAZOVATEĽA MERNÁ 
JEDNOTKA
(v čom sa 
meria 
ukazovateľ)

AS IS 
MERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ 

 HODNOTY
(aktuálne 
hodnoty)

TO BE 
MERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ 

 HODNTOY
(cieľové hodnoty 
projektu)

SPÔSOB 
ICH 
MERANIA/ 
OVERENIA
PO 
NASADENÍ
(overenie 
naplnenie 
cieľa)

POZNÁMKA

ID_1 Splnenie 
povinnosti 
vyplývajúcich z 
nariadenia EP a 
rady EÚ 2021
/1060 a  zákona 
č. 121
/2022  o fondoch
EÚ a ďalších 
riadiacich 
dokumentov

Vyhovujúci výsledok 
auditu systému zo 
strany orgánu auditu 

Splnenie povinnosti vyplývajúcich 
z nariadenia EP a rady EÚ 2021
/1060 a  zákona č. 121
/2022  o fondoch EÚ a ďalších 
riadiacich dokumentov je 
preverované auditom. Pre plynulé 
čerpanie európskych zdrojov je 
potrebný pozitívny výsledok tohoto 
auditu. Pozitívna známka je 1 
alebo 2 na stupnici od 1 do 4).

binárna 
hodnota

(0 – negat. 
výsledok/1 – 
pozit. výsledok

n/a - bez výsledku 1 Report 
poskytnutý 
prevádzkovateľ
om ITMS21 po 
skončení 
projektu a 
auditu

Audit bude 
realizovaný  po 
častiach. Pre 
vyhodnotenie 
KPI je 
relevantný 
audit po 
ukončení 
celého projektu

ID_2 Splnenie 
povinnosti 
vyplývajúcich z 
nariadenia EP a 
rady EÚ 2021
/1060

Počet užívateľov IS Ukazovateľ vyjadruje počet 
užívateľov informačného systému 
pre implementáciu fondov EÚ 
v PO 2021-2027.

Počet  0  22 800 Počet 
registrovaných 
používateľov 
v systéme 
ITMS21+

Cieľový stav 
vyjadruje počet 
používateľov 
do roku 2029.



Špecifikácia potrieb koncového používateľa
Systém ITMS21+ bude mať dve kategórie používateľov podobne ako súčasný systém ITMS2014+:

Používatelia verejnej časti - žiadatelia, prijímatelia.
Používatelia neverejnej časti – pracovníci centrálnych orgánov (CKO, CO) a pracovníci zodpovední za implementáciu (RO, SO, PJ) a pracovníci 
iných orgánov zapojených do implementácie fondov EÚ (napr. OA a pod.).

Potreby používateľov neverejnej časti sú podobné ako pri ITMS2014+ pričom časť zlepšení na základe súčasných skúseností bola pretavená do 
požiadaviek na systém ITMS21+.Potreby používateľov verejnej časti budú tiež podobné ako pri súčasnom systéme ITMS2014+. Ich požiadavky budú 
doplnené používateľským prieskumom a zakomponovaním UX princípov do vývoja.
V princípe sa však jedná o generické UX požiadavky na webové sídla formulárového typu:

výskum a overenie UX predpokladov, cieľov ako aj problémových bodov súčasného systému,
používanie wireframov a prototypov,
testovanie návrhov a jednotlivých iterácií (napr. formou A/B testov).

Pozn.: Realizácia používateľského prieskumu bola realizovaná a jej výsledky sú predmetom samostatného dokumentu (Príloha č. 5 – Používateľský 
prieskum).
Predmetný prieskum bol zameraný na kvantitatívny výskum pre ITMS2014+, ktorého cieľom bolo zbierať dáta od používateľov jednotlivých evidencií na 
verejnej a neverejnej časti ITMS2014+. Výskum bol realizovaný agentúrou Lighting Beetle (LB*) v spolupráci s odborom IS EŠIF MIRRI (ďalej len "MIRRI") 
ako jedna z aktivít realizovaných v rámci projektu 301021AGS5 - Úprava existujúcich funkcionalít a rozširovanie nových funkcionalít informačného 
monitorovacieho systému v mesiacoch február až marec 2022.
Výsledky tohto výskumu ukazujú, že vo väčšine prípadov používatelia ITMS2014+ poznajú a používajú skúmané funkcionality (Notifikácie, Elektronické 
podania, Komunikácia s RO/SO, Komunikácia so žiadateľom/prijímateľom a pod.). Funkcionalita sa prevažnej časti respondentov javí ako užitočná a 
intuitívna.
V prípade evidencií sme získali prehľad o častiach evidencií, ktoré sa javia ako zložitejšie na používanie alebo úplne nespĺňajú potreby používateľov. Na 
tieto čiastkové závery je vhodné sa zamerať a bližšie preskúmať potreby používateľov, napríklad kvalitatívnym skúmaním. Na základe výstupov z 
kvalitatívneho výskumu je možné špecifikovať úpravy evidencií alebo navrhnúť úpravu procesov a funkcionalít v systéme. Tieto poznatky je možné použiť 
aj pre návrh systému slúžiaceho pre ďalšie programové obdobie.
Hlbší pohľad do potrieb používateľov je možné získať aj spracovaním podnetov z otvorených otázok, ktorým sa tento report nezaoberal. Poznatky z tohto 
výskumu by mali viesť k identifikovaniu bodov, ktoré môžu mať najväčší dopad na použiteľnosť a zároveň ich je možné zapracovať najrýchlejšie. Následne 
bude vhodné realizovať rovnaký výskum s cieľom overiť, či dané problémy boli z pohľadu používateľa odstránené.
Alternatívou je možnosť realizovať samostatné prieskumy pre jednotlivé evidencie alebo menšie celky
a merať SUS skóre (System Usability Scale) pred a po úprave. Tak dosiahneme kvantifikovaný pohľad na stav pred a po zapracovaní zmien.

Riziká a závislosti
Zoznam rizík a príslušné navrhované mitigačné opatrenia sa nachádzajú v dokumente .Príloha č. 2 – Zoznam rizík a závislostí (RR)

Alternatívy a Multikriteriálna analýza
Boli identifikované nasledovné alternatívy:

Alternatíva A0 –  - pokračovanie súčasného stavu s nevyhnutným rozvojom (nulová Obmedzený rozvoj existujúceho systému ITMS2014+
alternatíva).
Alternatíva A1 –  - bude vytvorený „fork" systému ITMS2014+. V rámci refaktoringu bude kód a komponenty Refaktoring systému ITMS2014+
upravené tak, aby boli adresované problematické oblasti, očistené nepotrebné časti a riešený technologický dlh (upgrady použitých technológií). 
Následne bude systém upravený/rozvíjaný v zmysle požiadaviek nového programového obdobia. Technicky pôjde o novú samostatnú inštanciu 
s názvom ITMS21+, ktorá bude nezávisle rozvíjaná.
Alternatíva A2 –  - vývoj nového IS pre riadenie grantových workflow, s obmedzenou možnosťou opakovaného Vytvorenie nového systému (IMS)
využitia predpripravených komponentov aj pre iné grantové schémy ako tie, ktoré pokrýva rozsah projektu.
Alternatíva A3 –  - Vývoj nového univerzálneho systému na riadenie grantových schém s možnosťou opakovaného Univerzálny grantový IS
použitia kľúčových komponentov.

Alternatíva A0 - Obmedzený rozvoj existujúceho systému ITMS2014+

Alternatíva A0 prináša minimálnu zmenu oproti súčasnému systému. Čiastočne by boli implementované niektoré zmeny funkčnosti ITMS2014+ potrebné 
pre PO 2021-2027 bez adresovania problémov súčasného stavu a bez väčších technologických upgrade-ov pre zlepšenie dlhodobej udržateľnosti. 
Výsledkom zachovania existujúceho stavu bude rastúca komplexnosť systému, čo bude následne prehlbovať identifikované problémy a nenaplnia sa ciele 
prevádzkovateľa systému na zlepšenie. Rovnako nebude dosiahnuté ani požadované zlepšenie v rámci znovu použiteľnosti jednotlivých komponentov 
systému a modulárnosti nasadenia. 
Silné stránky

Nie je potrebné vyvíjať nový systém od začiatku, prepoužijú sa funkcionality ITMS2014+.
Využijú sa existujúce integrácie.
Používatelia sú oboznámení so systémom, menšia potreba školení.



Nižšie náklady na implementáciu v porovnaní s inými alternatívami.
Jednoduchšia migrácia údajov, vzhľadom na zachovanie existujúceho údajového modelu.
Pri tejto variante nie je uvažovaná migrácia systému do cloudu, ktorá by si vynútila technologické zmeny.

Slabé stánky

Nerieši identifikované problémy existujúceho riešenia ITMS2014+.
Zmena procesov oproti súčasnému obdobiu predpokladaná iba v minimálnom rozsahu.
Zložitá zmena procesov, ak by ich bolo potrebné zásadnejšie meniť.
Úprava riešenia na nové požiadavky bude náročná.
Garancia udržateľnosti na 5-7 rokov (prípadne 12 rokov pri zohľadnení monitorovacieho obdobia po skončení programu) je nízka.
Potreba zmeny sa časom môže ukázať ako nevyhnutná.
Existujúcu funkcionalitu bude v niektorých prípadoch potrebné používať „kreatívnym" spôsobom.

Príležitosti

Investovať zdroje na zjednodušenie metodík a pomoc žiadateľom pri podávaní žiadostí a spracovaní podkladov pri žiadostiach o platby (zložitosť 
zväčša pramení z metodík, nie systému samotného)

Hrozby

Nesúlad SR vo vzťahu k požiadavkám EK - IS nebude schopný zabezpečiť všetky požiadavky s dosahom na schopnosť SR kontinuálnej 
implementácie fondov EÚ.
Komplexnosť a zložitosť súčasného IS - zmena základných predpokladov znamená zmenu všetkých obrazoviek, tabuliek atď.
Každá zmena v systéme trvá čoraz dlhšie.
Súčasná infraštruktúra vrátane dodávateľov – vzhľadom na procesy VO nie je garantované , že budú k dispozícii pre ďalšie programové obdobie 
pre rozvoj a prevádzku inštancie na báze ITMS2014+.

Alternatíva A1 - Refaktoring systému ITMS2014+ s rozvojom

Alternatíva A1 sa zaoberá vytvorením novej samostatnej inštancie systému komplexným refaktoringom existujúceho systému ITMS2014+. Vzhľadom na 
dostupnosť detailnejších analýz pri aktualizácii zámeru bol zvážený rozsah refaktoringu, konkrétne:

Zbavenie sa nepotrebných súčastí kódu
Optimalizácia DB a refaktoring dátového modelu
Zmeny v mapovaní objektov
Výmena „DMS" a prechod na objektový storage
Biznisová validácia a optimalizácia ukladania súborov
Upgrade knižníc a frameworkov, jazykov, nástrojov na aktuálne verzie
Kontajnerizácia / Zváženie clusteru (Pozn. závisí od dohôd s prevádzkovateľom infraštruktúry)
Optimalizácia kľúčových modulov, zavedenie účelových microservice
UX audit a optimalizácie
Úpravy domény a procesov ako príprava na implementáciu nových požiadaviek
Iné, na základe architektonických a iných zistení

Vo väzbe na refaktorovaný základ budú ako rozvoj implementované potrebné zmeny funkcionality pre obdobie PO 2021-2027 v zmysle požiadaviek. 
Požiadavky boli zredukované a zjednodušené, aby sa zlepšila implementovateľnosť Alternatívy A1. K tomuto prišlo po nesplnení KO kritéria po detailnejšej 
analýze pôvodne preferovanej Alternatívy A2.. 
Silné stránky

Čiastočné prepoužitie systému ITMS2014+.
Čiastočné adresovanie problémov súčasného stavu
Zrýchlenie a skvalitnenie dodávok pri následných zmenách v porovnaní s alternatívou A0.
Systém bude podobný, menšia potreba školení ako pri úplne novom systéme.
Bude sa vychádzať z existujúcich integrácií ITMS2014+. Je však potrebná ich modifikácia pre novú inštanciu ITMS21+.
Možnosť prepoužiť niektoré dáta z ITMS2014+.

Slabé stránky

Okrem použitia kontajnerizácie a objektového storage iba evolučný upgrade technológií.
Refaktoring na tejto úrovni a rozsahu predstavuje komplexnosť a časovú náročnosť vývoja nového informačného systému a je veľkého rozsahu.
Potreba obstarania dodávateľa so skúsenosťami s prácou so systémom ITMS2014+ alebo kontrahovanie kľúčových expertov s takýmito 
skúsenosťami.
Zmeny v oblasti programovej štruktúry (je komplikovanejšia ako pre PO 2014-2020), majú presah do ďalších procesov a evidencií a budú 
zvyšovať komplexnosť dátového modelu a doménovej logiky, ktorá je už relatívne zložitá.

Príležitosti

Využitie investície do súčasného systému ITMS2014+.
Možnosť na zjednodušenie systému, zlepšenie dlhodobej udržateľnosti a prevádzkovateľnosti systému, ktorý vychádza z ITMS2014+.



Hrozby

Možnosti refaktoringu môžu byť obmedzené nakoľko sa môžu vyskytnúť „neodstrániteľné alebo veľmi komplikované problémy". Ako následok 
budú musieť byť robené rôzne kompromisy.
V úvodnej fáze nebude veľký časový priestor na refaktoring vzhľadom na potrebu dodania funkcionalít do produkcie už v prvom roku 
implementácie. Následne bude potrebné súbežne manažovať zostávajúce aktivity refaktoringu a implementáciu nových požiadaviek.
Nedostatočné pokrytie testov pre rýchlu identifikáciu dopadov refaktoringových zmien na funkčnosť.

Alternatíva A2 - Vytvorenie nového systému (IMS)

Alternatíva A2 sa zaoberá vývojom nového IS s istou mierou znovu použiteľnosti niektorých komponentov. Pôjde o vývoj a dodávku nového informačného 
systému špecificky pripraveného na biznis funkcionalitu potrebnú pre dotačné schémy nových EÚ fondov (EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF) a (AMIF, ISF 
a BMVI). Nakoľko sa systém navrhuje na zelenej lúke počas jeho návrhu a implementácie je možné naplniť požiadavky zadávateľa na výrazne zlepšenie 
oproti existujúcemu ITMS2014+ týkajúce sa vnútornej štruktúry a previazanosti systému. Návrh a implementácia budú realizované tak, aby splnili 
požiadavky na nízku vzájomnú previazanosť jednotlivých funkcionalít a tým aj modulárnosť riešenia. Kde to bude relevantné, užitočné artefakty z vývoja 
systému ITMS2014+ budú prepoužité.
Silné stránky

Bude možné naplniť všetky biznis požiadavky.
Vyriešenie nedostatkov súčasného systému.
Riešenie nezávislé na aktuálnom dodávateľovi.

Slabé stránky

Je nutné celý systém vyvíjať prakticky od nuly.
Po zredukovaní/zjednodušení požiadaviek implementačne dlhšia a nákladnejšia alternatíva ako A1.
Veľká zložitosť, ktorú je nutné zopakovať (veľa požiadaviek je podobných ako pri ITMS2014+).
Problém vybrať, čo zjednodušiť ako identifikovať menej používané / nepoužívané funkcionality realizovať offline.
Nutné preškoliť všetky zúčastnené strany.

Príležitosti

Ušetrenie nákladov/času pri implementácii iných dotačných schém. Toto bude možné realizovať zmenou zdrojového kódu a následne spustením 
inej inštancie systému. Veľkou výhodou bude možnosť využívať spoločné integrácie (viď alternatívy aplikačnej vrstvy).
Možnosť rozdelenia na etapy (najprv realizovať tzv. minimum viable product).
Príležitosť na zjednodušenie a zmenšenie rozsahu systému - investovať zdroje na zjednodušenie metodík a pomoc žiadateľom pri podávaní 
žiadostí a spracovaní podkladov pri žiadostiach o platby (zložitosť zväčša pramení z metodík, nie systému samotného).

Hrozby

Opakované vynakladanie prostriedkov na podobný systém ako ITMS2014+.
Zle odhadnutá cena riešenia a následná podpora.
Nesprávna komunikácia a argumentácia potreby zmeny a vytvorenia nového IS.
Kritický pohľad odborných skupín.
Neprijatie nového systému metodikmi procesov.
Riziko nedodania MVP v stanovenom termíne.

Alternatíva A3 - Univerzálny grantový IS

Alternatíva A3 predstavuje najabstraktnejšiu realizáciu požadovanej biznis funkcionality. Pojednáva o vytvorení univerzálneho informačného systému pre 
dotačné schémy. Tento systém bude následne možné prispôsobiť (ako COTS) na jednotlivé dotačné schémy. Bude vytvorený generický systém, pričom 
na implementáciu konkrétneho systému sa bude customizovať biznis funkcionalita generického IS, t.j. záujemca si bude môcť generický systém zobrať 
(resp. vytvoriť svoj fork) a prispôsobiť na svoju schému. Základný systém by bol modelovaný podľa požiadaviek MIRRI, na konci však bude nutná mierna 
customizácia. 
Silné stránky

Veľká miera znovu použiteľnosti.
Možnosť rýchlo realizovať prakticky ľubovoľnú dotačnú schému.

Slabé stránky

Veľmi vysoké náklady na implementáciu.
Časovo náročná alternatíva.
Nutné vytvoriť generický systém a následne ho prispôsobiť pre EÚ fondy.
Garancia udržateľnosti na 5-7 rokov nízka.
Zmena sa časom môže ukázať ako nevyhnutná.

Príležitosti



Realizovať dočasné zmeny ako   (vytvorenie dočasného riešenia na báze ITMS2014+ pre rozbeh programového obdobia pre získanie Quick Wins
času).
Realizovať evolučný prechod k novej verzii.
Ušetrenie nákladov/času pri implementácii iných dotačných schém. Toto bude možné realizovať zmenou zdrojového kódu a následne spustením 
inej inštancie systému. Veľkou výhodou bude možnosť využívať spoločné integrácie (viď alternatívy aplikačnej vrstvy).
Príležitosť na zjednodušenie a zmenšenie rozsahu systému - investovať zdroje na zjednodušenie metodík a pomoc žiadateľom pri podávaní 
žiadostí a spracovaní podkladov pri žiadostiach o platby (zložitosť zväčša pramení z metodík, nie systému samotného).

Hrozby

Zvýšenie komplexnosti riešenia.
Náročná a zdĺhavá implementácia opakovane použiteľných komponentov.
Finančne najnáročnejšia alternatíva.
Odmietnutie jednotného riešenia.
Komplikovaný spôsob podpory a realizácie zmien.

Multikriteriálna analýza
Výber alternatív prebehol na úrovni biznis vrstvy prostredníctvom MCA zostavenej na základe kapitoly Motivácia, ktorá obsahuje ciele stakeholderov, ich 
požiadavky a obmedzenia pre dosiahnutie uvedených cieľov. Na základe stanovených alternatív a vyhodnotenia jednotlivých kritérií považujeme za 
najvhodnejšie riešenie alternatívu A01 – refaktoring ITMS2014+.

KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE KRIÉRIA Prijímateľ/
Žiadateľ

Riadiaci, 
kontrolný, 
auditný, 
koordinačný 
orgán

Verejnosť Stakeholder 
iných 
programov

Kritérium A (KO) Zabezpečiť 
implementáciu úvodných 
procesov nového 
programového obdobia EÚ 
fondov, ako minimálnu 
funkcionalitu počas roka 2023

Nové procesy je potrebné implementovať pre nové programové 
obdobie. Vyhlasovanie prvých výziev sa očakáva v 4Q 2022, 
finančné riadenie je potrebné zabezpečiť do 06/2023, , systém je 
preto potrebné zrealizovať ASAP.

X X X

Kritérium B (KO) Zabezpečiť 
z pohľadu používateľa 
jednoduchý a jednotný systém 
pre celý životný cyklus čerpania 
fondov EÚ

Požiadavka na jednoduchosť je kľúčová z pohľadu používateľov. 
Zabezpečí, aby bol systém správne používaný.

X X

Kritérium C Zabezpečiť 
modulárny systém 
s možnosťou prepoužívania 
komponentov pre iné IS 
implementované v oblasti 
dotačných programov

Je pomerne veľa dotačných schém, na každú je potrebné realizovať 
systém riadenia / IS, pričom systémy sú podobné, len majú inú 
dátovú logiku. Ak by existoval systém/komponenty, ktoré je možné 
prepoužiť, výrazne by to zefektívnilo implementáciu systémov 
riadenia.

X X X

Kritérium D Efektívna a rýchla 
implementácia zmien v riešení 
počas prevádzky

Podľa skúseností z PO 2014-2020 je potrebné počítať s veľkým 
množstvom zmien v prevádzkovom období po skončení projektu. 
Implementácia zmien v súčasnom systéme ITMS2014+ je cenovo 
a časovo náročná. Je vhodné implementovať funkcionalitu tak, aby 
bola implementácia zmien efektívnejšia z časového aj nákladového 
pohľadu.

X X X

Kritérium E (KO) Riešenie by 
malo spĺňať požiadavky 
z  Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2021
/1060 z 24. júna 2021

Jedná sa o legislatívnu požiadavku na systém riadenia fondov EU. X X X X

Východiská pre MCA:

Pre časové kritérium A je kritické trvanie procesu obstarania/zazmluvnenia pred začatím implementácie, pričom rôzne formy sú zásadne odlišné 
z časového hľadiska. Pri uzatváraní inicializačnej fázy je potrebné zhodnotiť toto východisko vzhľadom na aktuálne informácie.
V rámci programového obdobia 2021 - 2027 je plánované vyhlasovanie prvých výziev už v 4Q 2022, v dobe písania prípravnej dokumentácie už 
existuje časový sklz medzi požiadavkou na prvé uverejňovanie výziev a predpokladanou dostupnosťou systému ITMS21+. Preto je pre varianty 
A1, A2, A3 uvažované aj s použitím dočasného riešenia na báze ITMS2014+ pre rozbeh procesov, konkrétne tých, ktoré sa týkajú fázy pred 
implementáciou projektov (najmä Výzvy, ŽoNFP, VO a vytvorenie projektu).
Alternatívy A0 a A1 sú ovplyvnené známosťou existujúceho systému a na realizáciu má zásadný vplyv to, či by dodávku nového systému 
realizoval/spolurealizoval dodávateľ ITMS2014+ prípadne sa realizácie zúčastnili kľúčoví experti z existujúceho dodávateľského prostredia.



Vyhodnotenie MCA sa nachádza v tabuľke nižšie:

Zoznam 
kritérií

Alternatíva
A0

Spôsob dosiahnutia/Poznámka Alternatíva 
A1

Spôsob dosiahnutia/Poznámka

Kritérium A čiastočne Vybrané procesy (najmä Program/Mechanizmus 
podpory, Výzvy, ŽoNFP, VO, Projekty, ŽoP, SŽoP) 
pre rozbehnutie nového programového obdobia 2021-
2027 je možné realizovať modifikáciou ITMS2014+ 
avšak s limitáciami. Vývoj plnohodnotnej  podpory pre 
väčšinu biznis procesov naráža na problémy 
súčasného stavu, ktoré by sa viac prehlbovali.

áno Vzhľadom na problematickosť splnenia tohto kritéria vo väzbe na 
požadovaný rozsah prvej časti dodávky ako aj celého projektu, 
bolo rozhodnuté zredukovanie/zjednodušenie požiadaviek na 
systém, aby bola zníženia medzera voči funkcionalite systému 
ITMS2014+. Po posúdení upravených požiadaviek sa podarilo 
nájsť balans medzi rozsahom refaktoringu, rozsahom prvej časti 
a požadovaným termínom. 

Kritérium B čiastočne Systém je dnes akceptovaný a používaný, z pohľadu 
implementácie sa jedná o jednoduchú alternatívu. 
Samotný systém je však komplexný.

áno Systém je dnes akceptovaný a používaný. V rámci refaktoringu je 
zámer zlepšiť aj UX.

Kritérium C nie Pridanie nových dotačných schém do ITMS2014+ 
bolo jedným zo zdrojov problémov súčasného stavu.

Nie Systém nebude počas implementácie projektu špecificky 
pripravovaný na podporu dotačných schém mimo rozsah 
riešenia. Podobne ako pri ITMS2014+ však môže byť použitý aj 
na iné dotačné schémy ak budú akceptované s tým súvisiace 
obmedzenia (procesy iných dotačných schém sa musia 
prispôsobiť možnostiam systému). V rámci rozvoja môže byť 
riešená aj podpora iných dotačných schém, kde budú 
zohľadnené skúsenosti z ITMS2014+, aby sa predišlo niektorým 
problémom súčasného stavu.

Kritérium D nie Podľa vyjadrenia architektov bez adresovania 
problémov súčasného stavu je už zo strednodobého 
hľadiska problematická efektívna implementácia 
zmien.

čiastočne Evolučné upgrady technológií a opravy kódu a zmeny 
databázových schém prispejú k plneniu tohto kritéria.

Kritérium E čiastočne Bolo by nutné prispôsobiť procesy systému, alebo 
systém používať s obmedzeniami pri nových 
procesoch.

áno Refaktoringom a následným rozvojom bude systém prispôsobený 
novým požiadavkám.

Zoznam 
kritérií

Alternatíva
A2

Spôsob dosiahnutia/Poznámka Alternatíva 
A3

Spôsob dosiahnutia/Poznámka

Kritérium A nie Vzhľadom na veľký požadovaný rozsah MVP (Program/Mechanizmus podpory, 
Výzvy, ŽoNFP, VO, Projekty, ŽoP, SžoP s čím súvisia niektoré ďalšie podporné 
procesy a podporné funkcie) bolo toto kritérium stanovené ako nesplniteľné pri 
tejto alternatíve.

Nie Komplexnosť tohto variantu implikuje 
vyššiu časovú náročnosť ako je limit 
kritéria.

Kritérium B áno V rámci implementácie sa bude používať UX testovanie a princípy UX dizajnu. Áno V rámci implementácie sa bude 
používať UX testovanie a princípy UX 
dizajnu.

Kritérium C áno Systém bude budovaný modulárne a tak, aby podporoval variabilitu rôznych 
dotačných schém. Bude možné zobrať IMS a prepoužiť jeho časti na inú dotačnú 
schému.

Áno Bude vybudovaný generický systém 
na podporu dotačných schém. Tento 
systém bude možné využiť ako 
základ na rôzne dotačné schémy.

Kritérium D čiastočne Systém môže byť budovaný pomocou dynamicky generovaných formulárových 
obrazoviek. Dátová logika bude podľa možností iba voľne spojená s aplikačnou 
architektúrou, čo umožní pomerne jednoducho realizovať zmeny v rámci rozvoja. 
Nákladovosť implementácie riešenia je však vyššia pri budovaní nového systému 
ako pri refaktoringu

čiastočne Systém môže byť budovaný 
pomocou dynamicky generovaných 
formulárov. Dátová logika bude podľa 
možností iba voľne spojená 
s aplikačnou architektúrou, čo 
umožní pomerne jednoducho 
realizovať zmeny.

Kritérium E áno Systém bude budovaný tak, aby spĺňal nové požiadavky. Áno Generický systém bude 
prispôsobený na nové požiadavky.

Z multikriteriálnej analýzy vyplýva, že do úvahy prichádza iba alternatíva A1 Refaktoring systému ITMS2014+ s rozvojom. Alternatíva A0 plne nespĺňa 
základné biznis požiadavky (ich plná implementácia predstavuje alternatívu A1). Alternatíva A2 bola pôvodne preferovaná, ale po detailnejšej analýze sa 
ukázalo ako problematické splnenie Kritéria A (KO) – Zabezpečiť implementáciu procesov nového programového obdobia EÚ fondov, ako minimálnu 
verziu (MVP) počas roka 2023. Implementácia MVP pri tejto alternatíve by trvala minimálne 2 roky. Alternatíva A3 má ešte väčší problém so splnením 
Kritéria A. Navyše bude mať nákladnejšiu implementáciu aj prevádzku. 
Po zhodnotení je naším odporúčaním alternatíva A1 Refaktoring systému ITMS2014+ s rozvojom z nasledovných dôvodov:

Jedná sa o jedinú schodnú alternatívu, ktorá spĺňa KO kritériá.



Po revízii a zjednodušení požiadaviek a upustenia od cieľa riešiť aj podporu iných dotačných schém v reakcii na nesplnenie Kritéria A (KO) pri 
Alternatíve A2 Vytvorenie nového systému IMS, je implementačne táto alternatíva najkratšia.
Medzera medzi aktuálnymi požiadavkami a funkcionalitou systému ITMS2014+ je menšia ako bol pôvodný rozsah požiadaviek pri spracovaní 
tejto štúdie. Naďalej však miera zmeny predstavuje rozsah ekvivalentný veľkému projektu.
Zužitkujú sa nemalé investície do systému ITMS2014+.
Menšia potreba školení používateľov vzhľadom na príbuznosť ITMS21+ s ITMS2014+ vyplývajúca z prístupu k projektu.
Pri Alternatíve A1, pri realizácii inkrementu 1 cez existujúcu rozvojovú zmluvu na ITMS2014+, je možné zabezpečiť dodanie inkrementu 
v požadovanom čase a rozsahu, so zaručením práce tímu, ktorý je znalý problematiky. Druhý väčší inkrement bude obstaraný novou súťažou. Zo 
skúsenosti z predchádzajúcich súťaží v rámci prevádzky a rozvoja existuje precedens zmeny dodávateľa.
Pri odhade prácnosti spracovania požiadaviek bola vykonaná predbežná analýza rozsahu refaktoringu a podarilo sa nájsť kompromis medzi 
rozsahom úprav, vylepšení a termínmi.
Sú známe negatíva tohoto prístupu - nákladnejšia prevádzka a rozvoj; nie všetky problematické oblasti sa pravdepodobne podarí plne adresovať. 
Zložitejšia programová štruktúra bude mať za následok komplexnejšiu doménovú logiku a dátový model ako ITMS2014+.

Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry

Na úrovni aplikačnej architektúry boli zvažované nasledovné dve možnosti:
Oddelenie/ne-oddelenie vybraných častí systému do modulu, ktorý by bol jednoduchšie prepoužiteľný aj v pribuzných systémoch pre podporu iných 
dotačných schém.

Tieto alternatívy sú navrhnuté vo väzbe na dopyt po používaní funkcionality ITMS21+ (resp. v predchádzajúcom období ITMS2014+) aj na iné dotačné 
schémy:

Implementácia systému ITMS21+, bez dedikovaných častí prepoužiteľných ako modul na iné dotačné schémy (alternatíva „iba systém“).
Implementácia systému ITMS21+, v ktorej by sa funkcionality všeobecne potrebné a užitočné pri rôznych dotačných schémach a kde je 
predpoklad nízkej variability tejto funkčnosti implementovali do samostatného modulu (alternatíva „spoločný modul integračných služieb“, ďalej aj 
ako „SMIS“). Predpokladáme, že tento modul bude obsahovať najmä všetky integrácie a na to naviazanú funkčnosť napr. pri overovaní/dopĺňaní 
informácii z rôznych registrov a externých zdrojov, ako aj ďalšiu funkcionalitu, ktorá bude identifikovaná ako rovnaká pre ITMS21+ a ďalšie 
systémy na riadenie dotačných schém (napr. Nórske fondy, Štátna a minimálna pomoc, iné dotačné schémy). Budovaný systém ITMS21+ by 
používal služby platformy pomocou architektonickej paradigmy „loose coupling“, prostredníctvom RESTful API.

Systém a modul SMIS Iba systém

Jednoduchosť implementácie v rámci ITMS21+ Nižšia Vyššia

Bezpečnosť Vysoká Vysoká

Dlhodobé náklady na podporu iných dotačných schém Nižšie Vyššie

Náklady na implementáciu v rámci ITMS21+ Vyššie, ale iba marginálne Nižšie

Trvanie implementácie ITMS21+ Dlhšie Kratšie

Implementácia iných dotačných systémov Lacnejšia a rýchlejšia Pomalšia a drahšia

Vzhľadom na kritickosť časového faktora je preferovaná alternatíva „Iba systém". Spoločný modul integračných služieb nebude implementovaný. 
Iné dotačné schémy bude možné podporiť podobne ako pri ITMS2014+. Procesy iných dotačných schém sa budú musieť prispôsobiť existujúcej 
funkčnosti. Ak budú príliš odlišné je odporúčané ich implementovať v samostatnej vetve kódu a nezvyšovať komplexnosť existujúceho kódu ITMS21+.
Poznámka: Pri analýze nákladov a prínosov pre nepreferovanú Alternatívu 2 sa uvažuje s realizáciou modulu SMIS, keďže sú časové a nákladové rozdiely 
marginálne.
Väčší/Menší rozsah funkcionality na podporu biznis procesov
Vzhľadom na kritickosť časového faktora ako aj požiadavku na zníženie nákladov na projekt bolo rozhodnuté o zjednodušení a zredukovaní požiadaviek. 
Pri pôvodne preferovanej alternatíve A2 bol rozsah funkčných požiadaviek väčší ako je v aktuálnom katalógu požiadaviek.

Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry

Z hľadiska technologickej vrstvy architektúry sa pri nasadení uvažuje s 3 základnými alternatívami a to:

nasadenie on-premise v prostredí Datacentra pri použití kontajnerizačnej technológie (alternatívne je možné zvážiť aj NASES).
využitie vládneho cloudu,
využitie certifikovaných služieb public cloudu (Azure).

Základné porovnanie nasadenia on-premise a nasadenia v rámci niektorého z cloudových riešení poskytuje nasledujúca tabuľka:

On-Premise (Datacentrum) Public cl
oud

Vládny cloud

Bezpečnosť Stredná Vysoká Stredná

Dostupnosť v čase nasadenia do produkcie Áno Áno Otázna



Škálovateľnosť riešenia (PaaS služby) Čiastočne Áno Čiastočne (Upgrade na PaaS by mal byť v potrebnom čase už 
dostupný)

Administratívna a technická náročnosť 
zriadenia služby

Stredná Nízka Vysoká

Dostupnosť zdrojov pre systém Čiastočne (bude potrebné nakúpiť 
nové zdroje)

Áno Čiastočne (bude potrebné nakúpiť nové zdroje). Aktuálne je vládny 
cloud kapacitne plný.

Zmena prevádzkových procesov oproti 
ITMS2014+

Nízka Vysoká Vysoká

Synergie pri prevádzkových procesoch 
ITMS2014+ a ITMS21

Áno Nie Nie

Vzhľadom na preferovanú Alternatívu A1 Refaktoring systému ITMS2014+ a potrebu súbežne prevádzkovať ITMS2014+ a ITMS21+ je primárne 
preferovaná prevádzka v Datecentre (beží v ňom prevádzka ITMS2014+). Datacentrum má schválený projekt upgradu na cloudové služby s doplnením 
zdrojov a je podľa predbežných rokovaní schopné splniť technické požiadavky projektu ITMS21+.  

POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)
Realizácia každého inkrementu projektu podľa preferovanej alternatívy bude prechádzať štandardnými etapami riadenia IT projektov, a to:

Analýza a dizajn,
Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
Implementácia a testovanie,
Nasadenie a post implementačná podpora.

Pre tieto etapy sú definované jasné výstupy, ktoré majú byť dodané a budú predmetom akceptačných kritérií. 
Výsledným produktom bude dodané softvérové riešenie so všetkými definovanými komponentmi akceptujúcimi všetky požiadavky definované v rámci 
DNR, ktorá bude detailizovať navrhované požiadavky v zmysle prílohy Katalóg požiadaviek. 
Očakávané výstupy v rámci etáp budú v zmysle Vyhlášky 85/2020 Z.z. – Príloha č.1 a ich obsah bude spracovaný v zmysle aktuálnych pokynov a predlôh 
pre Riadenie kvality (QA) - . Rámcový zoznam výstupov je v tab. nižšie.https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/

R1 ANALÝZA A DIZAJN

R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR)

Okrem bežného rozsahu bude podrobnejšie navrhnutý rozsah refaktoringu pre celý projekt 
Funkčný prototyp – vytvorenie a prezentovanie funkčného prototypu je súčasťou DNR (Detailného návrhu riešenia)

R1-2 Plán testov Príloha 1: Testovacie prípady (TC) Príloha 2: Sumárny protokol

R2 NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB

R2-1 Obstaranie technických prostriedkov

R2-2 Obstaranie programových prostriedkov a Služieb

R3 IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE

R3-1 Vývoj, migrácia údajov a integrácia

R3-2 Testovanie

(1)      Funkčné testovanie (FAT)

(2)      Systémové a integračné testovanie (SIT)

(3)      Záťažové a výkonnostné testovanie

(4)      Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť)

(5)      Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX)

(6)      Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)

R3-3 Školenia personálu

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/


R3-4 Dokumentácia

(1)      Aplikačná príručka

(2)      Používateľská príručka

(3)      Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)

(4)      Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku

(5)      Integračná príručka

(6)    Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu

(7)      Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)

(8)     Bezpečnostný projekt – VZOR (Zákon 95/2019 Zz. o ITVS – §18 až §25)

R4 NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)

R4-1 Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie)

R4-2 Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie)

V rámci projektového riadenia budú spracované nasledovné výstupy. Za ich spracovanie má zodpovednosť projektový manažér Objednávateľa, pričom 
vstupy a súčinnosť pre ich spracovaní poskytuje Dodávateľ.

Inicializácia projektu v realizačnej fáze

R-01 Projektový iniciálny dokument (PID)

Príloha 1.: Akceptačné kritériá

Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu

M-01 Plán fáza / etapy

M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky:

(1)      Zoznam rizík a závislostí

(2)      Zoznam kvality

(3)      Zoznam otvorených otázok

(4)      Zoznam ponaučení

(5)      Zoznam funkčných zdrojových kódov

(6)      Zoznam licencií

(7)      Správa o výnimočnej situácii

(8)      Správa o stave projektu

(9)      Správa o ukončení fázy / etapy

(10)    Požiadavka na zmenu v projekte

(11)     Zápis z riadiaceho výboru

M-03 Akceptačný protokol

NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Popis budúceho cieľového produktu projektu
V tejto kapitole je popísaný náhľad architektúry preferovanej Alternatívy A1 Refaktoring systému ITMS2014+, čím vznikne systém ITMS21+.



Základné požiadavky na systém

Podľa realizovanej multikriteriálnej analýzy a podľa skúsenosti a praxe koncových používateľov z používania aktuálneho riešenia ITMS2014+ boli 
identifikované požiadavky vychádzajúce z poznania tak doménových reálií procesov, ako aj z best practice a ponaučení z prevádzky aktuálnych IS pre 
viaceré programové obdobia za sebou. Detailný popis požiadaviek sa nachádza v rámci prílohy „Katalóg požiadaviek". V tejto kapitole uvádzame len 

.základne princípy a požiadavky na nové riešenie, z ktorých sme vychádzali pri návrhu celkovej architektúry systému

Navrhované riešenie musí pozostávať zo samostatne nasaditeľných modulov/aplikácií. Tieto budú medzi sebou komunikovať cez middleware 
služby.
Systém/riešenie musí umožňovať a podporovať zapojenie viacerých riešiteľských tímov.
Dizajn systému bude využívať princípy vysokej dostupnosti (eliminácia Single point of Failure zabudovaním redundancie komponentov). Miera 
redundancie musí byť taká, aby bola v prevádzke dosiahnutá požadovaná úroveň dostupnosti. Zostávajúce Single point of failure v rámci systému 
musia byť identifikované s analýzou rizík a mitigačnými opatreniami. Systém musí byť pripravený na pravidelné i nepravidelné a jednoducho 
realizovateľné modifikácie.
V navrhovanom riešení budú jednotlivé subsystémy nezávisle škálovateľné ak sú bezstavové. Výkon databázy bude tiež škálovateľný.
Je potrebné dbať na správny výber technológii, aby bola udržiavaná maximálna spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť celého systému.
Preferuje sa využitie kontajnerizačných technológii.
Systém musí podporovať prístup k otvorených dátam v súlade s platnou legislatívou.
Jednotlivé procesy musia byť riadené a zachytené priamo v systéme pomocou WorkFlow.
Požaduje sa použiť technológie / produkty / jazyky / frameworky, ktoré sú bežne dostupné vo svete informačných technológii a teda v budúcnosti 
nespôsobia vendor lock-in (závislosť na konkrétnom dodávateľovi). Neštandardné technológie / produkty / jazyky / frameworky môžu byť použité 
po posúdení výhod a nevýhod a po schválení Objednávateľom.
Architektúra systému musí byť rozvíjaná tak, aby aj v prípade výpadku časti infraštruktúry bol systém schopný poskytovať služby.
Je potrebné systém navrhnúť tak, aby sa zachovala technologická konzistencia a eliminácia pridávania nových technologických komponentov 
počas prevádzky systému.

Z pohľadu grafického rozhrania a prívetivosti pre koncového používateľa je dôležité, aby navrhované riešenie spĺňalo minimálne nasledujúce požiadavky:

Je potrebné systém navrhnúť tak, aby všetky funkcionality systému boli koncovému používateľovi plne dostupné prostredníctvom štandardného 
webového prehliadača, bez potreby inštalácie akéhokoľvek dodatočného softvéru.
Je potrebné zvoliť také technológie, ktoré zabezpečia používateľský komfort a intuitívnosť pri ovládaní a práci používateľov s informačným 
systémom a taktiež klásť vysoký dôraz na UX, usability systému a využitie komponentových riešení.
Od navrhovaného riešenia sa očakáva riešenie dvoch typov formulárových obrazoviek.

Inteligentné a komplexné formuláre, ktoré musia podporovať rôzne logické a krížové kontroly, automatizovať logické procesy, 
predvypĺňať polia existujúcimi údajmi, podpora KEP a pod.
Jednoduché a rýchlo zostaviteľné formulárové obrazovky, ktoré budú vedieť pokryť ad-hoc požiadavky.

Požaduje sa zabezpečiť bezproblémovú dostupnosť a spôsob ovládania aplikácie prostredníctvom bežne používaných webových prehliadačov 
v najnovších verziách
Musí byť zaručená dostupnosť aplikácie aj prostredníctvom pomalšej internetovej technológie, napr. mobilné pripojenie.
Systém musí podporovať rôzne typy notifikácie používateľov ako napríklad: email, interné správy.

Okrem základných požiadaviek na systém a požiadaviek na grafické rozhranie a prívetivosti uvádzame ešte zoznam prierezových technických 
požiadaviek, ktoré je potrebné pri návrhu systému zohľadniť. Je potrebné, aby bol navrhovaný systém doménovo členený do evidencií a pod-evidencii, 
ktoré predstavujú zoskupenie biznisovo/procesne príbuzných oblastí používateľskej agendy. Každá evidencia musí poskytovať sadu voliteľných 
generických funkcionalít a vlastnosti. Tým sa zabezpečí jednotnosť práce a prístupu používateľa pri práci so systémom. Medzi základné požiadavky pre 
evidencie a pod-evidencie patria:

Samostatne určené oprávnenia, prípadne vizibility
Funkcionalita zoznamu objektov evidencie, jednoduchého a zložitého vyhľadávania nad zoznamom, stránkovania zoznamu a vytvárania 
vlastného pohľadu nad zoznamom
Vytvárania nových objektov evidencie pomocou postupnosti krokov
CRUD operácie nad objektom na základe oprávnení
Využitie spisu
Použitie workflow
Využitie verzionovania objektov
Jednoduchá navigácia a linkovanie do podriadených alebo súvisiacich evidencií
Členenie detailu objektu evidencie do prehľadných záložiek rozdelených do sekcií a podsekcií
Prehľadné zobrazovanie informácii o objekte evidencie: status, zanorenie, stav spracovanie a pod.

Biznis architektúra
Biznis architektúra systému je zobrazená .na obrázku nižšie



 
Na obrázku nižšie je zobrazený highlevel životný proces implementácie fondov EÚ. Hlavná os tohto procesu je tvorená nasledujúcimi podprocesmi
/aktivitami:

Definovanie programu
Plánovanie a vyhlásenie výzvy
Vypracovanie projektového zámeru
Vypracovanie a hodnotenie ŽoNFP
Realizácia projektu



1.  

Žiadanie o platby a úhrady žiadosti
Monitorovanie a hodnotenie projektov a programu

Okrem spomínaných podprocesov sa v rámci návrhu riešenia nachádzajú ďalšie funkcionality, ktoré je nevyhnutné realizovať, aby navrhované riešenie 
spĺňalo všetky požiadavky definované v rámci katalógu požiadaviek.

Používatelia systému

Orgán – organizačné jednotky zahrnuté do riadenia a kontroly implementácie programu
RO - zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu programu.
SO - zabezpečujú výkon delegovaných činností a úloh z RO.
CKO - koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti Rámca implementácie fondov
Platobný orgán - koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti finančného riadenia fondov EÚ, zostavuje žiadosti o platbu a účty a 
predkladá ich na EK.
Orgán auditu - subjekt zodpovedný za overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly.
UVO - ako sprostredkovateľský orgán vykonáva kontrolu VO spolufinancovaného z prostriedkov EÚ.
OLAF - zabezpečuje ochranu finančných záujmov EÚ, boj proti podvodom a korupcii a iným nezákonným aktivitám.
EK - dohľad nad efektívnym a transparentným čerpaním fondov EÚ na úrovni EÚ.
Rada partnerstva / Kooperačná rada UMR pre IÚS – role pre koordináciu vo väzbe na územný rozvoj

Osoby orgánu – rôzne role v rámci orgánov riadenia a kontroly
Zamestnanec orgánu – rola sa ďalej špecializuje podľa procesov do ktorých je zahrnutá
Štatutár
Kontaktná osoba
Externí spolupracovníci (napr. hodnotitelia ŽoNFP)

Subjekt – zahrnutý do realizácie projektov a aktivít, ktoré sú financované z programu. Zahŕňa nasledovné role:
Žiadateľ – žiada o financie z programu v zmysle vyhlásených výziev a projektov
Prijímateľ – po schválení projektu a jeho financovania sa z žiadateľa stáva prijímateľ
Partner – partner prijímateľa alebo žiadateľa, ak sú zapojené viaceré organizácie
Cezhraničný partner – cezhraničný partner prijímateľa alebo žiadateľa pri programoch cezhraničnej spolupráce
Dodávateľ – dodávateľ služieb a produktov pre projekty financované z  programu.
Obstarávateľ – rola vo väzbe na verejné obstarávanie dodávateľov

Osoby subjektu – role v rámci subjektu:
Štatutár
Zástupca štatutára
Splnomocnená osoba
Účastník projektu
Kontaktná osoba
Správca subjektu

Používateľ – role vo väzbe na používanie rozhraní systému ITMS21+
Používateľ verejnej časti
Používateľ neverejnej časti
Používateľ informačného portálu
Konzument OPENDATA
Technický používateľ

Biznis služby

V rámci navrhovaného riešenia sme identifikovali nasledujúce biznis služby:

Podpora životného cyklu implementácie fondov EÚ - Tento typ služby zabezpečí správu a kompletný životný cyklus jednotlivých entít, ktoré sú 
súčasťou implementácie v rámci jednotlivých fondov.  Tieto služby budú využívane jednak prostredníctvom rozhrania pre žiadateľov/prijímateľov, 
ale aj prostredníctvom rozhrania pre úradníkov



2.  

3.  

Monitoring a kontrola efektívneho čerpania fondov EÚ - Tieto služby zabezpečia všetky hlavné, ale aj prierezové procesy spojené s monitoringom 
a kontrolou čerpania fondov. Okrem toho poskytnú úradníkom prostredníctvom ich portálu funkcionalitu pre definovanie a sledovanie riešenia 
prípadných nezrovnalosti alebo pochybení žiadateľov/prijímateľov
Poskytovanie informácií ohľadom fondov EÚ   - Tieto služby poskytnú možnosti pre výmenu kompletného zoznamu údajov, ktoré je potrebné (z 
pohľadu legislatívy) publikovať a zverejňovať. Tieto služby budú využívané najmä v rámci verejného portálu

Zoznam procesov

Jednotlivé procesy sú rozdelené podľa entít, ktoré sú prostredníctvom týchto procesov vytvárané a ďalej počas ich životného cyklu aktualizované. 
Konkrétne ide o nasledovné:

Hlavné procesy riešenia
Správa programu / Mechanizmu podpory
Správa výzvy
Správa projektového zámeru
Správa žiadosti o NFP
Správa projektu
Správa platieb RO/SO – prijímateľ (Mainstream)
Správa platieb RO - prijímateľ(Interreg)
Správa platieb PO -RO/SO
Správa platieb PO – EK
Správa ročných účtov

Prierezové procesy riešenia
Kontroly
Kontrolné zoznamy
Podpora Urgent Case Alarm
Evidencia korekcií
Evidencia údajov ohľadom verejných obstarávaní
Podpora procesu hodnotenia žiadosti o NFP
Evidencia schémy pomoci
Evidencia podmienok poskytnutia príspevku
Evidencia odhadov očakávaných výdavkov
Správa nezrovnalosti
Správa pohľadávkových dokladov
Správa vysporiadaní
Evidencia výkazu nezrovnalosti a vratiek
Správa hlásení na OLAF
Evidencia účtovných dokladov
Správa sledovaných projektov
Evidencia elektronických pracovných výkazov

Podporné funkcie – procesy sú podporené nasledovnými spoločnými funkciami:
Spôsob evidencie, verzionovania, uzamykania a zobrazovania histórie zmien objektov
Zodpovední pracovníci
Správa subjektov, organizácií, orgánov, osôb a ich vzájomných vzťahov
DMS a spis
Riadiaca dokumentácia
Špecifické polia
Číselníky
Riadenie prístupov (vrátane registrácie)
Správa workflow a riadenia procesov
Notifikácie
Integrácie
Podania
Komunikácia
Manažment dát (GDPR, exporty, reporty, prepočty, analytický modul/Business intelligence, SQLBox)

Detailný popis procesov a navrhovanej funkcionality je popísaný v rámci dokument Prístup k projektu.

Postupnosť budovania systému

Procesy budú funkcionalitou podporené postupne ako je to naznačené v tabuľke nižšie. Detailnejšie rozdelenie obsahu Inkrementov je v katalógu 
požiadaviek (záložka Biz_arch_Inkrementy_rozdelenie)

 

Systém Obdobie 
používania

Rozsah



Dočasné 
riešenie 
v ITMS2014+ 
(mimo rozsah 
projektu 
ITMS21+)

Q4/2022 až 
po dokončenie 
1. časti 
Inkrementu 1 
ITMS21

Dočasné riešenie s minimalistickou funkcionalitou pre rozbeh nového programového obdobia ako dodatočná 
funkcionalita ITMS2014+. Iniciálne pokryje biznisové procesy vytvorenia programu, Výziev, ŽoNFP, VO a vytvorenia 
projektu. Pri projekte pôjde len o vytvorenie objektu projekt, bez možnosti jeho ďalšej implementácie (nebude možné 
predkladanie monitorovacích správ, získavanie údajov pre vykazovanie EK, predkladanie informácií o stave 
realizácie projektu a pod.).

Predpoklad malého rozsahu biznisovej záťaže (výziev, žiadostí). Údaje budú neskôr importované do ITMS21+.

ITMS21+ 
Inkrement 1

06/2023 až 12
/2023 po 
dokončenie 
výstupov 
Inkrementu 2 
ITMS21+

V Inkremente 1 je cieľ poskytnúť na produkčné používanie základné funkcionality ITMS21 pre úvodné procesy 
programového obdobia.

V časti 1 Inkrementu 1 je cieľ:

Pripraviť podporu pre vytvorenie programových štruktúr pre väčšinu podporovaných fondov nového obdobia v 
prispôsobených štruktúrach (Správa programu / Mechanizmu podpory).
Podporiť úvodné biznisové procesy programového obdobia: správa Výziev, ŽoNFP, projektov, VO.
Pridať podporu pre procesy finančného riadenia: umožniť platby pre prijímateľov (procesy naviazané na Žiadosť 
o platbu – ŽoP) a platby pre RO/SO a PJ - Súhrnná žiadosť o platbu – SžoP).
Sprístupniť prierezové procesy a podporné funkcie, kde nie sú požadované zmeny oproti ITMS2014+ z pohľadu 
požiadaviek a kde je predpoklad nízkej miery prepracovávania funkcionality.

V časti 2 Inkrementu 1 je cieľ:

Pridať prvotnú podporu pre monitorovanie na úrovni programu a projektu, ktorá je nevyhnutná pre vykazovanie 
voči EK.
Upraviť prvú časť funkcionalít pre procesy zúčtovania platieb voči EK.

Komplikovanejšie časti oblastí procesov spomenutých v Inkremente 1, ktoré nie sú nevyhnutné do 12/2023 sú 
naplánované do Inkrementu2.

ITMS21 
Inkrement 2

Od 01/2026 V Inkremente 2 je cieľ:

Importovať dáta z ITMS2014+ najmä z dočasného riešenia a stopnúť používanie dočasného riešenia.
Dokončiť zvyšné požadované funkcionality v hlavných procesoch zložitejšieho charakteru::

Správa programu / Mechanizmu podpory
Správa Výzvy
Správa projektového zámeru
Správa žiadosti o NFP
Správa projektu
Správa platieb (Mainstream, Interreg, PO - RO/SO, PO – EK)

Pre prierezové procesy a podporné funkcie implementovať nové funkcionality a upraviť funkcionality prebraté z 
ITMS2014, kde je potreba zmien v zmysle požiadaviek a kde je potrebné prispôsobiť funkcionalitu zmenám v 
iných oblastiach.

Aplikačná architektúra
Kapitola popisuje aplikačnú architektúru navrhovaného systému vrátane okolia systému z pohľadu aplikačných komponentov a rozhraní ako aj základný 
rozsah refaktoringu. Aplikačné komponenty sú rozdelené do 2 skupín – frontend a backend:



Frontend

Vrstva realizuje grafické používateľské rozhranie, prostredníctvom, ktorého používatelia pracujú so systémom. Aplikácia poskytuje rôzne grafické 
rozhrania pre rôzne typy používateľov:



Portál - Verejná časť po prihlásení - Tento portál je určený pre žiadateľov a neskôr prijímateľov a poskytuje im grafické rozhranie pre realizáciu 
činnosti súvisiacich s procesmi podávania žiadostí o aktiváciu konta a následného riadenia používateľov v systéme, cez procesy súvisiace s 
prípravou a predložením žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vyhlásenú výzvu, procesy súvisiace so správou projektov, žiadostí o platbu, 
nezrovnalosťami až po proces monitorovania projektu, čerpanie finančných prostriedkov a ďalšie procesy a funkcionality spojené s 
implementáciou projektu na úrovni prijímateľa.
Portál - Neverejná časť po prihlásení - Jedna sa o portál určený pre zamestnancov štátnej správy (úradníkov) na riadenie a kontrolu činnosti 
realizovaných v rámci čerpania fondov EÚ. V rámci tohto portálu budú riešené prevažne procesy súvisiace s alokáciou finančných prostriedkov 
na jednotlivé programy a ich monitorovanie, procesy súvisiace s vyhlásením výziev, procesy súvisiace vyhodnotením žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok, procesy súvisiace so správou projektov, žiadostí o platbu, nezrovnalosťami, monitorovanie projektu až po monitoring 
programu, vykazovanie finančných údajov voči EK a pod.
Informačný portál - bez prihlásenia - Na portáli sa používateľ dozvie základné informácie o eurofondoch, vyhlásených/plánovaných výzvach, 
žiadostiach, projektoch, aktualitách, riadiacej dokumentácií, registrácií a iných relevantných informáciách o systéme/ programoch.
Opendata - Systém bude mať rozhranie a funkcionality na publikovanie otvorených dát v zmysle štandardov dátovej kancelárie.
Open API – systém bude mať rozhranie na automatizované nahrávanie dát do systému pre prijímateľa. Prístup do OpenAPI je riešený pomocou 
„technického používateľa".

Na úrovni frontend-u sú významné nasledovné funkcie:

UI a Formuláre (obrazovky s logikou)
CMS/Web text
Domovská stránka
Vzdelávanie/Nápoveda/ Podpora používateľov

Popis funkcií frontend-u je v možné nájsť v Prístupe k projektu resp. detailnejšie v Katalógu požiadaviek.
(InformaUpozornenie: Vzhľadom na veľký dopad (prepracovanie odhadnuté na 2000 človekodní) nie je plánované prierezové aplikovanie štandardu ID-SK 

čný portál zohľadní ID-SK, portál – verejná a neverejná časť nie).

.

Backend

Na úrovni backend-u sú významné nasledovné funkcie:

Spôsob evidencie, verzionovania, uzamykania a zobrazovania histórie zmien objektov
Zodpovední pracovníci
Správa subjektov, organizácií, orgánov, osôb a ich vzájomných vzťahov
DMS a spis
Riadiaca dokumentácia
Špecifické polia
Číselníky
Riadenie prístupov (vrátane registrácie)
Správa workflow a riadenia procesov
Notifikácie
Integrácie
Podania
Komunikácia
Manažment dát (GDPR, exporty, reporty, prepočty, analytický modul/Business intelligence, ITMSBox, OpenData, OpenAPI)
Auditovanie
Manažment jobov
Logovanie a monitoring

Popis podporných funkcií je v možné nájsť v Prístupe k projektu resp. detailnejšie v Katalógu požiadaviek.

Integrácie

Systém predpokladá minimálne nasledovné externé integrácie:

(RU) Získanie informácie o vedených konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
(IS SEMP) Získavanie konsolidovanej informácie o poskytnutej štátnej/minimálnej pomoci
(IS SEMP) Získanie Schém pomoci a príslušné číselníky
(ZP) Získavanie konsolidovanej informácie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení (Dôvera, UNION, VšZP)
(SP) Získavanie informácie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
(SP) Overenie existencie zamestnanca
(SP) Priebeh registrácií fyzickej osoby
(SP) Počet zamestnancov zamestnávateľa
(DN) Získavanie informácie o daňových nedoplatkoch
(LV) Získanie Výpisu z listu vlastníctva
(RPO) Získavanie konsolidovanej informácie o právnickej osobe
(NIP) Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania



(OR SR) Získanie Výpisu z Obchodného registra SR
(RUZ) Získanie podkladov k účtovným závierkam
(RUZ) Získanie indexu bonity
(RT) Získanie Výpisu z registra trestov
(RFO) Získavanie informácií o fyzickej osobe
(RFO) Automatizovaná aktualizácia údajov fyzických osôb
(RA) Získavanie informácií o adresnom bode fyzickej osoby
(EKS) Získavanie informácií o zákazkách
(ÚVO) Získavanie informácií o verejných obstarávaniach
(EVO) Informačný systém Elektronického verejného obstarávania
(RPVS) Získanie informácie/výpisu z Registra partnerov verejného sektora, vrátane Registra konečných užívateľov výhod
(ISUF) Výmena informácií o finančných tokoch so systémom účtovníctva fondov:

najrozsiahlejšia integrácia, výmena rôznych údajov naprieč aplikáciou v evidenciách Subjektov, Projektov, Žiadosti o platbu, Žiadosti 
o platbu na EK, Pohľadávkových dokladov, Vysporiadaní a iné.

(UPVS) Prihlásenie pomocou eID
(UPVS) Elektronické odoslanie formulára
(UPVS) Elektronický podpis dokumentov
(ITMS21+) Integrácia na Irregularity Management System
(REG) Príprava rozhrania pre napojenie Registratúry

Interné integrácie

Vnútro-systémovú komunikáciu predpokladáme s využitím privátnej časti integračnej platformy prostredníctvom REST volaní API.

Rozsah refaktoringu

V rámci príprav na refaktoring boli identifikované nasledovné oblasti úprav jadra a technológii ITMS2014+, pre potreby systému ITMS21+.

Zbavenie sa nepotrebných súčastí
Optimalizácia DB a refaktoring dátového modelu, konkrétne:

optimalizácia DB queries
zníženie používania materializovaných views
Odstránenie N+1 select problémov
Partitioning veľkých tabuliek
Routing write queries do master DB inštancie a read queries do standby inštancie
Výskušanie použitia sharding mechanizmus CITUS  (najprv na prototype) a v prípade pozitívneho výsledku https://www.citusdata.com/
jeho použitie
Optimalizácia šírky doťahovaných dát
Prepis queries z ORM – JPA2 v implementácii Hibernate na natívne SQL prostredníctvom použitia knižnice JOOQ

Zmeny v mapovaní objektov
Výmena „DMS" / Prechod na objektový storage
Biznisová validácia a optimalizácia ukladania súborov
Upgrade knižníc a frameworkov, jazykov, nástrojov na aktuálne verzie
Kontajnerizácia / Zváženie clusteru (Pozn. závisí od dohôd s prevádzkovateľom infraštruktúry v prípade on premise)
Optimalizácia kľúčových modulov, zavedenie účelových microservice
UX audit a optimalizácie
Úpravy domény a procesov ako príprava na implementáciu nových požiadaviek

Rozsah úprav bude potrebné balansovať z požiadavkami na dodanie funkcionalít v prvom míľniku v priebehu roka 2023.

Technologická architektúra
Riešenie bude postavené na opensource produktov použitých v rámci ITMS2014+, pričom niektoré z nich budú vymenené resp. upgrade-ovené na novšie 
verzie.
V rámci technologickej architektúry  sa predpokladá využitie otvorenej (open source) kontajnerizačnej platformy Kubernetes, ktorá automatizuje operácie s 
kontajnermi. Odstraňuje mnoho ručných procesov, ktoré sa týkajú nasadenia a zjednodušovania kontajnerových aplikácií. Z tohto dôvodu je Kubernetes 
ideálnou platformou pre hosťovanie aplikácií, ktoré vyžadujú rýchle škálovanie a časté upravovanie. 
Časti systému by boli v cieľovom riešení modifikované a prevádzkované ako kontajnery. Komunikácia medzi komponentami (službami) musí byť primárne 
cez RESTful API (Open API 3+). Komunikácie na úrovni G2G prebieha cez privátne a zabezpečené API. API budú dostupné v sieti GovNet. Komunikácia 
medzi servermi bude zabezpečená cez mTLS.
Nižšie uvedený obrázok koncepčne popisuje použitie kontajnerizačnej platformy v prostredí ITMS21+. Databázové systémy navrhujeme prevádzkovať 
mimo kontajnerizačnej platformy a to inštalované na samostatných node-och. V prípade požadovanej vysokej dostupnosti je potrebné RDBMS SW inštalov

.ať ako cluster

https://www.citusdata.com/


 
Miesto prevádzky / Využitie vládneho cloudu - Prevádzka je uvažovaná v prostredí Datacentra. V prípade ak infraštruktúra Datacentra nebude schopná 
poskytnúť podporu kontajnerizačnej technológie, bude zvážená prevádzka v inom prostredí napr. NASES alebo bude zvážené využitie certifikovaných 
služieb vládneho cloudu.

LEGISLATÍVA
V zmysle čl. 69, ods. 1 všeobecného nariadenia má ČŠ povinnosť zriadiť systémy riadenia a kontroly pre svoje programy a zabezpečiť ich fungovanie v 
súlade so zásadou riadneho finančného riadenia a kľúčovými požiadavkami, ktoré sú uvedené v prílohe XI. V prílohe XI je kľúčovou požiadavkou č. 6:
„Spoľahlivý elektronický systém (vrátane prepojení so systémami elektronickej výmeny údajov s prijímateľmi – pre ENRAF, AMIF, ISF a BMVI od 
01.01.2023) na zaznamenávanie a ukladanie údajov na účely monitorovania, hodnotenia, finančného riadenia, overovaní a auditov vrátane vhodných 
postupov s cieľom zaistiť bezpečnosť, integritu a dôvernosť údajov a overovanie používateľov". Zodpovednosť za toto zriadenie má RO. Požiadavky na IS 
sú popísané v prílohe XIV všeobecného nariadenia (príloha I tohto dokumentu). Ide o takmer totožné požiadavky ako sú kladené pre systém SFC2021.RO 
je v zmysle čl. 72, ods. 1, písm. e) všeobecného nariadenia povinný „zaznamenávať a uchovávať elektronicky údaje o každej operácii, ktoré sú potrebné 
na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit v súlade s prílohou XVII (príloha III k tomuto dokumentu), a zaisťuje bezpečnosť, 
integritu a dôvernosť údajov a overenie totožnosti používateľov."Aktuálne je taktiež k dispozícii  zákon č. 121/2022 o fondoch EÚ pre programové obdobie 
2021-2027, v ktorom sú zakotvené procesy implementácie, zodpovednosti a kompetencie, aj vo vzťahu k IS. Rovnako je k dispozícii návrh P Slovensko, 
ktorý určuje vecnú/obsahovú stránku poskytovania pomoci pre programové obdobie 2021-2027. Nariadenia EÚ parlamentu a rady EÚ vzťahujúca sa na 
oblasť fondov EÚ v programovom období 2021-2027

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, 
rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú 
bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku – všeobecné nariadenie (EFRR, KF, ESF+, FST, ENRF, ISF, MBVI, 
AMIF)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde - 
nariadenie EFRR/KF
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje 
nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 - nariadenie ESF+
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná 
spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov - nariadenie EÚS (EFRR)



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu - nariadenie 
FST
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1139 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje
Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004 (účinnosť 13.07.2021) – nariadenie ENRAF
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1147 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje
Fond pre azyl, migráciu a integráciu (účinnosť 15.07.2021) – nariadenie o AMIF
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1148 zo 7. júla 2021, ktorým sa ako
súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (účinnosť 15.07.2021) – 
nariadenie o BMVI
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1149 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje
Fond pre vnútornú bezpečnosť (účinnosť 15.07.2021)– nariadenie o ISF

Zákony a vyhlášky vzťahujúce sa na oblasť ITVS, kde spadá aj navrhované riešenie

Všetky relevantné zákony, vyhlášky a nariadenia, ktoré je nevyhnutné splniť pri návrhu a realizácií tohto systému sú uvedené v rámci katalógu 
požiadaviek v časti legislatívne požiadavky.

ROZPOČET A PRÍNOSY

Východiská
Pre výpočty nákladov a prínosov pre preferovanú Alternatívu 1: Refaktoring systému ITMS2014+ a pre Alternatívu 2: Vytvorenie nového systému (IMS) 
platia nasledovné spoločné východiská:

Pri oboch alternatívach sú rovnako k dispozícii artefakty pre ITMS2014+ (analytické podklady, kód, testovacie scenáre a iné).
Pri oboch alternatívach je potrebné implementovať rovnaký rozsah požiadaviek daný katalógom požiadaviek.
Vzhľadom na potrebu implementácie rovnakého rozsahu požiadaviek je prínosová stránka pri oboch CBA vo väčšine rovnaká. Alternatíva A2 má 
dodatočné prínosy z prepoužitia integračného modulu.
V oboch CBA predstavuje AS IS stav hypotetický scenár spracovania agendy Programového obdobia 2021-2027 bez dedikovaného 
informačného systému prevažne v listinnej forme.
V oboch CBA vychádzajú výpočty prínosov v TO BE stave zo štatistík programového obdobia 2014-2020 vzhľadom na predpokladanú 
kvantitatívnu podobnosť nového a starého programového obdobia (vychádza z predpokladaného podobného rozsahu finančných zdrojov na 
projekty a podobnej miery elektronizácie a automatizácie procesov).
V rámci nákladových odhadov bol nepriamo použitý Use case model existujúceho systému ITMS2014 v rozsahu približne 5850 use case-ov, 
rozdelený do oblastí funkcionality, ako aj náklady na vybudovanie a rozvoj ITMS2014+  (44 214 človekodní).  Vzhľadom na podobnosť starého a 
nového programového obdobia bola prácnosť požiadaviek na nový systém pre Alternatívu 1 Refaktoring aj pre Alternatívu 2 Nový IMS 
posudzovaná relatívne k existujúcej funkčnosti ITMS2014, teda aká je miera požadovanej zmeny funkčnosti v požiadavkách relatívne k funkčnosti 
existujúceho systému ITMS2014+.
Dôvody pre odklon od použitia UCP metodiky:

Rádový rozdiel medzi počtom a komplexnosťou požiadaviek a use case-ov v prípade projektu ITMS21 (približne 490 funkčných 
požiadaviek vs. tisíce UC).
Pri Alternatíve 1, kde je potrebné naceniť prepoužitie existujúcej funkcionality, refaktoringové aktivity a dobudovanie nových požiadaviek, 
sa odhad cez UCP ako metóda nehodí.
Ako presnejší nákladový odhad pre obe alternatívy sa javil odhad analytikov so znalosťou biznis domény v rámci cenovej kalkulácie 
v človekodňoch, ktorý bol  validovaný zo strany analytikov MIRRI so skúsenosťou z projektu ITMS2014. Tieto odhady boli navyše nižšie 
ako prvotný odhad cez UCP  (so vstupom 5850 pravdepodobne relevantných UC z analytické modelu ITMS2014) pre Alternatívu 2 Nový 
IMS, a preto boli použité v CBA.

Pri CBA pre Alternatívu 1: Refaktoring systému ITMS2014+ platí tiež nasledovné:

Požiadavky, ktoré majú prácnosť ohodnotenú 0, predpokladajú prepoužitie funkcionality ITMS2014+.
Prácnosť majú aj niektoré nefunkčné požiadavky, keďže si vyžadovali samostatné odhady (odchýlka od metodiky). Analytici pri refaktoringu 
hodnotili dopad všetkých požiadaviek relatívne k existujúcej funkčnosti ITMS2014, a takýto dopad bol identifikovaný aj pri niektorých nefunkčných 
požiadavkách.
Náklady na refaktoring sú súčasťou odhadov požiadaviek, kde je nenulová prácnosť.
Vzhľadom na predpoklad realizácie Inkrementu 1 (približne 30% rozsahu) zo strany súčasného dodávateľa ITMS2014+ je blended cena za 
človekodeň na pracovné pozície stanovená  zmluvou na dielo č. 1179/2019 v sume 614 EUR bez DPH ( ). https://www.crz.gov.sk/4372258/
Implementácia inkrementu 1 bude krytá zo štátneho rozpočtu. Cena je porovnateľná s nákladmi na človekodeň pri budovaní podobného systému 
v Čechách (suma za 1 človekodeň aplikačného rozvoja je pre projekt MS2021 -  15000 CZK /MD (617€) bez DPH, náklady definuje zmluva č. 
CES 6005). Suma je nižšia ako mediánová blended sadzba z cenového porovnania MIRRI (https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/09

), ktorá vychádza na 638 EUR bez DPH./Publikacia-priemernych-sadzieb-za-clovekoden-jednotlivych-roli-spojenych-s-vyvojom-aplikacii.pdf
Cena za človekodeň za dodávky v Inkremente 2 (približne 70% rozsahu) bude stanovená VO. Pre potreby nákladových odhadov v CBA je 
uvažovaná rovnaká hodnota ako pre Inkrement 1 – 614 EUR bez DPH.
Inkrement 1 bude financovaný zo štátneho rozpočtu a Inkrement 2 bude financovaný z európskych zdrojov.
Výška nákladov na aplikačnú podporu (10%) a rozvoj (8%) bola odvodená na základe ich miery pri systéme ITMS2014+ vzhľadom na predpoklad 
porovnateľnej úrovne pri ITMS21. Pri oboch vychádza miera vyššie ako 5%, pričom podrobnosti sú vo východiskách v XLS CBA.

https://www.crz.gov.sk/4372258/
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/09/Publikacia-priemernych-sadzieb-za-clovekoden-jednotlivych-roli-spojenych-s-vyvojom-aplikacii.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/09/Publikacia-priemernych-sadzieb-za-clovekoden-jednotlivych-roli-spojenych-s-vyvojom-aplikacii.pdf


Náklady na infraštruktúru sú odhadnuté s použitím kalkulačiek na verejné certifikované  cloudové služby (Microsoft Azure a Oracle cloud) ako 
aproximácia budúcich nákladov Datacentra na infraštruktúru. Skutočné náklady budú závisieť od cenových podmienok Datacentra, ktoré v dobe 
písania štúdie neboli známe (sú závislé od realizácie projektu upgradu Datacentra na cloudové služby).

Pri CBA pre Alternatívu 2: Vytvorenie nového systému (IMS) platí tiež nasledovné:

Prácnosť požiadaviek pri tejto Alternatíve bola odhadovaná na základe cenového odhadu SKIT a to nasledovným spôsobom: 
Použítím metodiky so SAFe Weighted Shortest Job First  bol pre funkčné požiadavky https://www.scaledagileframework.com/wsjf/
odhadnutý parameter job size, konkrétne:

Veľkosť/zložitosť požiadaviek bola hodnotená Fibonnaciho radom 2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987
Porovnávala sa zložitosť požiadaviek relatívne voči sebe. Podobne zložité požiadavky majú rovnaký odhad job size
Boli vybrané najjednoduchšie požiadavky, ktorým bola priradená prvá hodnota z radu "2"
Zo zostávajúceho zoznamu požiadaviek boli opäť vybrané najjednoduchšie požiadavky a bola im priradená ďalšia hodnota z 
radu "3"
Podobným postupom boli ohodnotené všetky funkčné požiadavky, pričom ich zložitosť sa postupne zvyšovala.

Požiadavky na migráciu, DWH/BI a projektový manažment boli odhadnuté odhadom počtu potrebných rolí a ich alokácie mimo odhadu 
cez job size, konkrétnych požiadaviek.
Na základe miery požadovanej zmeny voči existujúcemu systému ITMS2014+ a so zohľadnením poučení z projektu ITMS2014+ bola 
odhadnutá celková prácnosť na projekt, rozdelená po roliach na jednotlivé inkrementy. Základným východiskom bolo, že pri budovaní 
systému na mieru na zelenej lúke, ktorý bude mať porovnateľnú až väčšiu funkcionalitu ako ITMS2014+ bude potrebná rádovo 
porovnateľná prácnosť pri implementácii. Z celkových odhadov človekodní na implementáciu inkrementov pre Alt 2. Nový IMS bol 
odvodený koeficient prepočtu medzi job size a človekodňami (celkový job size v porovnaní s človekodňami na ich implementáciu).
Pre túto alternatívu bolo v pláne vykonať ďalšie iterácie spresnenia odhadov (napr. na migráciu), ktoré však neboli realizované vzhľadom 
na nesplnenie KO kritérií pri tejto Alternatíve už po prvom odhade a vzhľadom na nižšie nákladové odhady pri Alternatíve 1 Refaktoring. 

Náklady na implementáciu nefunkčných požiadaviek sú prierezovo započítané cez koeficient prepočtu z job size na človekodni do odhadov 
človekodní na implementáciou funkčných požiadaviek. Koeficient bol odvodený z odhadu človekodní po jednotlivých roliach za celý projekt, kde 
boli zahrnuté aj role v alokácii, ktoré pokrývajú implementáciu nefunkčných požiadaviek.
Implementácia je odhadovaná na 48 mesiacov oproti 37 mesiacom pri Alternatíve 1. Nábeh benefitov je preto o rok neskorší.
Cena za človekodeň bola použitá z cenníka SKIT ( ) za jednotlivé role, keďže do nákladovej stránky https://slovenskoit.sk/cenotvorba-a-cennik/
CBA pre túto alternatívu bol prebratý cenový odhad SKIT.

Rozdiely vo výpočtoch nákladov pre Alternatívu 1 Refaktoring systému ITMS2014+ a pre Alternatívu 2 sú uvedené v príslušnej XLS prílohe a vychádzajú 
zo skutočností uvedených pri porovnaní alternatív pri výbere.
Redukcia nákladov počas iterovania odhadov
Obe spracované CBA zahŕňajú tretiu iteráciu odhadov nákladov na projekt. Zmeny medzi iteráciami boli nasledovné:

Prvá iterácia bola s použitím UCP metodiky.
Druhá iterácia predstavovala odhad prácnosti analytikmi v rámci konzultácii s dodávateľmi k predbežnému naceneniu nákladov na implementáciu 
projektu.
Tretia iterácia predstavovala odhad redukovaného rozsahu požiadaviek, potom čo pôvodne preferovaná Alternatíva 2 nesplnila kritéria na trvania 
implementácie (bolo by dlhšie ako je požadované v rámci kritérií na projekt).

V rámci redukcie rozsahu požiadaviek boli dosiahnuté nasledovné úspory v odhadoch medzi druhou a treťou iteráciou:

Preferovaná Alternatíva 1 Refaktoring systému ITMS2014+: zníženie približne o 46% v počte človekodní (externá časť dodávky, nie interné 
zdroje)
Alternatíva 2 Vytvorenie nového systému (IMS): zníženie približne o 11% v počte človekodní (externá časť dodávky, nie interné zdroje)

Rozdiel v úsporách medzi alternatívami je v dôsledku toho, že sa redukcie prispôsobovali pre Alternatívu 1, teda minimalizácia požiadaviek, ktoré by boli 
nové oproti existujúcej funkcionalite ITMS2014+.

Rozpočet a prínosy – preferovaná Alternatíva 1: Prebudovanie / refaktoring systému ITMS2014+

Sumarizácia prínosov a nákladov

https://www.scaledagileframework.com/wsjf/
https://slovenskoit.sk/cenotvorba-a-cennik/


Popis prínosov

Hlavné kvantifikované prínosy sú vypočítané na základe nasledovných predpokladov:

Systém pre nové programové obdobie PO2021-2027 bude z pohľadu CBA rámcovo podobný ITMS2014+ pre programové obdobie 2014-2020.
Predpokladáme, že celkovo sa bude systém využívať v podobnom rozsahu, pričom rozsah používania sme kvantifikovali na základe údajov o 
čase strávenom na jednotlivých stránkach systému ITMS2014+ v Google analytics. Podobné údaje predpokladáme aj pre ďalšie programové 
obdobie. Systém ITMS2014+ disponuje funkciou timeout-ov na session, a preto by mali byť použité dáta realistické (nie umelé zvyšovanie časov 
neaktívnymi otvorenými stránkami).
Údaje z Google analytics sú použité pre odhad času pre variant TOBE teda so systémom. Spolu za celé obdobie ide o ekvivalent približne 1 985 
229 hodín za Neverejnú časť  a 1 352 938 hodín za verejnú časť.
Variant ASIS predstavuje  scenár bez existencie systému (keďže v súčasnosti neexistuje systém, ktorý je možné zobrať a bez rozsiahlych 
investícií použiť pre PO2021-2027). Trvanie spracovania agendy pre tento scenár je uvažovaný ako násobok spracovania agendy so systémom. 
Odhad je na základe faktora, ktorý je odvodený podkladov zistených z PPA, kde bol príklad realizácie agendy bez systému a neskôr so 
systémom ITMS2014+.

Pre referenciu a pre podporu vyššie uvedenej kalkulácie benefitov uvádzame charakteristiku prípadu z minulosti (PPA) pre vytvorenie Žiadostí bez 
systému a so systémom (v tomto prípade ITMS2014+):

Spracovanie podania na strane žiadateľa
Je potrebné zohľadniť, že či žiadateľ podáva žiadosť v systéme opakovane (v tomto prípade to znamená pravidelne, vždy keď je 
otvorená výzva pre podanie žiadostí pre to konkrétne opatrenie) alebo žiadosť vytvára prvýkrát.
V prípade, že si žiadateľ pravidelne podáva žiadosť na rovnaké opatrenie, všetky údaje má predvyplnené, resp. len časť údajov vypĺňa, 
a v prípade, že s týmito údajmi súhlasí, tak žiadosť len v systéme odošle.
Odhad je, že celý proces môže trvať priemerne 15 minút.
V minulosti, keď boli žiadosti podávané výlučne v papierovej podobe, musel žiadateľ všetky údaje vpisovať a žiadosť zasielať aj spolu s 
ďalšími prílohami – originál potvrdeniami jednotlivých inštitúcií, ktorých vybavenie samotný čas podania žiadosti značne predlžoval o 
niekoľko dní.

Spracovanie na strane PPA:
V prípade spracovania žiadostí veľkú rolu zohráva, či je žiadosť už prvotne podaná korektne a nie je potreba vyzvania na doplnenie, čo 
by automaticky predĺžilo celé spracovanie.
V prípade korektne podanej žiadosť bez nedostatkov so systémom spracovanie tejto žiadosti od začatia administrácie po schválenie trvá 
jeden deň (pri Zelenej nafte).



Celkovo na schválenie všetkých žiadostí v rámci jedného opatrenia (napríklad žiadostí na poistné), tak administrácia v systéme trvala 
približne jeden mesiac
V porovnaní s minulosťou (žiadosti podávane výlučne len prostredníctvom formulára v listinnej podobe), to boli cca tri mesiace.

Záver pre posúdenie variantu so systémom a bez systému:
Na základe vyššie uvedeného odhadujeme, že spracovanie agendy bez systému je minimálne 3x prácnejšie ako so systémom. 
Kalkulácia benefitu pre ITMS21+ konzervatívne počíta s ekvivalentom 2-násobného zlepšenia oproti stavu bez systému.

Ďalšie oblasti benefitov:

Existencia systému je nutnou (must have) požiadavkou v zmysle 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. 
júna 2021

Administrácia veľkého množstva dokumentov, ktoré sú tvorené v 
rámci biznis procesov Očakávaná potreba spracovania viac ako 20 000 0000 dokumentov.

Automatické generovanie dokumentov (v súčasnom stave cez 2 100 000 
dokumentov je generovaných automaticky systémom)
Zdieľanie dokumentov naprieč verejnou a neverejnou časťou
Archivácia dokumentov
Elektronické podanie
Verzionovanie dokumentov

Použitie integrácií v procesoch (automatizácia resp. 
poloautomatizácia vybraných krokov procesov) Urýchlenie overenia PO/FO voči registrom v sekundách poprípade 

hodinách
Overenie bez poplatkov
Využitie viac ako 15 registrov
Automatické odosielanie dát na pozadí do účtovného systému ISUF

Aktualizácie kariet účastníkov projektov
Podpora pre hromadné nahrávanie informácií o účastníkoch projektu 
(záznamy o účasti)

Podpora náročných prepočtov ukazovateľov
V systéme sú aplikované veľmi náročné prepočty ukazovateľov, ktoré 
slúžia najmä ako podklady pre EK
Automatizované napočítavanie stoviek ukazovateľov
Príprava podkladov pre EK formou stiahnuteľných exportov

Generované exporty pre ďalšie spracovanie
Export rôznych dát slúžiacich na monitorovanie, hodnotenie a riadenie 
programu

Administrácia účastníkov projektov/osoby/subjekty
Zabezpečenie overenia údajov voči registrom
Automatizované vytváranie účastníkov projektov a ich záznamov

Všetky dáta na jednom mieste
Sadu potrebných dát je možné vyhľadávať, filtrovať a vyskladávať
Zverejňovanie dát zabezpečuje transparentnosť
Dáta viacerých fondov sú udržiavané v podobných formátoch s 
rovnakými pojmami

Podpora elektronickej komunikácie
Elektronická komunikácia medzi verejnou a neverejnou časťou
Možnosť využitia elektronických podpisov

Inteligentné formuláre, ktoré asistujú pri vypĺňaní
Mnohé dáta vo formulároch sú napĺňané z číselníkov, čím sa 
zabezpečuje korektnosť vyplnenia údajov, nižšia šanca na chybu, 
urýchlujú vypĺňanie údajov
Automatizované predvyplnenie mnohých údajov
Automatizované kontroly formulárov - systém neumožní odoslať neúplný 
alebo chybne vyplnený formulár



Auditovateľnosť
Systém zabezpečuje vysokú auditovateľnosť
Sledovanie, ktorý používateľ pridal/upravil/vymazal dáta alebo dokumenty 
v rámci aplikácie
Auditovateľnosť umožňuje vytvárať štatistiky – napr. počet spustených 
integrácií a iné

Identifikácia duplicít účtovných dokladov
Systém kontroluje duplicitne zadané doklady evidované v rámci systému

Automatické žrebovanie hodnotiteľov
Systém zabezpečuje transparentné automatické žrebovanie hodnotiteľov
Systém dokáže automatizovane vyhodnotiť, ktoré ŽoNFP spĺňajú kritéria 
výzvy na základe hodnotiacich kritérií

Notifikácie
Systém umožňuje vysokú mieru notifikácií pre používateľov, využívaných 
najmä pri výmene údajov medzi verejnou a neverejnou časťou

Elektronické výkazy
Systém bude podporovať procesy pre elektronizáciu tvorby a zasielania 
pracovaných výkazov.

Z vyššie uvedených oblastí kvalitatívnych benefitov boli prínosy odhadnuté pre nasledovné (východiská a prepočty v XLS CBA):

Administrácia veľkého množstva dokumentov, ktoré sú tvorené v rámci biznis procesov.
Aktualizácie kariet účastníkov projektov.
Použitie integrácií v procesoch (automatizácia resp. poloautomatizácia vybraných krokov procesov).
Identifikácia duplicít účtovných dokladov.
Podpora náročných prepočtov ukazovateľov.

Popis nákladov

Náklady na implementáciu boli vypočítané na základe odhadov prácností požiadaviek. Odhad nákladov v zmysle prepočtu TCO na projekt je (v EUR s 
DPH):

SW produkty - sumár obstaranie 50 000

Aplikácie - sumár obstaranie 15 250 465

HW sumár obstaranie 799 038

Riadenie projektu 1 367 635

Spolu 17 467 138

Odhad nákladov na prevádzku vrátane rozvoja (v EUR s DPH):

SW produkty - sumár prevádzka 50 000

Aplikácie - sumár prevádzka 23 803 592

HW sumár prevádzka 2 810 688

Spolu za prevádzku 26 664 279

Ročné prevádzkové náklady (7 rokov) 3 809 182

z toho rozvoj ročne 1 085 100

Pozn.: Náklady na implementáciu predstavujú už spresnený odhad a indikujú pravdepodobné náklady pre Alt 1.

Výsledné hodnoty CBA



Rozpočet a prínosy – Alternatíva 2 Vytvorenie nového systému (IMS)

Sumarizácia prínosov a nákladov



Popis prínosov



Popis základných prínosov je rovnaký ako pre Alternatívu 1. Dodatočnej je pri tejto alternatíve uvažované s vytvorením modulu integračných služieb, ktorý 
by mohol byť prepoužiteľný aj pre iné dotačné schémy. Koncept kalkulácie prínosu je na obrázku nižšie. 

  

Popis nákladov

Náklady na implementáciu boli vypočítané na základe odhadov prácností požiadaviek.  v zmysle prepočtu TCO na projekt je (v EUR s Odhad nákladov
DPH):

SW produkty - sumár obstaranie 50 000

Aplikácie - sumár obstaranie 22 379 620

HW sumár obstaranie 1 032 667

Riadenie projektu 4 207 896

Spolu 27 670 182

Odhad nákladov na prevádzku vrátane rozvoja (v EUR s DPH):

SW produkty - sumár prevádzka 50 000

Aplikácie - sumár prevádzka 23 752 306

HW sumár prevádzka 2 478 401

Spolu za prevádzku 26 280 706

Ročné prevádzkové náklady (6 rokov) 4 380 118

Z toho rozvoj 1 087 035

. Náklady na prevádzku sú indikatívne.Náklady na implementačnú fázu vychádzajú z nacenenia SKIT

Výsledné hodnoty CBA



Náklady na implementáciu použitím softvéru COTS
V rámci nákladovej stránky bola skúmaná aj možnosť použitia krabicového riešenia (SAP). 
Podľa prvotnej analýzy je predpokladaná cena cloudového ročného predplatného v rozmedzí 1,3 mil. EUR až 2,3 mil. EUR. Rozptyl v odhade spôsobuje 
hlavne časť portálového riešenia, kde boli identifikované hlavné komponenty riešenia, ale riešiteľ by potreboval hlbšiu a detailnejšiu analýzu.
Vychádzajúc už z nákladov na základné riešenie SAP je potrebné rátať za obdobie 7 rokov prevádzky minimálne 9,1 mil. EUR až 16,1 mil. EUR 
dodatočných nákladov v porovnaní s Alternatívami A1 a A2. K tomu je potrebné prirátať náklady na implementáciu a customizáciu, ktoré predpokladáme, 
že budú vzhľadom na špecifickosť požiadaviek značné. Alternatívy v užšom výbere počítajú s prevažne opensource produktami a minimálne Alternatíva 
A1 určite vychádza lacnejšie ako použitie SAP riešenia.

HARMONOGRAM
Riešenie bude dodané v dvoch častiach , obe ako Dielo. Dielo ako aj spôsoby zabezpečenia dodania Diela budú realizované v súlade s požiadavkami 
kladenými strategickými dokumentami v oblasti informatizácie VS v podmienkach SR, najmä NKIVS a príslušnými strategickými prioritami. Jeho výstupy a 
realizácia musia byť v súlade s platnými programovými a metodickými dokumentmi uvedenými v kapitole legislatíva a ako projekt bude riadený v súlade s 
Vyhláškou UPVII č. 85/2020 o riadení IT projektov a v súlade s dokumentom Metodika riadenia QAMPR.Dodávka Diela bude riadená v súlade s metodikou 
PRINCE2. Časti Diela budú dodávané vo vývojových cykloch v úzkej spolupráci Zhotoviteľa a MIRRI.  Harmonogram vývojových cyklov a iterácií v rámci 
nich bude prispôsobený navrhovanému harmonogramu, pričom bude zachovaný princíp priebežného dodávania Diela. Takýto iteratívny model vývoja 
Diela budú charakterizovať nasledovné fázy:

Riadenie projektu,
Plánovanie obsahu vývojových cyklov,
Analýza a návrh riešenia,
Implementácia,
Testovanie,
Akceptácia,



Nasadenie,
Post-implementačná podpora (PIP),
Dokumentácia.

Počas jednotlivých iterácií budú dodané návrhy riešenia požiadaviek, analytické špecifikácie k požiadavkám, budú realizované práce na častiach Diela, 
testovaním bude overená funkčnosť dodaných častí Diela a dôjde k akceptovaniu a nasadeniu častí Diela do produkčnej prevádzky. Na riadenie projektu 
budú využívané projektové nástroje pre riadenie prác na dodaní Diela, pre spracovanie a uchovanie analytickej dokumentácie. Rozhodujúcim 
dokumentom pre riadenie požiadaviek je Katalóg požiadaviek.
V rámci implementácie Diela budú akékoľvek požiadavky riešené v rámci pracovných skupín, v ktorých budú mať zo strany Zhotoviteľa zastúpenie 
členovia projektového tímu Zhotoviteľa zodpovední za analýzu, vývoj a testovanie ako aj členovia projektového tímu zo strany MIRRI, ktorí im budú 
poskytovať súčinnosť a pripomienkovať návrhy.Agilný spôsob dodávky môže byť odsúhlasený po vzájomnej dohode Objednávateľa a budúceho 
Zhotoviteľa na úrovni pracovných skupín projektu, ktorým je možné realizovať projekt v zmysle §4 ods.10 Vyhlášky 85/2020 Z.z.

, sledovanie a vyhodnocovanie kvality manažérskych Všetky kľúčové informácie potrebné na plánovanie a kontrolu riadenia projektu v realizačnej fáze
produktov a špecializovaných produktov projektu, určenie akceptačných kritérií, určenie pravidiel riadenia zmien v projekte, určenie spôsobu evidovania a 
priorizovania požiadaviek na zmenu, riadenie a komunikáciu v projekte budú popísané v Projektovom iniciačnom dokumente (PID), ktorý vyhotovuje 
MIRRI v súčinnosti s budúcim Zhotoviteľom.Rozsah a obsah výstupných produktov bude primerane prispôsobený požiadavkám na riešenie.

Harmonogram
Harmonogram jednotlivých etáp je uvedený nižšie ako indikatívny Projektový plán. Bude aktualizovaný a spresňovaný pre jednotlivé etapy projektu 
priebežne. Prvotné spresnenie bude po schválení základných rámcov projektu v zmysle míľnikov uvedených nižšie.

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK
(odhad 
termínu)

KONIEC
(odhad 
termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 11/2021 02/2022

2. Iniciačná fáza, prieskum trhu a určenie PHZ, 
externé pripomienkovanie a schvaľovanie 
dokumentov z iniciačnej fázy

03/2022 11/2022

3a. Zazmluvnenie – Inkrement 1 10/2022 12/2022 Vzhľadom na preferovanú alternatívu Refaktoring a potrebu dodania prvej 
funkcionality v priebehu roka 2023 je plán zazmluvniť dodávku pomocou dodatku 
v rámci existujúcej rozvojovej zmluvy (približne 30% rozsahu).

3b. Verejné obstarávanie - Inkrement 2 
a prevádzka Inkrementu 1

11/2022 12/2023 Na druhú väčšiu časť dodávky bude vyhlásené verejné obstarávanie (približne 
70% rozsahu). Tiež bude potrebné zabezpečiť podporu prevádzky Inkrementu 1.

4. Realizačná fáza 12/2022 12/2025

4a. Príprava projektu a Inkrement 1 – časť 1 12/2022 06/2023 Základné funkcionality pre spustenie PO2021-2027. 
Detail požadovanej dodávky do 06/2023 je zadefinovaný v katalógu požiadaviek.

4b. Inkrement 1 - časť 2 12/2022 12/2023

4c. Inkrement 2 01/2024 12/2025 Potrebné ukončenie VO, pre Inkrement 2

5. Import údajov z dočasného riešenia 04/2023 Q1/2024 Prvotné procesy PO2021-2027 budú podporené dočasným riešením, ktoré vznikne 
úpravou ITMS2014+. Bude potrebné importovať údaje z tohto dočasného riešenia.

6. Podpora prevádzky výstupov inkrementu 1 
(SLA)

01/2024 Produkčná prevádzka pre základné funkcionality

7. Podpora prevádzky celé dielo (SLA) 01/2026

Harmonogram tvorí Príloha č. 4 – Rámcový harmonogram tohto dokumentu. Spracovanie bude vykonané po finalizácii katalógu požiadaviek 
a zapracovaní pripomienok z verejného pripomienkovania a pripomienkovania UHP. Základný rámec je daný priradením požiadaviek v katalógu, konkrétne 
(J - 06/–23, D - 12/23, P-12/25)
Návrh na predbežné priradenie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

ID Obsah (podstatné funkcionality)

Inkrement1 – 
časť 1

Časť 1 bude obsahovať:

Návrh procesov a optimalizácia metodík (súčinnosť s metodikmi)
Vytvorenie forku ITMS2 14+ a príprava frameworku riešenia ITMS21+
Príprava prostredí
Realizácia základných prác refaktoringu – časť 1 (najmä upgrade technológií, zmena DMS na objektový storage, kontajnerizácia 
a prvá sada  prác v ostatných oblastiach refaktoringu)
Implementácia nasledovných požiadaviek, kde je potrebné prepracovanie funkcionality: 

Vytvorenie programov implementujúcich EFRR (cieľ 1), ESF+, KF, FST a  ENRAF
Vytvorenie programov implementujúcich EFRR (cieľ 2)



Vytvorenie programov implementujúcich AMIF, ISF a  BMVI
Doplnenie a zmena žiadosti
Zverejňovanie žiadosti
Vytvorenie projektu
Vytvorenie projektu - finančné nás troje
Formulár - Projekt
Zverejňovanie
Zmena projektu
Vytvorenie žiadosti o platbu
Vytvorenie žiadosti o platbu - PCS (1. úroveň - partner)
Vytvorenie žiadosti o platbu - PCS (2. úroveň - projekt)
Generálna požiadavka - Súhrnná žiadosť o platbu -  SŽoP
Evidencia–SŽoP - vyraďovanie nepreplatiteľných výdavkov
Evidencia účtovných dokladov  - PCS
Vytvorenie evidencie podmienok poskytnutia príspevku
Unikátnosť  osôb
CRUD operácie s dokumentom
Generálna požiadavka - Exporty aplikácie

Prepoužitie funkcionalít, kde nie predpokladané zásadné prepracovania funkcionality
Uzavretie upravených integračných zámerov pre ITMS21+
Testov nie a rollout hlavných procesov od programovej štruktúry po základ finančného riadenia.
Príprava vecných vstupov pre VO pre inkrement 2

Inkrement1 – 
časť 2

Časť 2 bude obsahovať:

Refaktoring – časť 2
Implementácia nasledovných požiadaviek, kde je potrebné prepracovanie funkcionality: 

Väzba na MÚ
Formulár - PCS - viacjazyčnosť
Nástroj monitorovania
Vykazovanie výdavkov ŽoP do ŽoP na EK
Evidencia ŽoP na EK - dodatok 1
Evidencia ŽoP na EK - dodatok 2
Ročné účty 

Dodatok 1
Dodatok 3

 Opendata – Vizualizácia
Zmeny vo väzbe na nefunkčné požiadavky (vybrané Základné požiadavky na systém a technológie a bezpečnostné požiadavky)
Prepoužitie funkcionalít kde nie predpokladaná zásadné prepracovania funkcionality (v katalógu požiadaviek míľnik označený „D")
Testovanie a rollout rollout rozšírenia hlavných procesov od programovej štruktúry po základ finančného riadenia.

Inkrement 2 Inkrement 2 bude obsahovať:

Refaktoring – časť 3
Implementácia zvyšných požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek pre Inkrement 2

PROJEKTOVÝ TÍM

Projektový tím Objednávateľa

Meno a priezvisko Pozícia Oddelenie  Rola v projekte Alokácia

1 Mgr. Marcela Zubriczká Sponzor Sekcia financovania 
fondov, MIRRI

Predseda RV

2 Ing. Filip Košinár Vlastník projektu Sekcia financovania 
fondov, MIRRI

člen RV Ref. CBA

3 Viacero osôb, zoznam bude stanovený na 
začiatku implementácie projektu

Kľúčový používateľ MIRRI/Iné rezorty Zástupca používateľov Ref. CBA

4 pozícia bude obsadená  v realizačnej fáze IT Architekt MIRRI Návrh riešenia za stranu 
Objednávateľa

Ref. CBA

5 Ing. Lucia Rajčoková Hlavný analytik sekcia financovania 
fondov, MIRRI

Príprava podkladov pre biznis 
procesy a IT analýzu

Ref. CBA



6 Viacero osôb, zoznam bude stanovený na 
začiatku implementácie projektu

Metodik/Vlastník procesov MIRRI/Iné rezorty Vlastník postupov podľa príslušnej 
agendy

Ref. CBA

7 Viacero osôb, zoznam bude stanovený na 
začiatku implementácie projektu

Tester MIRRI/Iné rezorty Testeri objednávateľa Ref. CBA

8 Ing. Miroslav Líška, PhD. Dátový kurátor MIRRI Špecialista za dátovú doménu Ref. CBA

9 Viacero osôb, zoznam bude stanovený na 
začiatku implementácie projektu

Vlastník údajov MIRRI/Iné rezorty  Vlastníci dát za jednotlivé časti 
systému

Ref. CBA

10 Ing. Peter Ferianček Manažér kybernetickej a 
informačnej bezpečnosti

MIRRI Špecialista za oblasť informačnej 
bezpečnosti

Ref. CBA

11 Ing. Matej Sivčák Projektový manažér sekcia financovania 
fondov, MIRRI

Riadenie dodávky Ref. CBA

12 pozícia bude obsadená  v realizačnej fáze Finančný manažér Finančné riadenie projektu Ref. CBA

13 JUDr. Miloš Hrdý Manažér kvality sekcia financovania 
fondov, MIRRI

Riadenie kvality za stranu 
objednávateľa

Ref. CBA

14 pozícia bude obsadená  v realizačnej fáze Administratívny pracovník MIRRI Asistent pre oblast projektového a 
finančného riadenia

Ref. CBA

Projektový tím Zhotoviteľa
Predpokladaná alokácia pracovníkov Zhotoviteľa pre implementačnú fázu pre Inkrement 1 je 20 až 25 FTE. Pre Inkrement 2 je to 30 až 35 FTE Uvedené 
alokácie sú priemerné na celý projekt, pričom je pravdepodobné, že zhotoviteľ bude potrebovať nasadiť (v peaku projektu) aj robustnejší projektový tím 
o cca 30 %..
V rámcovom harmonograme sú aktivity rozložené v čase. Nie v každej etape je potrebný celý tím, avšak pri dedikovaní tímu je potrebné počítať s 
maximálnym počtom riešiteľov v špičke projektu vo fáze návrhu, implementácie, testovania a nasadenia. 
Podpora prevádzky závisí od celkovej zložitosti riešenia a nároky na zabezpečenie podpory prevádzky rastú spolu so zložitosťou a komplexnosťou 
produktov, ktoré sú výstupmi príslušnej etapy.
Očakávané sú nasledovné role, pričom predpokladané alokácie na role sú v CBA:

projektový manažér,
manažér plánovania jednotlivých verzií diela – release manažér,
hlavný analytik,
softvérový analytik/procesný analytik,
hlavný vývojár/programátor
vývojár/programátor,
konfiguračný manažér,
hlavný tester,
tester,
dizajnér / dizajnér komponentov,
dizajnér systémovej architektúry ,
databázový architekt,
dokumentarista.

PRACOVNÉ NÁPLNE

Projektový manažér
Projektový manažér je odborník v oblasti projektového manažmentu a riadenia. Projektový manažér má zodpovednosť za:

plánovanie,
realizáciu
a ukončenie projektu.

Projektový manažér sa často zúčastňuje aktivít, ktoré produkujú konečný výsledok a tým sa snaží zabezpečiť pokrok, vzájomné interakcie a úlohy 
jednotlivých strán tak, že znižuje riziko celkového zlyhania projektu, maximalizuje výhody, pridanú hodnotu projektu a minimalizuje náklady. Je zodpovedný 
za:

prípravu detailného projektového plánu, sleduje jeho dodržiavanie a vykonáva jeho aktualizáciu,
sledovanie pokroku projektu, reportovanie pokroku, identifikáciu a elimináciu rizík,
korektné vykazovanie kapacít v projektovom nástroji vrátane vykonávania pravidelnej kontroly,
pridelenie, sledovanie, odpočtovanie úloh členom projektového tímu vrátane vykonávania pravidelnej kontroly,
nastavenie a realizáciu konštruktívnej komunikácie s  projektovými manažérmi, ktorí zastupujú ostatné participujúce subjekty na implementácii 
ITMS21+.



Projektový manažér zostavuje projektový tím úspešného uchádzača, je zodpovedný za výber osôb a ich kvalitatívne vlastnosti. Projektový manažér má 
oprávnenie vykonať personálne zmeny v projektovom tíme. Projektový manažér má oprávnenie vykonať zmeny v organizácii a riadení projektového tímu 
úspešného uchádzača a projektu, najmä na strane úspešného uchádzača.

Manažér plánovania jednotlivých verzií diela – release manažér
Manažér plánovania jednotlivých verzií plánuje a riadi proces uvoľňovania jednotlivých verzií ITMS21+ interne v projekte, ako aj proces uvoľňovania verzií 
do produktívnej prevádzky. Pozícia má strategickú úlohu, nakoľko musí poznať:

chod celého cyklu ITMS21+,
aktuálny stav ITMS21+ v produktívnej prevádzke,
aktuálny stav v analytickej, vývojovej a testovacej fáze ITMS21+,
plánovaný stav ITMS21+.

Na základe vyššie spomenutých premenných, manažér plánovania verzií musí aktívne plánovať jednotlivé verzie, aby sa zachovala kontinuita celého cyklu 
ITMS21+, kontinuita dodávok ITMS21+ i požadovaná kvalita ITMS21+, a to všetko pri minimalizovaní nákladov ITMS21+. Typické činnosti sú najmä:

príprava obsahu a časového harmonogramu jednotlivých verzií ITMS21+,
komunikácia a plánovanie verzií s inými projektovými manažérmi resp. release manažérmi, ktorí zastupujú iné participujúce subjekty na 
implementácii ITMS21+,
v spolupráci s projektovým manažérom Objednávateľa pridelenie zdrojov na riešenie verzie vrátane vytvorenia časového harmonogramu verzie 
ITMS21+,
vytváranie reportov o stave riešenia verzie pre projektového manažéra, prípadne Objednávateľa,
návrh optimalizácie procesov pri riešení verzií ITMS21+,
zabezpečenie overenia kvality verzie ITMS21+,
koordinácia tvorby dokumentácie k verzii ITMS21+,
informovanie Objednávateľa o jednotlivých verziách ITMS21+.

Hlavný analytik
Hlavný analytik je zodpovedný za riadenie analytického tímu. Podieľa sa na plánovaní projektu. Poskytuje odhady činností a prideľuje kapacitné zdroje 
analytickým úlohám. Reportuje projektovému manažérovi stav a priebeh analýz a eskaluje problémy súvisiace s tvorbou analýz. Činnosti realizované 
hlavným analytikom sú nasledovné:

riadenie analytického tímu,
komunikáciu s inými hlavnými analytikmi/vývojármi zastupujúcimi participujúce subjekty podieľajúce sa na implementácii ITMS21+,
poskytovanie odhadov prác a prideľovanie analytických kapacít na jednotlivé úlohy,
poskytovanie informácií o stave prác a problémoch v oblasti analýzy požiadaviek na ITMS21+,
zabezpečenie požadovanej kvality a štandardov analytických výstupov,
reportovanie projektovému manažérovi a verejnému obstarávateľovi.

Softvérový analytik/procesný analytik
Je odborník v analyzovaní požiadaviek Objednávateľa a v príprave analyticko-technickej dokumentácie. Ďalej je odborník v analyzovaní funkčných 
požiadaviek a dokumentácie z pohľadu analýzy procesov, metodiky a inej dokumentácie, na základe ktorej funkčná požiadavka vzniká. Jeho úlohou je 
preniesť procesy z textovej formy do podoby procesného, vývojového diagramu, identifikovať všetkých aktérov procesu, identifikovať vstupy a výstupy 
procesu. Softvérový analytik/procesný analytik je zodpovedný za identifikáciu nekorektne navrhnutých procesov alebo ich častí. Softvérový analytik
/procesný analytik zároveň navrhuje optimalizáciu procesov alebo ich nekorektných častí. Softvérový analytik/procesný analytik zabezpečuje najmä tieto 
činnosti:

komunikáciu s verejným obstarávateľom pri zisťovaní funkčných požiadaviek pre ITMS21+,
zadokumentovanie funkčných požiadaviek,
analýzu a špecifikáciu riešenia jednotlivých funkčných požiadaviek,
upozorňuje Objednávateľa na možné riziká riešenia požiadavky,
konzultácie pre Objednávateľa týkajúce sa riešenia požiadaviek,
konzultácie pre vývojový tím týkajúce sa riešenia požiadaviek,
podporu pri návrhu a definícii testovacích scenárov ,
základné funkčné manuálne testovanie implementovanej požiadavky,
komunikácia s manažérom o stave vykonanej práce.

Výsledkom činností softvérového analytika/procesného analytika je najmä detailná funkčná špecifikácia správania sa ITMS21+.

Hlavný vývojár/programátor



Hlavný vývojár/programátor je zodpovedný za riadenie vývojového tímu. Podieľa sa na plánovaní projektu. Poskytuje odhady činností a prideľuje zdroje 
vývojovým úlohám. Spolupracuje s manažérom plánovania verzií pri tvorbe obsahu verzie a časovom pláne verzie. Reportuje projektovému manažérovi 
stav a priebeh realizácie a eskaluje problémy súvisiace s vývojom. Činnosti realizované hlavným vývojárom sú nasledovné:

riadenie vývojového tímu ITMS21+,
komunikáciu s inými hlavnými vývojármi zastupujúcimi participujúce subjekty podieľajúce sa na implementácii ITMS21+,
poskytovanie odhadov prác a prideľovanie vývojárskych kapacít na jednotlivé úlohy,
poskytovanie informácií o stave prác a problémoch v oblasti vývoja požiadaviek,
reportovanie projektovému manažérovi a verejnému obstarávateľovi,
spoluzodpovedá za koncepciu refaktoringu.

Vývojár / Programátor
Vývojár / Programátor je odborník v programovaní aplikačného programového vybavenia. Vývojár / programátor transformuje návrh softvérovej aplikácie, 
na základe jej detailnej špecifikácie a vývojových diagramov, do podoby uceleného a korektne pracujúceho počítačového programu. Písanie programu, 
skriptovanie, resp. kódovanie vykonáva v programovacom jazyku, výsledkom čoho je textový kód, ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného 
programu / aplikácie. Typické činnosti vývojára / programátora sú najmä:

implementácia pridelenej požiadavky na ITMS21+,
príprava diagramov popisujúcich vstupy / výstupy a logiku ITMS21+,
identifikácia a analýza možných technických problémov,
upozorňuje na možné riziká plynúce z implementovania požiadavky na ITMS21+,
kódovanie, testovanie, oprava identifikovaných chýb a nedostatkov,
dodržiava štandardy vývoja softvéru,
príprava testovacích scenárov a testovanie funkčnosti vlastnej časti kódu,
po otestovaní vlastnej časti kódu postúpenie tejto časti kódu na kontrolu,
zmena definovaných špecifikácií v priebehu vývoja,
vedenie dokumentácie o stave a rozpracovaní kódovaných modulov alebo častí požiadaviek na ITMS21+,,
komunikácia s  hlavným vývojárom a ďalšími členmi projektového tímu o stave vykonanej práce.

Konfiguračný manažér
Konfiguračný manažér je zodpovedný za riadenie a správu konfiguračného manažmentu. Konfiguračným manažmentom sa rozumie ucelený systém na 
správu vývojového prostredia pre vývoj ITMS21+. Konfiguračný manažér je zodpovedný za vytváranie konfiguračných dokumentov, ich archiváciu a 
následnú správu a aktualizáciu. Činnosti realizované konfiguračným manažérom sú najmä:

príprava a nastavenie procesov konfiguračného manažmentu v projekte vrátane konfiguračného plánu,
príprava konfigurácie ITMS21+, overenie správnosti konfigurácie a jej optimalizácia,
tvorba a pravidelná aktualizácia dokumentácie pre konfiguráciu ITMS21+,
vytváranie verzií vrátane konfiguračnej dokumentácie pre jednotlivé verzie ITMS21+,
správa konfiguračných zostáv prevádzkovaných v priestoroch úspešného uchádzača,
správa a administrácia vývojových nástrojov úspešného uchádzača,
správa a administrácia projektových nástrojov.

Hlavný tester
Hlavný tester je zodpovedný za riadenie tímu testerov. Hlavnou zodpovednosťou je zabezpečenie kvality predmetu zákazky a celého ITMS21+. Podieľa sa 
na plánovaní projektu. Poskytuje odhady činností tímu a prideľuje zdroje úlohám. Spolupracuje s manažérom plánovania verzií na pláne overenia verzie. 
Reportuje projektovému manažérovi stav a priebeh realizácie testovania a eskaluje problémy súvisiace s testami. Typické činnosti vykonávané hlavným 
testerom sú najmä:

riadenie tímu testerov,
definovanie stratégie a plánu testovania požiadaviek na ITMS21+,
zodpovednosť za dodržiavanie stratégie a plánu testovania,
revízia testovacích scenárov z obsahového a kvalitatívneho hľadiska,
poskytovanie odhadov prác a prideľovanie testerov na jednotlivé úlohy,
poskytovanie informácií o kvalite implementovanej požiadavky na ITMS21+.

Tester
Tester overuje kvalitu produktu. Podľa typu a funkcionality softvérového produktu sa používajú rôzne druhy testovania, ako napr. funkčné testovanie, 
záťažové testovanie, testovanie bezpečnosti, a pod. Štruktúra činností testera je podobná ako pri vyššie spomínaných pozíciách, t. j. príprava podmienok 
pre testovanie, vlastné testovanie, vyhodnotenie výsledkov a ich postúpenie relevantným členom tímu. Tester, prípadne ďalší členovia tímu, testujú 
predmet zákazky v rámci alfa fázy, to sa považuje za interné testovanie. V rámci beta testovania sa predmet zákazky dáva k dispozícii osobám z 
externého prostredia, najmä verejnému obstarávateľovi, prípadne iným relevantným osobám. Typické činnosti testera sú najmä:



tvorba testovacích scenárov pre manuálny a / alebo automatizovaný spôsob testovania a ich pravidelná aktualizácia,
vykonávanie a zodpovednosť za integračné testy, smoke testy, regresné testy, funkčné a nefunkčné testy predmetu zákazky,
programovanie skriptov / testov pre automatizované testovanie a záťažové testy,
testovanie softvérového produktu – funkčnosť, výkonnosť / záťaž, bezpečnosť, použiteľnosť,
odhaľovanie a izolovanie chýb a nedostatkov ITMS21+,
reportovanie nájdených chýb a ich analýza / interpretácia,
upozorňuje na možné riziká testovanej požiadavky,
vyhodnocovanie procesu testovania.

Dizajnér / dizajnér komponentov
Dizajnér je odborník v príprave a implementácii grafických návrhov obrazoviek, reportov a iných grafických vstupov a výstupov očakávaných od ITMS21+. 
Jeho úlohou je poznať aktuálne štandardy a trendy zaužívané v informačných systémoch, grafickom dizajne, analyzovať jednoduchosť navrhnutých 
postupov práce používateľov, poznať štandardy pre informačné systémy verejnej správy (Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy) a 
pomáhať identifikovať zjednodušenia používateľského rozhrania a motoriky používateľov pri práci s ITMS21+. Dizajnér realizuje nasledovné činnosti:

zber požiadaviek použiteľnosti jednotlivých častí predmetu zakazky,
tvorba grafického návrhu častí ITMS21+ s dôrazom na prehľadnosť, jednoduchosť a intuitívnosť grafického rozhrania,
tvorba a aktualizácia dizajn manuálu ITMS21+,
príprava grafických podkladov (ikony, obrázky) a podkladov pre vykresľovanie komponentov (štýly a HTML tagy) ITMS21+,
konzultácie pri implementácii navrhnutých častí a review implementovaných častí predmetu zakazky z pohľadu dizajnu a použiteľnosti,
implementácia čiastkových komponentov používateľského rozhrania, ktoré sú ďalej využívané v celom ITMS21+ jednotlivými členmi vývojového 
tímu,
návrh generických a individuálnych vizuálnych komponentov a ich logiky,
príprava a implementácia vizuálnych komponentov a ich logiky pre ostatných členov vývojového tímu,
konzultácie s členmi vývojového tímu a prípadne iných tímov,
informuje o jednotlivých neštandardných dizajnových komponentoch ITMS21+.

Dizajnér systémovej architektúry
Dizajnér systémovej architektúry navrhuje dizajn a architektúru ITMS21+ ako celku. Vyberá jednotlivé komponenty ITMS21+, technológie, ich vzájomné 
usporiadanie a prepojenie a pod. Dizajnér systémovej architektúry je zodpovedný za škálovateľnosť výkonu ITMS21+, jeho komplementaritu, možnosti 
ďalšieho rozvoja a rozširovania, kvalitu ITMS21+ na technologickej úrovni a pod. Dizajnér systémovej architektúry je oprávnený zmeniť, zadefinovať 
konfiguráciu jednotlivých komponentov architektúry z dôvodu optimalizácie a ladenia výkonu, stability ITMS21+ a pod. Typické činnosti dizajnéra 
systémovej architektúry sú najmä:

návrh a aktualizácia architektúry ITMS21+,
kontinuálna optimalizácia architektúry počas celého životného cyklu ITMS21+,
tvorba architektonickej dokumentácie,
v prípade nutnej zmeny architektúry ITMS21+, výber vhodnej alternatívy a manažovanie zmeny v rámci architektúry / ITMS21+,
zabezpečenie požadovanej kvality a štandardov vývojárskych výstupov,
integrácia zdrojových kódov a riešenie konfliktov zdrojového kódu dodávaných jednotlivými vývojármi,
údržba build systému ITMS21+,
informuje o jednotlivých zmenách a rizikách v architektúre ITMS21+.
spoluzodpovedá za koncepciu refaktoringu.

Databázový architekt
Databázový architekt navrhuje a optimalizuje architektúru databázy a na základe požiadaviek od používateľov, zákazníka a konzultácií s ostatnými IT 
špecialistami, definuje typy informácií, ich organizáciu, implementuje operácie nad dátami a nastavuje hierarchiu prístupových práv, spôsob zobrazovania 
dát a pod. Typické činnosti databázového architekta sú najmä:

analýza dát z pohľadu ich integrity a kvality,
optimalizácia dátového modelu, dotazov a uložených procedúr,
zber a definovanie požiadaviek na databázový systém,
návrh architektúry a dátového modelu databázového systému,
analýza a návrh dátových modelov,
implementácia systému riadenia bázy dát a skriptov a operácií nad dátami,
systematické testovanie a ladenie výkonu DB.

Dokumentarista
Dokumentarista tvorí príručku k predmetu zákazky v písomnej alebo interaktívnej podobe. Realizuje najmä nasledovné činnosti:

naštudovanie popisovanej funkcionality predmetu zákazky z dostupných zdrojov,
príprava a aktualizácia textov pre príručku ITMS21+,



príprava scenárov pre interaktívny obsah príručky ITMS21+,
zaradenie textov alebo interaktívneho obsahu do verzie ITMS21+.

Ostatné role
Dodávka si bude vyžadovať aj ďalšie špecializované role, ktoré budú špecifikované v neskorších fázach podľa potreby.

ODKAZY
V tejto kapitole sú popísané dôležité odkazy na legislatívu, rôzne dokumenty a zdroje, ktoré boli pri analýza a návrhu riešenia a posudzovaní podkladov 
zohľadnené.

ID Názov URL

1 Metodikou pre tvorbu používateľsky 
kvalitných elektronických služieb VS

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/04/Metodicke-usmernenie-pre-tvorbu-
pouzivatelsky-kvalitnych-elektronickych-sluzieb-verejnej-spravy.pdf

2 Vyhláška č. 78/2020 o štandardoch pre ITVS

3 ID-SK https://idsk.gov.sk

4 Centrálny repozitár zdrojových kódov Centrálny repozitár zdrojových kódov: 
 +https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31+

5 Opakované použitie zdrojového kódu Overenie zdrojového kódu s cieľom jeho opakovaného použitia: 
 +https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c+

6 Spôsoby zverejňovania zdrojového kódu Spôsoby zverejňovania zdrojového kódu: 
 +https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9+

7 Repozitár zdrojových kódov Repozitár zdrojových kódov: 
 +https://datalab.community/repozitar/?no_frame=1+

8 Povinnosť použitia EUPL licencií Povinnosť použitia EUPL licencií: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%
201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf

9

10

11

PRÍLOHY

Príloha č. 1 – Katalóg požiadaviek (KP)
MIRRI-I-03-PZ-ITMS21-P1-KP.xlsx

Príloha č. 2 – Zoznam rizík a závislostí (RR)
MIRRI-I-03-PZ-ITMS21-P2-RR.xlsx

Príloha č. 3 – CBA
MIRRI-I-03-PZ-ITMS21-P3-CBA_Alt1_Refaktoring.xlsx
MIRRI-I-03-PZ-ITMS21-P3-CBA_Alt2_NovyIMS.xlsx

Príloha č. 4 – Rámcový harmonogram
MIRRI-I-03-PZ-ITMS21-P4-RamcovyHarmonogram.xls

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31+
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c+
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9+
https://datalab.community/repozitar/?no_frame=1+
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf


Príloha č. 5 – Používateľský prieskum
MIRRI-I-03-PZ-ITMS21-P5-Report kvantitatívneho výskumu pre ITMS Q1_2022.pdf
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