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Dátum doručeniaEvidenčné číslo koncepcie

KRIT Manažment údajov Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky

1. Identifikácia povinnej osoby
IČO:Názov: Webové sídlo:

81331 Nám. SNPBratislava - mestská časť Staré Mesto 33

PSČ: Číslo:Sídlo povinnej osoby (obec,mesto): Ulica:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182www.culture.gov.sk

2. Spracovateľ zodpovedný za vypracovanie návrhu koncepcie
Titul: Priezvisko: Telefón:Meno: Titul za menom:

Rastislav Machel

generálny štátny radca 02.10.2019rastislav.machel@culture.gov.sk

Funkcia: Dátum vypracovania:E-mail:

3. Predkladateľ návrhu koncepcie
Priezvisko:Titul: Telefón:Titul za menom:Meno:

ministerka minister@culture.gov.sk

Dátum schválenia:Funkcia: E-mail:

LaššákováPhDr. Ľubica

Podpis



isvs_9914 Centrálna správa registrov a evidencií
Typ ISVS: Stav: Prevádzkovateľ: Kód projektu rozvoja:

agendový plánujem vybudovať projekt_635

Cieľom je vybudovať jednotný systém pre správu všetky evidencií a registrov Ministerstva kultúry. V súčasnosti sú všetky
registre a evidencie ukladané len v excelovských súboroch. Cieľ je optimalizovať proces správy a manažmentu údajov v
registroch a evidenciách a zaviesť elektronickú službu pre zmenu údajov.

1. Zdôvodnenie potreby rozvoja alebo budovania ISVS

Plánovaná migrácia do vládneho cloudu s využitím IaaS služieb s plánovaným ukončením: 06/2021. Neplánujú sa využívať
služby PaaS.

15. Popis plánovanej migrácie do Vládneho cloudu (IaaS, Paas)

Centrálny model údajov verejnej správy môže údaje ďalej spracovávať. ISVS bude používať na popis svojich údajov
Centrálny model údajov verejnej správy založený na ontológiách a súčasne na identifikáciu objektov budú použité

16. Popis plánovaného použitia Centrálneho modelu údajov verejnej

Popis cieľového stavu ISVS

V rámci agendy, ktorú má realizovať IS VS sa nebudú priamo využívať budúce IS VS, ktoré budú realizovať procesy v
rámci centrálnych spoločných blokov

14. Popis plánovaného využívania centrálnych spoločných blokov
eDemokracia, Modul procesnej integrácie a integrácie údajov
13. Popis plánovaného využívania spoločných modulov
IS VS bude vybudovaný, resp. bude zavedená nová koncová služba, ktorá eliminuje listinné podania.
12. Popis odstránenia bariér pri existujúcich koncových službách

Systém vzhľadom na svoj charakter nebude poskytovať reťazenie KS.
10. Popis plánovanej proaktivity a reťazenia KS, ktoré ISVS podporí

IS VS bude poskytovať vo forme otvorených údajov: Knižnice Slovenskej republiky, Múzeá a galérie SR
Právnické osoby, oprávnené vykonávať archeologický výskum, Držitelia osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na
vykonávanie pamiatkového výskumu, Poberatelia povinných výtlačkov, Slovenské zvukové záznamy umeleckých výkonov,
Profesijné a umelecké zoskupenia, Divadlá a Hudobné inštitúcie, Evidencia periodickej tlače, Evidencia organizácií
vykonávajúce kolektívnu správu práv, Poskytovatelia obsahových služieb s ohlasovacou povinnosťou, Cirkvi, náboženské
spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností,
Nezahladené tresty uložené cirkevným subjektom súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty postihujúce ich
právnych nástupcov, Neregistrované náboženské hnutia a manipulatívne duchovné spoločenstvá, Organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

11. Popis poskytovania otvorených údajov z ISVS

IS VS podporí elektronizáciu a automatizáciu služieb evidencie a aktualizácie v jednotlivých evidenciách a registroch.
9. Popis plánovanej automatizácie služieb, ktoré ISVS podporí

Systém vzhľadom na svoj charakter nebude poskytovať údaje pre službu "moje dáta", IS bude poskytovať len referenčné a
otvorené údaje.

8. Popis informácií, ktoré bude ISVS poskytovať pre službu "Moje dáta"
IS VS bude konzumovať údaje z registra FO, PO a Adries
7. Popis referenčných údajov, ktoré bude ISVS využívať z iných ISVS

IS VS bude poskytovať referenčné údaje: Právnické osoby, oprávnené vykonávať archeologický výskum a Držitelia
osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu

6. Popis referenčných údajov, ktoré bude ISVS poskytovať
IS VS bude poskytovať informácie zo všetkých registroch a evidencií, ktoré môžu byť využité G2G.
5. Popis funkcionalít pre verejnú správu G2G

IS VS bude poskytovať informácie zo všetkých registroch a evidencií a bude umožnené požiadať o zápis resp. úpravu
informácií v evidencií a registroch.

4. Popis funkcionalít pre verejnosť G2C a G2B
B - potrebné
3. Priorita

Plánovaný začiatok: 07/2020
Plánované ukončenie: 06/2021

2. Plánovaný začiatok a ukončenie projektu rozvoja alebo budovania

4. Informačné systémy plánované vybudovať
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registrované a schválené URI identifikátory v Centrálnom metainformačnom systéme.

Systém bude poskytovať open data pre ďalšie analytické spracovanie a budú ukladané v centrálnom spoločnom úložisku
17. Popis plánovaného poskytovania analytických údajov na analytické

Plánované koncové služby

občan (G2C), podnikateľ
(G2B) 121, 025 A0002604 1. plánovanie služby

ks_337637 Podávanie návrhu na zápis a aktualizáciu údajov
Používateľ: Kód životnej situácie: Kód agendy: Fáza životného cyklu:

6. Záväzok dodržiavania cieľov a princípov Národnej koncepcie informatizácie verejnej
správy

Týmto prehlasujeme, že pri budovaní a rozvoji ISVS budeme napĺňať nami definované ciele, podciele a dodržiavať princípy
Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.
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