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História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

0.1 30.11.2021 Prvotný draft dokumentu

0.2 9.12.2021 Zapracovanie pripomienok

0.3 8.2.2022 Doplnenie dokumentu o informácie pre iniciačnú fázu

0.4 11.3.2022 Zapracovanie pripomienok MIRRI k draftu inicializačnej fázy dokumentu

0.5 17.3.2022 Zapracovanie pripomienok MIRRI k draftu inicializačnej fázy dokumentu

0.6. 5.9.2022 Prepracovanie dokumentu vzhľadom na zmenu preferovanej alternatívy Refaktoring

0.7 11/2022 Zapracovanie pripomienok sekcie ITVS

ÚČEL DOKUMENTU
V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Prístup k projektu pre iniciačnú fázu určený na rozpracovanie informácií prípravy 
projektu z pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia.
Dokument v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky obsahuje opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej 
vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, 
čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy, dodávané riešenie musí byť v súlade so 
zákonom, zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu

.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

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+*


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

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.

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

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+*


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.

POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Cieľom navrhovaného riešenia je refaktorovanie existujúceho riešenia ITMS2014+ a jeho následný rozvoj pre účely jeho využitia v rámci programového 
obdobia 2021-2027. Pôvodný rozsah požiadaviek, ktorý uvažoval s vývojom nového systému, bez využitia zdrojového kódu ITMS2014+, bol zredukovaný, 
aby bola maximalizovaná prepoužiteľnosť existujúcich funkcionalít ITMS2014+. To bolo kľúčové aj vzhľadom na potrebu poskytnutia veľkých blokov 
funkcionality na používanie už v priebehu roka 2023. Konkrétnejšie v rámci refaktoringu bude vytvorený tzv. „fork" systému ITMS2014+. Kód 
a komponenty búdú upravené tak, aby boli adresované problematické oblasti, očistené nepotrebné časti a riešený technologický dlh (upgrady a niektoré 
zmeny 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. Väčšina riešenia bude naďalej postavená na 
opensource produktoch. Obmedzením refaktoringovej alternatívy je, že systém nebude špecificky prispôsobovaný grantovým schémam, ktoré nie sú 
priamo v rozsahu projektu.
Riešenie je navrhnuté tak, aby informačný systém zahŕňal štandardizované procesy programového a projektového riadenia, obsahoval údaje, ktoré sú 
potrebné na transparentné a efektívne riadenie, kontrolu, audit a monitorovanie poskytovania príspevku z fondov EÚ a príspevku z fondov EÚ na finančný 
nástroj a na zabezpečenie informácií podľa nariadenia EP a Rady č. 1060/2021. 
Podporené budú dotačné schémy EÚ fondov (EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF) a (AMIF, ISF a BMVI). Medzi základné procesy implementácie, ktoré toto 
riešenie pokrýva, patria:

procesy súvisiace s vytvorením jednotlivých programov pre implementáciou fondov EÚ,
procesy súvisiace s plánovaním a vyhlásením výziev,
procesy súvisiace s vytvorením a podaním žiadosti o NFP,
procesy súvisiace vyhodnotením žiadostí o NFP,
procesy súvisiace s vytvorením a implementáciou projektov,
životný cyklus žiadostí o platbu na všetkých úrovniach (RO/PO/EK),
procesy súvisiace s kontrolou,
životný cyklus verejného obstarávania,
procesy súvisiace s evidenciou elektronických pracovných výkazov,
evidencia a správa nezrovnalosti, pohľadávkových dokladov a vysporiadaní,
evidencia a správa korekcií,
monitorovanie a hodnotenie projektu a samotného programu, vykazovanie finančných údajov voči EK a pod.,

Ďalšia množina procesov a funkcionalít obsiahnutých v riešení je navrhnutá ako systémová podpora žiadateľov a prijímateľov projektov a jedná sa najmä o 
:

evidenciu subjektov, organizácií v pôsobnosti subjektov a osôb
zadávanie a spracovanie žiadosti o aktiváciu konta a následného riadenia subjektov a používateľov v systéme,
notifikačný mechanizmus pre zasielanie správ/notifikácií zo systému
evidenciu a správu dokumentov v rámci dokument management systému
evidenciu a správu doménových číselníkov
správu workflow a riadenia procesov
riadenie vizibilít v rámci portálového riešenia pre prijímateľa/žiadateľa a úradníka
integrácie riešenia na iné ISVS resp. IS tretích strán pre výmenu a zdieľanie údajov

Podrobný rozsah procesov a funkčnosti navrhovaného riešenia vyplýva najmä z legislatívy EÚ, zákonov SR, riadiacich dokumentov a metodických 
usmernení EÚ a SR.

ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU



Biznis vrstva

Biznis architektúra – súčasný stav

Predchádzajúce programové obdobie 2014-2020 má veľmi podobnú štruktúru procesov ako programové obdobie 2021-2027. Zmeny spočívajú najmä v 
programovej štruktúre (väčší počet fondov, ktoré majú odlišnú štruktúru, zmena spôsobu vykazovania údajov voči EK, zmena implementačnej štruktúry, 
ako napr. IÚI a pod.), ktorá má presah do väčšiny následných procesov a evidencií vrátane väzieb medzi evidenciami. Rozdiely budú aj v detailoch 
realizácie biznis procesov. Mieru zmeny je možné vyčítať z odhadov prácností v katalógu požiadaviek požiadavky, kde nie je predpoklad zmeny, majú 
odhad 0 v rámci alternatívy Refaktoring..
V novom programovom období sa neuvažuje s niektorými časťami, ktoré sú súčasťou ITMS2014+ (Mobilná aplikácia, evidencia auditov a pod). Dotačné 
schémy, ktoré boli dodatočne implementované až v rámci rozvoja ITMS2014+ (napr. Zelená nafta, schémy pomoci pre PPA) nie sú predmetom rozvoja pre 
programové obdobie 2021-2027. Vzhľadom na vyššiu komplexnosť programovej štruktúry nového PO nie je zámer špecificky pripravovať funkcionalitu na 
iné dotačné schémy ako tie, ktoré sú v rozsahu projektu.

Biznis architektúra - budúci stav

V nadväznosti na legislatívu EÚ, vzťahujúcu sa na oblasť fondov EÚ v programovom období 2021-2027, z pohľadu biznis architektúry, navrhovaný systém 
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 fondov EÚ. Systém podporuje elektronickú komunikáciu medzi 
žiadateľom/prijímateľom a poskytovateľom pomoci a inými relevantnými subjektami zapojenými do implementácie fondov EÚ. Taktiež zabezpečuje zber 
dát na všetkých úrovniach o programovaní, projektovom a finančnom riadení, slúži na zaznamenávanie kontrol, monitorovanie a hodnotenie a pod.Na 
nasledujúcom diagrame je zobrazený highlevel životný cyklus projektu, ktorý tvorí jeden zo základných elementov tohto riešenia nakoľko sú na realizovaný 
projekt buď priamo alebo nepriamo naviazané všetky ostatné objekty evidované a spravované v systéme. (viď doménový model v rámci kapitoly „Dátová 
vrstva"). 

 

Obrázok 1: Životný cyklus projektu 
Navrhované riešenie pokrýva komplexný proces správy finančných prostriedkov EÚ fondov pridelených Slovenskej republike v programovom období 2021 
– 2027.Z pohľadu používateľov navrhovaného riešenia bude tento systém slúžiť nasledujúcej množine používateľov (aktéri alebo role):

Orgán – organizačné jednotky zahrnuté do riadenia a kontroly implementácie operačného 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 zo 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:



1.  

2.  

3.  

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

Z pohľadu prístupov k jednotlivým funkcionalitám riešenia a z podhľadu navrhovaných rozhraní bude riešenie rozdelené na:

Portálové riešenie s prístupom po prihlásení, ktorý ma dve hlavné časti
Verejnú časť - kde budú do systému pristupovať najmä žiadatelia a prijímatelia pri vykonávaní jednotlivých činnosti súvisiacich s celým 
procesom implementácie EÚ fondov.
Neverejnú časť - ktorá bude slúžiť jednotlivým orgánom a ich osobám. V rôznych fázach implementácie EÚ fondov vstupujú do procesu 
a svojou činnosťou ovplyvňujú a riadia jednotlivé kroky a aktivity procesov. Môže sa jednať napr. o zamestnancov 
sprostredkovateľských, riadiacich alebo platobných orgánom, prípadne o hodnotiteľov, kontrolórov a ďalších.

Informačný portál
bude slúžiť pre publikáciu verejne dostupných informácií, ktoré je potrebné zverejňovať a priebežne aktualizovať počas celého životného 
cyklu fondov.

Open Data
toto rozhranie slúži na publikovanie dát určených na dávkové strojové spracovanie inými informačnými systémami pre zvolené oblasti.

Open API
rozhranie slúži na automatizované nahrávanie dát do systému pre prijímateľa. Prístup do OpenAPI je riešený pomocou „technického 
používateľa".

Všetky realizované aktivity vykonávané v prostredí navrhovaného riešenia je možné realizovať prostredníctvom 3 typov služieb, ktoré sme identifikovali 
y:v rámci návrhu biznis architektúr

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.
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.

Pre lepšie pochopenie a zobrazenie komplexnosti navrhovaného riešenia je najvhodnejšie použiť a znázorniť zoznam jednotlivých biznis funkcií riešenia, 
ktoré sú v tomto návrhu rozdelené na:

hlavné biznis funkcie,
prierezové biznis funkcie,
podporné a prevádzkové biznis funkcie,

ktorých podrobný popis je uvedený v nasledujúcich kapitolách. 
Zoznam uvedených funkcií ako aj celý návrh biznis architektúry riešenia je zobrazený na nasledujúcom diagrame.



   

Obrázok 2: Biznis architektúra riešenia

Kód KS (z 
MetaIS)

Názov KS Používateľ KS (G2C
/G2B/G2G/G2A)

Životná situácia 
(kód z MetaIS)

Úroveň 
elektronizácie 
KS

Koncovú službu realizuje AS 
(kód AS z MetaIS)



ks_350798 Podpora životného cyklu EÚ fondov G2C G2B G2G G2A 001 Dotácie 

070 Dotácie 

úroveň 4 as_63359

ks_350799 Monitoring a kontrola efektívneho 
čerpania EÚ fondov

G2G 001 Dotácie 

070 Dotácie 

úroveň 4 as_63359

ks_350800 Poskytovanie informácií ohľadom EÚ 
fondov

G2C G2B G2G G2A 001 Dotácie 

070 Dotácie 

úroveň 4 as_63359

Tabuľka č.1 Prehľad koncových služieb, ktoré budú výstupom projektu

Hlavné procesy riešenia

V tejto časti sú spracované základné biznis procesy nahrnovaného riešenia. Jednotlivé procesy sú rozdelené podľa entít, ktoré sú prostredníctvom týchto 
procesov vytvárané a ďalej počas ich životného cyklu aktualizované.

Správa programu / Mechanizmu podpory

Tento proces podporí evidenciu 5 cieľov politiky (pre EFRR cieľ 1, ESF+, KF a ENRAF) a špecifické ciele pre FST, AMIF, ISF a BMVI, ktoré sú 
zadefinované nariadením č. 1060/2021 a (EFRR cieľ 2 – programy EÚS), ktoré sú zadefinované nariadením č. 1059/2021. V rámci týchto procesov sa 
eviduje okrem samotného programu aj jeho štruktúra, finančný plán, merateľné ukazovatele a všetky potrebné monitorovacie a hodnotiace výstupy. 
V rámci tohto celku sú definované nasledujúce procesy.

Vytvorenie programu

Cieľom je možnosť vytvorenia konkrétneho programu. Obsah a štruktúra programov je pevne definovaná nariadením č. 1060/2021, príloha V (ESF+, 
EFRR, KF, FST, ENRAF) a príloha VI (AMIF, ISF a BMVI). Z vytvoreného programu budú následne vychádzať ďalšie časti informačného systému 
pokrývajúce implementačný proces. Program definuje rozsah podporného mechanizmu a jeho hranice pre ďalší proces implementácie (oprávnenosť; 
oblasti podpory; alokácie; zodpovedné orgány; štruktúry pre proces implementácie, monitorovania, hodnotenia, atď.).

Evidencia štruktúry programu

Štruktúra programov implementovaných v ITMS21+ vychádza z definovanej štruktúry pre daný fond EÚ. Pre EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF nariadenie 
definuje nasledovnú štruktúru:

Ciele politiky, ktoré môžu byť implementované prostredníctvom jednej alebo viacerých priorít.
Priorita môže tematicky spadať iba pod jeden cieľ politiky a môže zahŕňať viacero fondov (okrem FST a priority pre technickú pomoc – tu 
môže jedna priorita pokrývať len jeden fond). V prípade EFRR (cieľ 2 – EÚS) môže priorita spadať pod cieľ politiky alebo pod jeden 
alebo obidva špecifické ciele INTERREG. Každej priorite prislúcha jeden alebo viacero špecifických cieľov. Špecifickému cieľu 
INTERREG prislúchajú akcie (nie špecifické ciele).

V rámci špecifických cieľov (akcií v prípade špecifického cieľa INTERREG) sú následne definované/popisované typy akcií. V niektorých prípadoch (priority 
P SK pre cieľ politiky 1,2, 3 a 5) sú pod špecifickými cieľmi definované  a pre tie následne opatrenia typy akcií.
Okrem štruktúry vyššie existuje zoznam výnimiek pre niektoré fondy:

V prípade priority FST neprislúcha priorita cieľu politiky, ale len špecifickému cieľu (ŠC – priorita – typy akcií).
V prípade ESF+ je možné označiť prioritu ako vyhradenú prioritu (vopred definovaných 6 vyhradených priorít nariadením).
Priority  neprislúchajú cieľu politiky ani špecifickému cieľu Pre AMIF, ISF a BMVI pozostáva technickej pomoci (priorita – typy akcií).
implementačná štruktúra len zo špecifického cieľa a typov akcií.
V prípade AMIF, BMVI a ISF je technická pomoc samostatnou súčasťou programovej štruktúry (bez priradenia pod priority, špecifický cieľ alebo 
pod.)) [1]

 Technická pomoc ISF, AMIF a BMVI bude vyplácaná cez paušálne financovanie (bez implementácie prostredníctvom výzvy, projektu, ŽoP [1]
a pod.). Táto časť príslušného programu bude disponovať len informáciou o sume reálneho čerpania oprávnených výdavkov za daný fond 
(program), sumou 6% z čerpania oprávnených výdavkov za daný fond (program) a sumou refundovaných výdavkov pre technickú pomoc, 
rozdelenú na 4 vopred definované typy intervencie.
V prípade ENRAF je programová štruktúra tvorená cieľom politiky – prioritou ENRAF – špecifickým cieľom – typmi akcií.



Táto štruktúra sa ďalej nesie všetkými entitami informačného systému skrz celý implementačný proces (výzvy, kontrahovanie, čerpanie, monitorovanie a 
pod.). Aktuálne nie je jasné postavenie typov akcií (či budú ďalšou úrovňou programovej štruktúry alebo bude implementácia len na úrovni špecifických 
cieľov). Každý špecifický cieľ, resp. priorita/časť programu ( platí len pre TP) má rozpočet rozdelený podľa oblastí intervencie (182 oblastí intervencií  pre 
EFRR, KF, ESF+ a FST  a špecifické oblasti intervencií pre ENRAF , AMIF ,ISF  a BMVI ) a ostatných relevantných dimenzií intervencie. Pre [1] [2] [3] [4] [5]
EFRR, ESF+, KF, FST sú to dimenzie forma podpory (relevantné aj pre ENARF), územný mechanizmus realizácie a územné zameranie, hospodárska 
činnosť, umiestnenie, sekundárny tematický okruh ESF+,  rodová rovnosť, makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti. Pre AMIF, ISF a BMVI 
sú to okrem oblasti intervencie nasledovné dimenzie: typ akcie, vykonávanie a určité témy. 

 Príloha I nariadenia CPR (č. 1060/2021).[1]
 Príloha IV nariadenia ENRAF.[2]
 Príloha VI nariadenia AMIF.[3]
 Príloha VI nariadenia ISF.[4]
 Príloha VI nariadenia BMVI.[5]

Nie každý špecifický cieľ/priorita (technická pomoc)/časť programu (technická pomoc pri AMIF, BMVI, ISF) musí mať priradený nejaký MU. Súčasťou 
evidencie štruktúry programu je tiež evidovanie základných podmienok (podmienky stanovené EÚ, ktorých plnenie podmieňuje úhradu platieb zo strany 
EK)., z toho dôvodu by malo byť možné v systéme určiť špecifickému cieľu príznak, či spĺňa alebo nespĺňa stanovené základné podmienky.

Evidencia a monitoring finančných plánov programu

Povinnou súčasťou programu je finančný plán, ktorý zahŕňa alokácie programu v rôznych členeniach:

údaje o prevodoch a spätných prevodoch a príspevkoch do iných fondov,
nástrojov,
finančný plán po rokoch,
podľa fondov a národného spolufinancovania,
podľa priorít, kategórií regiónov,
podľa špecifických cieľov,
podľa typov akcií.

Samotnú štruktúru finančných plánov definujú príslušné nariadenia (nariadenie č. 1060/2021, príloha V (ESF+, EFRR cieľ 1, KF, FST, ENRAF),príloha VI 
(AMIF, ISF a BMVI) a nariadenie č. 1059/2021 cieľ 2 EFRR).

Vyhodnocovanie výkonnosti programu

V rámci vyhodnocovania výkonnosti programov systém podporí efektívne vyhodnocovanie procesov podľa lehôt za:

orgány,
rôzne entity (ŽoNFP, projekt, kontrola a pod.),
fázy spracovania týchto entít.

Systém taktiež zohľadní monitorovanie lehôt aj v závislosti na rozdielnu implementačnú štruktúru jednotlivých programov.

Územný rozvoj

Nariadenie EÚ definuje možnosť implementácie programu prostredníctvom nástrojov územného rozvoja (IÚS, CLLD, MAS a pod.), ktoré predstavujú 
špecifický spôsob implementácie časti programu, resp. celého programu. V rámci OP Slovensko sa plánuje implementácia IÚS (IÚI) a IÚS (IÚI) UMR. 
Aktuálne nie je známe, do akej miery má ITMS21+ pokrývať tento implementačný proces. Procesne budú zriadené Rady partnerstva (pre IÚS) 
a Kooperačné rady udržateľného mestského rozvoja (pre IÚS UMR). Rady budú schvaľovať Integrované územné stratégie (IÚS). IÚS UMR môže byť 
súčasťou IÚS. Každá stratégia bude identifikovať viacero projektových zámerov. Po schválení IÚS, IÚS pre UMR (môže byť súčasťou IÚS) a jednotlivých 
projektových zámerov (ktoré môžu/nemusia byť schválené ako súčasť IÚS) sa legitimizujú identifikované projektové zámery. Následne Rada partnerstva
/Kooperačná rada UMR vyzve RO/SO na vyhlásenie výzvy na projekt IÚS. Z tohto pohľadu by výzva mala byť naviazaná na IÚS, resp. IÚS UMR. 
Stratégia bude menená/aktualizovaná. Na jednu stratégiu bude vyhlasovaných viacero výziev (samostatná výzva sa plánuje vyhlasovať na každý 
projektový zámer IÚS). Pre projektový zámer, ktorého súčasťou bude viac projektov IÚS rôznych poskytovateľov sa plánuje vyhlasovať integrovaná výzva. 
V systéme by malo byť zabezpečené priradenie výzvy/ŽoNFP/projektu k relevantnej IÚS a rovnako možnosť označenia ŽoNFP/projektov k jednému 
zámeru.

Zmena programu

Program je možné v čase aktualizovať, vytvárať jeho verzie, predmetom ktorých sú rôzne zmeny (zmena štruktúry, alokácie, merateľných ukazovateľov a 
pod.). Vzhľadom na previazanosť programu na celý implementačný proces systém zabezpečí funkcionalitu zmeny a verzionovania programu a taktiež 
funkčnosť súvisiacich evidencií v nadväznosti na jednotlivé verzie programu. Samotný spôsob zmeny programu sa medzi jednotlivými programami nelíši.

Monitorovanie programu

Cieľom je vytvorenie monitorovania na programovej úrovni, ktoré bude pokrývať MU (obdobne ako v súčasnosti ČMU), kategorizované podľa programovej 
štruktúry, reportovanie voči EK. 
Z dôvodu jednoduchosti a efektívnosti bude nový systém podporovať jednotnú štruktúru monitorovania, pokrývajúcu požadované prehľady a evidencie v 
zmysle popisov nižšie.

Vytváranie merateľných ukazovateľov



Cieľom je vytváranie merateľných ukazovateľov programu s vopred zadefinovanými atribútmi, ktoré je možné meniť, každý MU bude disponovať tzv. 
kartou ukazovateľa. Monitorovanie MU bude možné cez rôzne stupne programovej štruktúry (ŠC, priorita, program a pod.). Napĺňanie MU bude prebiehať 
z projektov (prostredníctvom Hlásení o dosahovaní MU alebo monitorovacích správ), resp. z údajov o Účastníkoch projektov. Dostupné by mali byť rôzne 
typy výpočtov MU, vrátane funkcionality očisťovania duplicít na rôznych úrovniach MU a napočítavania hodnôt MU z údajov zbieraných o Účastníkoch 
projektov. Špecifickou oblasťou MU sú MU o účastníkoch projektov, v rámci ktorých je potrebné zbierať podrobnejšie údaje z úrovne projektov (relevantné 
pre ESF+).  V rámci fondov AMIF, ISF a BMVI tiež existujú MU o účastníkoch, ktoré budú zbierané na úrovni projektov, avšak obsahovo budú zbierané 
odlišné údaje s odlišným spôsobom spracovania ako pri ESF+.
Evidovania účastníkov v zmysle pravidiel AMIF, BMVI, ISF v súčasnom systéme ITMS2014+ nie je podporené.

Reportovanie údajov z programu na EK

Navrhované riešenie počíta s generovaním výstupov, definovaných legislatívou EÚ. Štruktúra jednotlivých výstupov je pevne zadefinovaná nariadením č. 
1060/2021, prílohami VII a VIII. Požadované sú výstupy pre monitorovanie:

finančných údajov – celkové oprávnené výdavky (COV) na vybrané operácie, počty vybraných operácií a COV deklarované prijímateľmi na RO aj 
v členení podľa priority, špecifického cieľa, kategórie regiónu, fondu, dimenzií (oblastí intervencie - 182 vopred definovaných intervencií + 
samostatné typy intervencie pre ENRAF, AMIF, ISF a BMVI, formy podpory, umiestnenia, hospodárskej činnosti a pod.) ,
hodnôt MU za vybrané operácie a hodnoty dosiahnuté operáciami alebo doteraz dosiahnuté hodnoty, v rozdelení na priority, špecifické ciele, 
kategórie regiónu, fond,
odhadov platieb - odhadov očakávaných výdavkov za plánované výdavky (ŽoP na EK) v období od januára-októbra, novembra-decembra a 
budúceho roka v rozdelení na fond a kategóriu regiónu,
informácii o finančných nástrojoch – v rozdelení podľa priority, špecifického cieľa, kategórie regiónu a fondu,
počte podporených podnikov – relevantné len pre EFRR, KF a FST (s rozdelením podľa veľkostných kategórií a očistením duplicít).

Požaduje sa tiež možnosť generovania údajov cez rôzne dimenzie intervencií a ich atribúty (niektoré dimenzie majú prednastavené aj ďalšie atribúty, napr. 
koeficient príspevku k zmene klímy). Okrem definovaných výstupov systém podporí generovanie údajov cez rôzne dimenzie intervencií (napr. príspevok k 
zmeny klímy). 
Pri uvádzaných reportoch bude systém zohľadňovať previazanosť na programovú štruktúru, ktorá môže byť odlišná a rovnako spôsob vykazovania môže 
byť odlišný (obdobne je to v súčasnom systéme zohľadnené pre rôzne fondy).

Hodnotenie programu

Cieľom tohto modulu je podporiť proces hodnotenia v rámci riešenia, ktorý bude pozostávať z

Hodnotení,
Evalvačnej knižnice.

Evidencia hodnotení

Systém podporí proces evidovania hodnotení za všetkých 8 fondov. Je stanovená povinnosť vykonať niekoľko hodnotení počas implementácie programu. 
Hodnotenie bude mať svoj schvaľovací proces, ktorý sa môže líšiť podľa typu hodnotenia, ako aj programu a v prípade potreby bude možné evidovať aj 
jednotlivé metaúdaje z hodnotení s možnosťou vytvárania/generovania/vizualizovania dát zo získaných hodnotení (grafy, tabuľky a pod.) prostredníctvom 
systému. Schválením hodnotenia sa hodnotiaca správa uverejní v Evalvačnej knižnici.

Evidencia evalvačnej knižnice

Navrhovaný systém umožní vytvorenie verejne dostupnej Evalvačnej knižnice, kde budú uverejňované hodnotiace správy. Zároveň budú v evalvačnej 
knižnici uverejňované aj vizualizácie dát, ktoré budú dostupné v neverejnej časti príslušného hodnotenia.

Správa výzvy

Umožňuje vytváranie harmonogramov výziev s editačnými možnosťami. Harmonogramy výziev sú administrované príslušným RO/SO. Harmonogram 
výziev bude aj verejne dostupný (uverejňovaný). Každá plánovaná výzva bude obsahovať vybrané informácie, min. geografická oblasť, na ktorú sa výzva 
na predkladanie žiadostí vzťahuje, príslušný cieľ politiky alebo špecifický cieľ, typ oprávnených žiadateľov, celková výška podpory na výzvu, dátum 
začiatku a konca uvedenej výzvy. 
V navrhovanom riešení je potrebné zohľadniť variabilitu výziev v rámci jednotlivých EÚ fondov (nebude stanovená jednotná štruktúra ako v tomto PO).

Vytváranie harmonogramu výzvy

Navrhované riešenie umožní vytváranie harmonogramov výziev s editačnými možnosťami pre oprávnených používateľov príslušných RO/SO. 
Harmonogram výziev bude aj verejne dostupný (uverejňovaný). Každá plánovaná výzva bude obsahovať vybrané informácie (v štruktúre obdobnej k 
vyhlasovaným výzvam. Podľa aktuálnych informácií sa predpokladá, že nebude úplne totožná štruktúra harmonogramu pre jednotlivé fondy a teda systém 
bude prispôsobený tak, aby umožnil tieto rozdiely zaevidovať.

Vytváranie výzvy

Vytvorenie výzvy predstavuje proces kreovania samotnej výzvy z alebo mimo plánovaných výziev, s vopred definovanými parametrami výzvy (formulár 
výzvy). Formulár výzvy nebude jednotný a systém bude do určitej miery zohľadňovať špecifiká jednotlivých nástrojov implementácie. Výzva sa vyhlasuje 
pre projekty národné projekty, projektové zámery, IÚI, technickú pomoc a pod.. Samotná výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú:



názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje,
dátum vyhlásenia výzvy,
dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom,
indikatívna lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti,
výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve,
miesto a spôsob podania žiadosti,
ďalšie formálne náležitosti.

Okrem toho výzva obsahuje podmienky poskytnutia príspevku (resp. odkaz na PPP), ktoré určí poskytovateľ alebo CKO a kritéria pre výber projektov 
schválené Monitorovacím výborom, ktoré budú vyberané do výziev (môžu byť aj povinné), pričom poskytovateľ môže doplniť špecifické PPP pre konkrétne 
výzvy. Výzva môže obsahovať ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku. Výzva môže obsahovať prílohy.
Vo výzve na predkladanie projektového zámeru poskytovateľ vymedzí rozsah informácií potrebných na posúdenie projektového zámeru a podmienky, 
ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať. V prípade P SK, výzva na TP nemôže byť vyhlásená v kombinácii so ŠC bez príznaku TP.

Aktualizácia výzvy

Po vyhlásení výzvy je možné výzvu meniť, teda vytvárať jej aktualizácie/zmeny. Systém umožňuje zmenu výziev a zároveň je zachovaná funkcionalita 
verzionovania, teda uchovávania predchádzajúcich verzií aj s jej väzbami na ostatné evidencie. Výzvy bude možné meniť v nevyhnutnom rozsahu bez 
negatívneho vplyvu na rozpracované žiadosti o NFP.

Vyhlásenie/zverejnenie výzvy

Riešenie poskytne možnosť vyhlásenia výzvy príslušným poskytovateľom priamo v systéme. Vyhlásená výzva bude verejne dostupná. Vyhlásenú výzvu je 
možné uzatvárať vo viacerých kolách (otvorené výzvy). 

Vyhodnotenie výzvy

Bude dostupné vyhodnotenie výzvy v nadväznosti na predložené a vyhodnotené žiadosti. Napr. vyhodnotenie počtu, hodnotiacich kritérií a pod. Rovnako 
bude súčasťou aj generovanie zoznamov ŽoNFP (schválená, neschválená a pod.), ktoré sa budú uverejňovať. V prípade viackolovej výzvy bude môcť 
vyhodnotenie výzvy prebiehať na úrovni jednotlivých kôl.

Správa projektového zámeru

Projektovým zámerom je súhrn informácií o projekte alebo viacerých projektoch, požadovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov, ktoré 
žiadateľ navrhuje na realizáciu v prípade schválenia žiadosti.

Vytvorenie projektového zámeru

Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer, na realizáciu akého projektu má byť príspevok poskytnutý, kto bude 
realizovať projekt. Systém poskytne možnosť zaevidovania projektového zámeru zo strany RO/SO.

Evidencia projektových zámerov národných projektov

Systém bude navrhnutý tak, aby zohľadnil existenciu zámerov národných projektov. Nejde o štandardné projektové zámery, ktoré sú predmetom 
hodnotenia a ktoré sú predkladané na základe výzvy. Ide o dokument, ktorý je vypracovaný zo strany budúceho prijímateľa národného projektu, ktorý je 
schvaľovaný Monitorovacím výborom alebo Komisiou pri MV, resp. Riadiacim výborom. Schválenie zámeru NP je podmienkou pre vyhlásenie vyzvania na 
predloženie národného projektu. Je potrebné aby systém disponoval takouto evidenciou, kde bude možné zaevidovať plánované národné projekty, t. j. 
zámery NP.

Správa žiadosti o NFP

Žiadosť predkladá žiadateľ prostredníctvom svojho účtu a táto je ďalej predmetom konania spočívajúceho z viacerých fáz/etáp. Prostredníctvom žiadosti 
žiadateľ preukazuje naplnenie definovaných podmienok poskytnutia príspevku a poskytovateľ splnenie týchto podmienok overuje – v oboch prípadoch je 
snahou maximálne využívanie integračných akcií. Žiadosť v rámci konania môže byť schválená alebo neschválená, resp. odložená do zásobníka 
projektov. Vydané rozhodnutie môže byť predmetom opravného konania. Zo schválenej žiadosti následne v procese vzniká projekt.Proces konania sa 
bude medzi programami (mechanizmami podpory) líšiť - jednotlivé fázy alebo časti konania o žiadosti môžu byť vynechané, iné môžu byť doplnené 
v závislosti od procesu definovaného orgánmi pod príslušným mechanizmom podpory. Podobné stavy môžu mať medzi rôznymi programami 
(mechanizmami) rozdielne pomenovania.

Vytvorenie žiadosti o NFP

Systém bude podporovať vytvorenie a predkladanie žiadostí na základe vyhlásenej výzvy prostredníctvom preddefinovaného formulára, vrátane 
elektronického podpisu. Požaduje sa realizovať viacero šablón formuláru žiadosti, prípadne variabilnosť formulára, aby mohli byť pokryté špecifiká rôznych 
mechanizmov, ktoré doteraz implementované v ITMS2014+, resp. podpora IS nebola dostatočná (AMIF, BMVI, ISF, prípadne PCS atď.)

Administratívne overovanie a odborné hodnotenie predloženej žiadosti o NFP



Predmetná fáza predstavuje základnú časť konania o žiadosti na strane poskytovateľa. Administratívne overovanie a odborné hodnotenia môžu prebiehať 
postupne v rôznom poradí alebo súčasne podľa procesu na príslušnom orgáne poskytovateľa. Administratívne overovanie spočíva v overovaní formálnych 
náležitostí predloženej žiadosti a splnenia vybraných podmienok poskytnutia pomoci. Prostredníctvom odborného hodnotenia je žiadosť hodnotená na 
základe vopred stanovených hodnotiacich kritérií. Odborní hodnotitelia budú priraďovaní k žiadostiam systémom automaticky náhodným výberom z 
dostupných hodnotiteľov pre danú oblasť v centrálnom registri hodnotiteľov. Vzhľadom na špecifiká rôznych mechanizmov bude systém nastavený tak, 
aby bolo možné priradiť hodnotiteľa aj manuálne.

Doplnenie / zmena žiadosti o NFP

Už z praxe je zrejme, že ŽoNFP sa po zvyčajne predložení žiadateľom na základe pripomienok poskytovateľa dopĺňa alebo upravuje. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné umožniť vykonávať zmeny na žiadosti a tieto zmeny efektívne a prehľadne sledovať, zachytávať informácie kedy a kým boli vykonané. Zmeny 
bude možné realizovať priamo poskytovateľom alebo vrátením žiadosti žiadateľovi, aby zmeny/ úpravy/doplnenia zrealizoval samotný žiadateľ. Z 
uvedeného vyplýva nutnosť verzionovania žiadosti. Pre rôzne programy môžu byť žiaduce rozdielne nastavenia ich procesu (workflow), v ktorých fázach 
konania je možné žiadosť odosielať žiadateľovi na doplnenie, kedy je umožnená editácia ktorých údajov ŽoNFP zo strany poskytovateľa počas konania a 
pod. Počíta sa s plnou elektronizáciou komunikácie pri administrácii doplnenia vrátane výzvy na doplnenie zasielanej poskytovateľom.  

Preukázanie podmienok pred vydaním rozhodnutia (Final Check pri PCS)

Proces overovania splnenia PPP po ukončení hodnotiaceho procesu (administratívneho overovania a odborného hodnotenia) v prípade, že sa splnenie 
podmienky neoverovalo v predchádzajúcich fázach konania. V rámci tejto fázy je prirodzená možnosť doplnenia konkrétnej špecifickej časti žiadosti na 
strane žiadateľa. Tento proces sa bude používať len pre niektoré programy v závislosti od procesu, ktorý si definuje príslušný program.

Schvaľovanie žiadosti o NFP

Podpora procesu schvaľovania (WF) s možnosťou ukončenia rozhodnutím (možnosť ukončenia aj bez rozhodnutia). V rámci časti procesu schvaľovania je 
cieľom vydanie rozhodnutia o schválení alebo neschválení žiadosti. Pokiaľ dochádza k neschváleniu žiadosti iba z dôvodu nedostatočnej alokácie pre 
uspokojenie všetkých žiadostí úspešných v predchádzajúcich častiach procesu, takéto žiadosti budú mať možnosť zaradenia do zásobníka projektov – pre 
účely dodatočného schválenia v prípade navýšenia alokácie v budúcnosti. Pre finálne poradie žiadostí sa uplatňujú výberové kritéria a rozlišovacie kritéria 
na úrovni výzvy.Zároveň je nevyhnutné pri návrhu riešenie brať do úvahy právo žiadateľa na odvolanie – opravné prostriedky a výsledkom opravného 
konania môže byť dodatočná zmena schválených údajov žiadosti.

Zverejňovanie žiadosti o NFP

V rámci systému budú vytvárané prehľady žiadostí, ktoré budú uverejňované (verejne dostupné) – schválené, neschválené, v zásobníku projektov a pod. – 
nadväznosti na jednotlivé kolá výziev. Cieľom je zverejňovať všetky údaje, ktorých zverejnenie nie je obmedzené zákonom. Zverejňovanie je nevyhnutné v 
používateľsky prívetivom rozhraní s možnosťami exportu v bežne dostupných nástrojoch ako aj v strojovo spracovateľnej podobe pre vysoký stupeň 
otvorených dát (automatizácie) – súvisí so všeobecnými funkcionalitami zverejňovania dát.

Správa projektu

Evidencia projektu je základným prvkom celého procesu implementácie. Obsahuje detaily vecnej a finančnej realizácie vyplývajúce zo Zmluvy. Detaily sú 
evidované ako plánované (zmluvne viazané) a následne ako zrealizované / naplnené alebo nenaplnené oproti plánovaným, resp. zmluvne viazaným. 
Projekt vychádza priamo zo schválenej žiadosti (s výnimkou FN) a ďalej sa priamo alebo nepriamo viaže na všetky ostatné (pod)evidencie 
implementačného procesu (ŽoP/ZDV, kontroly, verejné obstarávanie, monitorovanie, atď.).Najpodstatnejšie pod-evidencie projektu sú:

rozpočet,
harmonogram,
zmluva,
intenzity,
finančný plán,
riziká,
plánu verejného obstarávania (ak relevantné)
detaily základných údajov projektu, prijímateľa a partnerov, rozdelenie kategórií intervencie.

Špeciálne typy projektu

Finančné nástroje, kde projekt nevychádza zo schválenej žiadosti, ale priamo z evidencie programu (teda bez výzvy, projektového zámeru aj 
ŽoNFP). Monitorovanie prebieha na dvoch úrovniach – finančný sprostredkovateľ pre prijímateľa a prijímateľ pre poskytovateľa.
PCS – finančná realizácia ako aj monitorovanie prebieha v dvoch úrovniach (na úrovni partnera až následne na úrovni projektu).

Vytvorenie projektu

Projekt štandardne (s výnimkou FN) vzniká zo schválenej ŽoNFP, resp. podkladom sú schválené údaje ŽoNFP. V procese jeho tvorby môže dôjsť k 
zmene mnohých údajov, ktoré nemajú vplyv na oprávnenosť projektu, neboli predmetom ŽoNFP alebo ich zmena reálne vyplýva z trvania konania o 
ŽoNFP a pod. Proces vytvorenia projektu nevyhnutne zahŕňa:

vytvorenie a zaevidovanie zmluvy s prijímateľom,
zverejnenie údajov o projekte v zmysle pravidiel transparentnosti.



Zverejňovanie je nevyhnutné v používateľsky prívetivom rozhraní s možnosťami exportu v bežne dostupných nástrojoch ako aj v strojovo-spracovateľnej 
podobe pre vysoký stupeň otvorených dát (automatizácie) – súvisí so všeobecnými funkcionalitami zverejňovania dát. Zverejňovanie (narozdiel od žiadosti 
– až pri ukončení konania) prebieha už pri zazmluvnení projektu a všetky údaje budú zverejňované v štruktúrach definovaných na úrovni EÚ a aj národnej 
úrovni (nariadenie 1060/2021, zákon o príspevkoch z EÚ a pod.). 
Vzhľadom na rozdiely medzi programami je pravdepodobné, že budú aj rozdiely v štruktúre a spôsobe evidovania údajov na evidencii projektu. Rôzne 
podevidencie môžu byť pre rôzne programy mechanizmu irelevantné, viac alebo menej granulované, iné nosné a nevyhnutné.

Aktualizácia projektu

V priebehu implementácie projektu bežne dochádza k situáciám, kedy je potrebné korigovať parametre nastavenia projektu. Zmena sa môže dotýkať 
údajov obsiahnutých v zmluve s prijímateľom a/alebo údajov evidovaných iba v informačnom systéme. Zmenu môže iniciovať poskytovateľ alebo 
prijímateľ, prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu, ktorú poskytovateľ posudzuje a následne schvaľuje alebo zamieta, podľa toho dochádza k 
oficiálnej zmene údajov projektu. Zmena projektu je tiež možné na základe jednostranného úkonu zo strany prijímateľa (vykonaním zmien v systéme), 
popis takejto zmeny je však potrebné uverejniť na verejnej časti systému (aj pre neprihláseného používateľa). 
Zmena údajov evidovaných v zmluve obvykle predstavuje potrebu zachytenia prostredníctvom vypracovania dodatku k zmluve. Cieľom informačného 
systému je maximalizácia elektronickej podpory vytvorenia a aktualizácie zmluvy, dodatkov a jej/ich príloh. Zmena zmluvy sa v súlade s princípom 
transparentnosti zverejňuje prostredníctvom informačného monitorovacieho systému.
Zmena údajov evidovaných v informačnom systéme vyžaduje funkcionalitu verzionovania evidencie projektu, z uvedeného vyplýva potreba zachytenia 
auditnej stopy o realizovaných úpravách (aká zmeny, čas zmeny, kto zmenu realizoval, zdôvodnenie zmeny, atď.).
Počíta sa s plnou elektronizáciou administrácie zmeny projektu medzi prijímateľom a poskytovateľom.

Evidencia údajov počas realizácie projektu

Tento proces predstavuje evidenciu podstatných údajov (najmä zmluvných), uchovávanie ich aktuálnych, aby mohli slúžiť pre sledovanie a porovnanie s 
údajmi reálne dosiahnutými realizáciou projektu (výsledky projektu, čerpanie, skutočné dátumy realizácie a pod.). Z pohľadu samotnej realizácie môže 
teda dochádzať k potrebe priebežného evidovania údajov, ktoré budú následne predmetom načítania do iných evidencií.

Monitorovanie projektu

Cieľom monitorovania projektu je získanie informácie o jeho realizácii a jeho udržateľnosti (ak je relevantné), najmä s ohľadom získania údajov pre 
hodnoty MU programu. Na tejto účel bude potrebný nástroj monitorovania, spočívajúci v pravidelnom predkladaní monitorovaných údajov prijímateľom 
poskytovateľovi. . Nástroj monitorovania by mal mať svoj schvaľovací proces. Spôsob a interval poskytovania údajov sa môže líšiť medzi jednotlivými 
programami. Zároveň bude dochádzať k rozdielom v spôsobe monitorovania z pohľadu typu projektov:

programy cezhraničnej spolupráce – monitorovanie prebieha v dvoch úrovniach:
na úrovni partnera (partner projektu – národný kontrolór (FLC))
na úrovni projektu (prijímateľ -RO)

finančné nástroje, v rámci ktorých prebieha monitorovanie vo vzťahu
RO – prijímateľ – konečný prijímateľ
RO – prijímateľ - finančný sprostredkovateľ – konečný prijímateľ

Správa platieb RO/SO – prijímateľ (Mainstream)

Vytvorenie Žiadosti o platbu (ŽoP)

Vytvorenie ŽoP v rámci realizovaného projektu bude realizovaný prostredníctvom wizardu a preddefinovaného a prehľadného  „user friendly"  formulára. 
ŽoP vytvára prijímateľ vo verejnej časti navrhovaného systému. Súčasťou vytvárania Žiadosti o platbu je vytváranie, resp. import účtovných dokladov a 
následné vytváranie deklarovaných výdavkov, ktoré sa zahrnú do ŽoP. Deklarovanie mzdových výdavkov cez predefinovanú šablónu systému ITMS21+ - 
t. j. formulár "sumarizačného hárku" priamo v ITMS21+ ( napr. v rámci evidencie Účtovných dokladov by bol špecifický typ účtovného dokladu 
„Sumarizačný hárok – mzdy", ktorý by obsahoval preddefinované polia do ktorých budú vedieť prijímatelia zadávať požadované údaje. Prípadne import 
xls, ktorým sa údaje do účtového dokladu naimportujú). V riešení sa uvažuje aj nad funkcionalitou:

vytvárania ŽoP prijímateľom aj za partnerov projektu,
automatizácia procesu (výpočet paušálnej sumy) v rámci formulára,
pripájanie prílohy k formuláru ŽoP,
nezávislá evidencia (nepriradená pod ŽoP) - Vytvorenie databázy účtovných dokladov.

V rámci jednotlivých fondov sa predpokladá identický formulár ŽoP pre programové oblasti P SK / ESF+ / OP Ryby (ďalej len „OPSK a Ryby"). Rozdielne 
formuláre a logika bude v rámci BMVI, ISF, AMIF ,Interreg a Finančných nástrojov (ďalej len „FN") (obe samostatný formulár / logika). Za Interreg viď. 
samostatná kapitola nižšie.

Predkladanie ŽoP

Predkladanie ŽoP znamená odoslanie skompletizovanej ŽoP z verejnej časti systému na neverejnú časť, kde odosielajúcim je prijímateľ a príjemcom je 
riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán. Predkladanie vytvorenej ŽoP je realizované elektronicky. V rámci predkladania je potrebné brať do úvahy aj 
prípadné dodatočné úpravy – Doplnenia ŽoP. To znamená situácie, kedy je ŽoP v rámci spracovania alebo kontroly vrátená na doplnenie z RO/SO 
prijímateľovi – čiže z neverejnej časti na verejnú a následné opätovné predloženie (doplnenej) ŽoP.



Spracovanie ŽoP

Po predložení ŽoP na RO/SO sa začína proces spracovania ŽoP v neverejnej časti pozostávajúci z niekoľkých krokov podľa vopred nastaveného 
workflowu. Jednotlivé kroky procesu spracovania budú v systéme automaticky zaznamenané. Riešenie umožní zodpovednému používateľovi nasledujúce 
možnosti:

posúvanie ŽoP do jednotlivých stavov,
rátanie lehôt na spracovanie v rámci jednotlivých fáz spracovania,
prerušenie lehôt v prípadoch vrátenia ŽoP na doplnenie.

Z dôvodu očakávanej rozdielnej logiky sa predpokladá rozdiel v procese spracovania medzi OPSK a Ryby, Interreg-om a FN, AMIF, BMVI a ISF. Za 
Interreg viď. samostatná kapitola nižšie.

Kontrola ŽoP

Proces kontroly je súčasťou spracovania ŽoP v neverejnej časti a zahŕňa nasledujúce aktivity:

kontrola správnosti,
neprekrývania sa,
hospodárnosti,
efektívnosti
účelnosti deklarovaných výdavkov zahrnutých v ŽoP
možnosť úpravy výdavkov, vrátane hromadnej úpravy vyfiltrovaných.

Taktiež je v tomto procese možné upraviť výdavky a zastrešuje aj nasledujúce aktivity:

Zaznamenanie kontroly v kontrolných záznamoch v rámci systému.
Generovanie dokumentov súvisiacich s kontrolou – kontrolný záznam, správa z kontroly, výzva na doplnenie.

Celý proces kontroly musí prebehnúť v súlade so zákonom o finančnej kontrole.Z dôvodu očakávanej rozdielnej logiky (2. úrovňové finančné riadenie pri 
Interreg a FN) sa predpokladá rozdiel v spôsobe kontroly medzi OPSK a Ryby, Interreg-om, FN, BMVI, ISF a AMIF. Za Interreg viď. samostatná kapitola. 
Pre AMIF, ISF a BMVI platí, že výdavky na technickú pomoc a nepriame výdavky ebudú podliehať kontrole v rozsahu paušálneho financovania.

Vyčleňovanie výdavkov v rámci ŽoP

V rámci tohto procesu riešenie poskytne možnosť vyčleniť zo ŽoP celé deklarované výdavky, alebo len časť deklarovaného výdavku, kedy sa z 
vyčlenených výdavkov vytvorí nová, samostatná verzia ŽoP.

Evidencia vzájomných zápočtov ŽoP

V rámci spracovania ŽoP bude možné uplatniť vzájomný zápočet pohľadávok v prípadoch, kedy bude voči rovnakému prijímateľovi evidovaná pohľadávka. 
O sumu pohľadávky bude možné znížiť sumu ŽoP určenú na vyplatenie prijímateľovi. Všetky tieto zápočty budú evidované a dohľadateľné.

Párovanie záloh v rámci ŽoP

Vyplatené zálohové platby je potrebné zúčtovať alebo nepoužitú časť vrátiť do určitého časového obdobia. Systém bude sledovať termín zúčtovania a 
bude automaticky párovať zúčtovania a vrátenia so zálohovými platbami. V systéme bude prehľad zúčtovania zálohových platieb. Koľko je potrebné 
zúčtovať, v akom termíne. Automaticky bude možné vytvoriť vrátenie na nezúčtovanú časť zálohovej platby. Systém bude automaticky kontrolovať a 
upozorňovať prijímateľa pri zostavovaní zúčtovania, že prekračuje sumu poskytnutých záloh. 
V prípade zálohových platieb AMIF, BMVI, ISF, ktoré prijímateľ zúčtováva viacerými ŽoP, môže trvať časové obdobie zúčtovania až do konca obdobia 
realizácie projektu.

Evidencia úhrady ŽoP

Po spracovaní, kontrole a schválení ŽoP nasleduje úhrada ŽoP. Všetky úhrady ŽoP budú v systéme zaevidované. Systém bude disponovať aj možnosťou 
manuálneho zadávania týchto údajov.
Nepredpokladáme rozdiely medzi jednotlivými programovými oblasťami.

Správa platieb RO - prijímateľ(Interreg)

Vytvorenie Žiadosti o platbu (ŽoP)

Úroveň: Partner – Prvostupňová kontrola/Národný kontrolór (FLC)

Každý partner projektu, ktorý sa finančne podieľa na realizácii projektu má možnosť vytvoriť Zoznam deklarovaných výdavkov (ZDV) (1. úroveň 
ŽoP) prostredníctvom preddefinovaného formulára. ZDV vytvára prijímateľ vo verejnej časti systému. Súčasťou vytvárania Žiadosti o platbu je 
vytváranie, resp. import účtovných dokladov a následné vytváranie deklarovaných výdavkov, ktoré sa zahrnú do ŽoP. V rámci formulára sú 
automatizované procesy (výpočet paušálnej sumy) a systém umožní pripájať prílohy k formuláru ŽoP. V určitých prípadoch je možná nezávislá 
evidencia (nepriradená pod ŽoP) - Vytvorenie databázy účtovných dokladov.



Úroveň: Hlavný prijímateľ – RO/SO

Hlavný prijímateľ projektu predkladá spoločnú ŽoP za všetkých partnerov projektu. ŽoP sa vytvára vo verejnej časti zaradením schválených ZDV 
(z 1. úrovne). ŽoP teda môže obsahovať výdavky jedného, ale aj viacerých partnerov projektu.

Pre obe fázy/úrovne bude samostatný formulár (v 1. fáze podobný ako je klasický formulár ŽoP v mainstream).

Predkladanie Žiadosti o platbu (ŽoP)

Predkladanie ŽoP znamená odoslanie skompletizovanej ŽoP/ZDV z verejnej časti systému na neverejnú časť, kde odosielajúcim je prijímateľ a príjemcom 
je národný kontrolór/FLC (1. úroveň) alebo riadiaci orgán (2. úroveň). Predkladanie vytvorenej ŽoP/ZDV je realizované elektronicky. V rámci predkladania 
je potrebné brať do úvahy aj prípadné dodatočné úpravy – Doplnenia ŽoP. To znamená situácie, kedy je ŽoP/ZDV v rámci spracovania alebo kontroly 
vrátená na doplnenie z FLC/RO prijímateľovi – čiže z neverejnej časti na verejnú a následné opätovné predloženie (doplnenej) ŽoP/ZDV (elektronicky) .

Spracovanie ŽoP

Po predložení ŽoP na RO/SO sa začína proces spracovania ŽoP/ZDV v neverejnej časti pozostávajúci z niekoľkých krokov podľa vopred nastaveného 
workflowu. Jednotlivé kroky procesu spracovania musia byť v systéme zaznamenané. Riešenie umožní zodpovednému používateľovi nasledujúce 
možnosti:

posúvanie ŽoP do jednotlivých stavov,
rátanie lehôt na spracovanie v rámci jednotlivých fáz spracovania,
prerušenie lehôt v prípadoch vrátenia ŽoP na doplnenie.

Za spracovanie v rámci 1. úrovne je zodpovedný národný kontrolór (SK, CZ, alebo AT). Za spracovanie v rámci 2. úrovne je zodpovedný RO.V rámci 
návrhu riešenie treba počítať so skutočnosťou, že rozdielne orgány budú vykonávať kontrolu v rámci jednotlivých úrovní a môžu použiť rozdielny spôsob 
spracovania a workflowu v rámci oboch úrovní.

Kontrola ŽoP

Kontrola správnosti, neprekrývania sa, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti deklarovaných výdavkov zahrnutých v ŽoP je vykonávaná národným 
kontrolórom v 1. úrovni – t.j. pri kontrole ZDV. Proces kontroly je vykonávaný národným kontrolórom v 1. úrovni v neverejnej časti systému a zahŕňa 
nasledujúce aktivity:

kontrola správnosti,
neprekrývania sa,
hospodárnosti,
efektívnosti
účelnosti deklarovaných výdavkov zahrnutých v ŽoP.

V 2. úrovni už bude kontrola formálnejšia (nebudú sa už kontrolovať konkrétne výdavky).Taktiež je v tomto procese možné upraviť výdavky a zastrešuje aj 
nasledujúce aktivity:

Možnosť úpravy výdavkov, vrátane hromadnej úpravy vyfiltrovaných.
Zaznamenanie kontroly v kontrolných záznamoch v rámci systému.
Generovanie dokumentov súvisiacich s kontrolou – kontrolný záznam, správa z kontroly, výzva na doplnenie.

Celý proces kontroly musí prebehnúť v súlade so zákonom o finančnej kontrole. Z dôvodu očakávanej rozdielnej logiky (2. úrovňové finančné riadenie pri 
Interreg a FN) sa predpokladá rozdiel v spôsobe kontroly medzi OPSK a Ryby, Interreg-om a FN.

Vyčleňovanie výdavkov v ŽoP

Tento proces umožní vyčleniť zo ŽoP/ZDV celé deklarované výdavky, alebo len časť deklarovaného výdavku, kedy sa z vyčlenených výdavkov vytvorí 
nová, samostatná verzia ŽoP/ZDV.

Vzájomný zápočet v  ŽoP

V rámci spracovania ŽoP (2. úroveň) bude možné uplatniť vzájomný zápočet pohľadávok v prípadoch, kedy bude voči rovnakému prijímateľovi/partnerovi 
evidovaná pohľadávka. O sumu pohľadávky bude možné znížiť sumu ŽoP určenú na vyplatenie prijímateľovi. V rámci Interreg bude vzájomné započítanie 
možné len na 2. úrovni – ŽoP.

Evidencia úhrady ŽoP (Schválenie v 1. úrovni)

Po ukončení procesu spracovania v 1. úrovni nedochádza k úhrade, ale len k schváleniu ZDV (Konečný stav v 1. úrovni. ZDV v stave Schválené je možné 
zaradiť do ŽoP v 2. úrovni).Úhrada nastáva po spracovaní, kontrole a schválení ŽoP (2. úroveň). Všetky úhrady ŽoP budú v systéme zaevidované 
a v prípade potreby zasielané aj na EK prostredníctvom integrácie na ISUF.

Správa platieb PO -RO/SO



Vytvorenie platby RO/SO

V rámci tohto procesu RO/SO vytvorí v neverejnej časti prostredníctvom wizardu súhrnnú žiadosť o platbu (SŽoP). Pri vytváraní vyplní povinné údaje, 
ktoré sú potrebné pre ďalšie korektné spracovanie.

Zaraďovanie ŽoP/DV

RO/SO do novo vytvorenej SŽoP vie následne zaraďovať ŽoP spĺňajúce podmienky pre zaradenie (napr. stav Schválená, ŽoP evidované za rovnaký fond 
a pod.).

Spracovanie SŽoP

SŽoP sa spracováva v rámci niekoľkých fáz a riadi sa preddefinovaným procesom (workflow-om). Proces spracovania SŽoP je nasledujúci:

vytvorenie SŽoP na RO,
zaraďovanie relevantných ŽoP do SŽoP,
posun na spracovanie na PO
kontrola správnosti a úplnosti výdavkov SŽoP na PO
schválenie SŽoP.

V prípade zistenia nedostatkov s finančným dopadom bude možnosť zaraďovania zápočtov na úrovni spracovania SŽoP na PO.

Zaraďovanie zápočtov ŽoP

Systém umožní platobnému orgánu v prípade potreby a za splnenia určitých podmienok zaradiť pohľadávkový doklad a vykonať tak vzájomné započítanie 
voči zaradeným ŽoP.

Evidencia úhrady SŽoP

Po spracovaní a schválení SŽoP na PO nastáva úhrada ŽoP. Všetky úhrady ŽoP budú v systéme zaevidované a v prípade potreby zasielané aj na EK 
prostredníctvom integrácie na ISUF.

Správa platieb PO – EK

Vytvorenie ŽoP na EK

Riešenie umožní PO vytvoriť v neverejnej časti cez wizard žiadosť o platbu na EK (ŽoP na EK). Pri vytváraní zodpovedný pracovník PO vyplní povinné 
údaje, ktoré sú potrebné pre ďalšie korektné spracovanie. Pre AMIF, ISF a BMVI vykonáva funkciu platobného orgánu RO.
Potrebné zohľadniť aj možnosť vytvorenia a predkladania ŽoP na EK, ktorou sa bude žiadať o Príspevok Únie na základe jednotkových nákladov, 
jednorazových platieb a paušálnych sadzieb (článok 94 nariadenia 2021/1060) alebo Príspevok Únie na základe financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi (článok 95 nariadenia 2021/1060) a zároveň bude zachovaná väzba medzi ŽoP na EK a ŽoP, ktoré ju tvoria.

Zaraďovanie dokladov k ŽoP na EK

V rámci tohto procesu PO do novo vytvorenej ŽoP na EK vie následne zaraďovať doklady na vykázanie na EK – t.j. SŽoP, ŽoP, nezrovnalosti, 
pohľadávkové doklady, pripočítania v minulosti odpočítaných dokladov spĺňajúce vopred stanovené podmienky pre zaradenie. Pre AMIF, ISF a BMVI 
vykonáva funkciu platobného orgánu RO.

Spracovanie ŽoP na EK

Všetky ŽoP na EK budú spracovaná na PO v rámci niekoľkých fáz a riadi sa preddefinovaným procesom (workflow-om). Proces spracovania ŽoP na EK je 
nasledujúci:

vytvorenie ŽoP na EK na PO,
zaraďovanie relevantných dokladov do ŽoP na EK

Za spracovanie v jednotlivých fázach sú zodpovedné útvary na PO. Počas spracovania ŽoP na EK môže byť platobným orgánom posunutá na RO za 
účelom posúdenia správnosti zaradenia mínusových dokladov. Po sfinalizovaní ŽoP na EK je zasielaná na schválenie na EK a zaevidovaná v systéme 
SFC. Pre AMIF, ISF a BMVI vykonáva funkciu platobného orgánu RO.

Schvaľovanie ŽoP na EK



V tomto procese je ŽoP na EK po spracovaní v systéme na PO zaslaná na EK prostredníctvom integrácie s ITMS21+. EK následne ŽoP na EK schváli, 
resp. v prípade nedostatkov vráti na doplnenie členskému štátu – na PO. V prípade existencie integrácie na SFC sa stavy v systéme menia automaticky, v 
prípade neexistencie integrácie je za zmenu stavov v ŽoP na EK zodpovedný PO. Okrem samotného schvaľovania systém podporí aj vytvorenie 
sledovania príslušnosti výdavkov k Účtovnému roku, vrátane jeho zmien v prípade vyradenia z účtov. Pre AMIF, ISF a BMVI vykonáva funkciu platobného 
orgánu RO. 
V rámci ŽoP na EK by malo byť možné monitorovať finančné rozdiely vzniknuté rôznymi spôsobmi poskytnutia príspevku medzi RO-prijímateľ a  EK-RO. 
(Napr. prijímateľovi bude od RO poskytnutý príspevok na základe reálne vykázaných výdavkov, ale RO bude žiadať od EK príspevok na základe 
niektorého zo spôsobov zjednodušeného vykazovania výdavkov).
V ŽoP na EK (podľa článkov 94 alebo 95) bude doplnená väzba na pôvodné výdavky (ŽoP), z ktorých táto ŽoP na EK vznikla.

Správa ročných účtov

Príprava ročných účtov

Platobný orgán po skončení účtovného roku vytvára ročné účty za jednotlivé operačné programy. Ešte pred ich vytvorením generuje PO zo systému 
prehľad dokladov (plusových aj mínusových), ktoré za predmetný účtovný rok vykázal na EK prostredníctvom ŽoP na EK. Tento vygenerovaný prehľad 
posiela orgánu auditu, ktorý ho použije na výber vzorky pre vykonanie auditu. Pre AMIF, ISF a BMVI vykonáva funkciu platobného orgánu RO.

Spracovanie ročných účtov

Za spracovanie účtov je zodpovedný PO. Proces spracovania je obdobný ako spracovanie ŽoP na EK a pozostáva z niekoľkých fáz a riadi sa 
preddefinovaným procesom (workflowom). Súčasťou spracovania je aj zaraďovanie dokladov, ktoré sa však na rozdiel od ŽoP na EK vykonáva 
automaticky zaradením dokladov spĺňajúcich podmienky na zaradenie zo všetkých ŽoP na EK predložených v predmetnom účtovnom roku. Platobný 
orgán má možnosť zaradené doklady odobrať, doplniť, alebo upraviť. Pre AMIF, ISF a BMVI vykonáva funkciu platobného orgánu RO.

Zaradenie dokladov k ročným účtom

Zaraďovanie dokladov do účtov je prevažne vykonané automaticky zaradením dokladov, ktoré boli vykázané na EK v ŽoP na EK v predmetnom účtovnom 
roku. Navyše má PO oprávnenie zoznam zaradených dokladov upravovať. Pre AMIF, ISF a BMVI vykonáva funkciu platobného orgánu RO.

Evidencia schválenia ročných účtov

Ročné účty sú po spracovaní v systéme na PO zaslané na EK prostredníctvom integrácie do SFC. EK následne Účty schváli, resp. v prípade nedostatkov 
vráti na doplnenie členskému štátu – na PO. V prípade existencie integrácie na SFC sa stavy v ITMS21+ menia automaticky, v prípade neexistencie 
integrácie je za zmenu stavov Účtov v ITMS21+ zodpovedný PO. Okrem samotného schvaľovania systém podporí aj vytvorenie sledovania príslušnosti 
výdavkov k Účtovnému roku, vrátane jeho zmien v prípade vyradenia z účtov. Pre AMIF, ISF a BMVI vykonáva funkciu platobného orgánu RO.

Prierezové procesy riešenia

Okrem hlavných biznis procesov sú súčasťou navrhovaného riešenia aj tzv. prierezové procesy, ktoré sú nevyhnutné pre vzájomnú kooperáciu a výmenu 
informácií medzi vyššie popísanými biznis entitami.

Kontroly

Kontrola je nevyhnutnou súčasťou implementácie. Vykonáva ju orgán poskytovateľa, resp. iný kontrolný orgán na subjekte prijímateľa, resp. tretej osobe v 
súlade so zákonom o finančnej kontrole. Kontrola môže mať podobu administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste. 

Riziková analýza

Kontroly budú realizované hĺbkou, resp. ich rozsahom na základe výsledkov rizikovej analýzy. Je cieľom, aby riziková analýza bola elektronicky podporená 
informačným systémom, a to prostredníctvom všeobecne definovaných rizík vyhodnocovaných z údajov evidovaných v informačnom systéme. Na základe 
finálnej hodnoty rizika poskytovateľ dokáže určiť nevyhnutný rozsah kontroly príslušnej ŽoP / VO. Rozsah realizovanej kontroly by nemal mať vplyv na 
technickú štruktúru evidencie kontroly v informačnom systéme.

Vytvorenie kontroly

Kontrola je realizovaná, a teda v systéme evidovaná orgánom vykonávajúcim kontrolu (poskytovateľ alebo iný kontrolný orgán), t. j. na neverejnej časti. Pri 
vytvorení je nevyhnutné definovať najmä:

predmet kontroly,
jej formu,
kontrolný orgán
kontrolovanú osobu (teda subjekt).

Formy kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole sú:

Administratívna finančná kontrola



Finančná kontrola na mieste

Predmetom kontroly môže byť:

Kontrola projektu – kontrola časti alebo celého projektu. Môže pokrývať kontrolu jednotlivých podevidencií alebo súvisiacich evidencií projektu 
(rôzne ŽoP, účtovné doklady, iné osobitné predmety kontroly). Môže mať formu aj administratívnej finančnej kontroly, obvykle však finančnej 
kontroly na mieste.V prípade finančných nástroj ide aj o kontrolu implementačnej štruktúry finančných nástrojov a mechanizmov nastavených 
v rámci nej.
Kontrola verejného obstarávania – predmetom kontroly je verejné obstarávanie v jeho rôznych fázach životnosti (ex-ante, ex-post, atď.). 
Predmetom je samotný proces verejného obstarávania, zmluva s dodávateľom (resp. návrh), dodatky a pod. Kontrola VO je realizovaná formou 
administratívnej finančnej kontroly. Nie všetky zákazky budú predmetom kontroly VO, uvedené bude určené na základe výsledkov rizikovej 
analýzy. Na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je potrebné zabezpečiť štruktúrované vkladanie výsledkov kontroly.
Kontrola ŽoP, (resp. kontrola ZDV a kontrola ŽoP pri PCS) – súvisí s administráciou predloženej žiadosti o platbu a posudzovaní oprávnenosti 
deklarovaných výdavkov. Rozsah / podrobnosť kontroly ŽoP môže byť určený na základe výsledkov rizikovej analýzy. V režime programov 
cezhraničnej spolupráce je kontrola realizovaná na dvoch stupňoch:

Národný kontrolór posudzuje správnosť, neprekrývanie sa, hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť deklarovaných výdavkov zahrnutých 
v ZDV (Zozname deklarovaných výdavkov).
Poskytovateľ kontroluje projektovú časť a formálne finančnú časť deklarovaných výdavkov už schválených v rámci prvostupňovej 
kontroly. V prípade kontroly ŽoP pre finančné nástroje ide o kontrolu ŽoP (FN) – prevod tranže a ŽoP (FN) – zúčtovanie tranže. 

V rámci kontroly ŽoP je vhodné brať do úvahy, že jednotlivé časti kontroly môžu byť zastrešované rôznymi používateľmi pod rôznymi útvarmi daného 
orgánu (kontrola formálnej a vecnej správnosti, kontrola finančnej správnosti a hospodárnosti) - > Kontrola delegovaných právomocí – orgán, ktorý 
delegoval implementáciu (časti) programu na iných orgán (obvykle RO deleguje právomoci na SO), realizuje kontrolu výkonu týchto delegovaných úloh.
Každý predmet kontroly na svoje osobitosti v rámci evidencie, ktoré logicky vyplývajú z jeho podstaty.

Realizácia kontroly

Kontrola prebieha na predmete kontroly definovanom vo fáze vytvorenia (prípravy) kontroly a je realizovaná prostredníctvom kontrolného zoznamu 
dostupného v informačnom systéme. V procese kontroly kontrolný orgán identifikuje a eviduje zistenia, tieto kategorizuje a finančne vyhodnocuje. Zistenia 
sú priradené k príslušným predmetom kontroly. Zistenia sú následne sumarizované v návrhu správy z kontroly. Zámerom je, aby v priebehu kontroly boli 
orgánu vykonávajúcemu kontroly dostupné integračné akcie na iné registre potrebné pre výkon kontroly.

Evidencia námietok k zisteniam

V rámci procesu kontroly je návrh správy z kontroly obsahujúci jednotlivé zistenia (popisy, ich finančné vyjadrenia, kategorizáciu, atď.) zasielaný 
prijímateľovi (kontrolovanej osobe v zmysle zákona) na verejnú časť na vyjadrenie. Prostredníctvom informačného systému sa môže k návrhu správy 
z kontroly (resp. jednotlivým zisteniam) vyjadriť. Pokiaľ v procese kontroly zistenia neboli identifikované, návrh správy z kontroly zasielaný nie je. Cieľom 
je, aby proces odoslania návrhu správy prijímateľovi a proces zaslania námietok k návrhu správy z kontroly prebiehal v elektronickom prostredí.

Ukončenie kontroly

V tomto procese poskytovateľ posúdi doručené námietky od prijímateľa, na základe čoho dokáže korigovať identifikované zistenia s možným vplyvom na 
výšku oprávnených výdavkov (napr. poníženie deklarovaných výdavkov ŽoP, identifikácia nezrovnalosti a pod.). Záverom je správa z kontroly.

Kontrolné zoznamy

Požaduje sa vytvorenie evidencie kontrolných zoznamov na neverejnej časti, kde bude možné vytvoriť KZ, definovať kontrolné otázky, ktoré bude možné 
vyhodnocovať/vypĺňať. KZ bude možné v čase meniť, vytvárať editovateľné kópie a pod. Kontrolný zoznam si bude definovať sám používateľ, bude ho 
možné priradiť na rôzne evidencie, objekty, typy objektov a pod. KZ sa následne uchováva na danej evidencii s možnosťou exportu.

Podpora Urgent Case Alarm

Na koordinačnej úrovni riadenia je potrebné vytvoriť verejne prístupnú komunikáciu/sieť „Urgent Case Alarm", ktorá umožní zdieľať informáciu o zistených 
kritických prípadoch nesprávnych postupov implementačných orgánov alebo prijímateľov a bude reagovať plošne a horizontálne v rámci celej 
implementácie fondov EÚ s cieľom predchádzať systémovým nezrovnalostiam. Môže ísť o zistenia auditov, kontrol, resp. iných zistených nedostatkov. 
Systém zabezpečí možnosť vytvárania zistených nedostatkov v evidencii UCA, ktoré budú dostupné všetkým používateľom.

Evidencia korekcií

Systém bude umožňovať vytvorenie korekcie, čo je identifikované pochybenie členského štátu pri čerpaní fondov. Korekcia predstavuje sumu, ktorú musí 
členský štát vrátiť. V korekcii budú uvedené údaje a informácie, ktoré boli použité pri výpočte korekcie. Táto evidencia bude poskytovať ucelenú informáciu 
o korekcii zo strany EK.

Korekcie - záložky - Údaje korekcie budú rozdelené do záložiek, kvôli lepšej prehľadnosti.
Korekcie – predmety - Bude možné určiť, čoho sa daná korekcia týka. Teda napríklad, či je to korekcia zistená na verejnom obstarávaní, výzve, 
projekte a podobne. Bude teda možné priradiť/vybrať predmet korekcie
Korekcie – objekty - Objekt korekcie je konkrétne verejné obstarávanie, konkrétna výzva a podobne. Konkrétne sa tu určí, na čom bolo zistené 
pochybenie. A na akých objektoch je korekcia vyčíslená.



Korekcie – export - Korekcia zistená po vyplatení prostriedkov sa počíta najčastejšie ako percento z týchto výdavkov. Ak máme v korekcii 
identifikované konkrétne objekty (VO, výzvy, projekty a podobne), máme zároveň množinu deklarovaných výdavkov z ktorých bude korekcia 
počítaná. Z evidencie korekcie teda bude možné exportovať deklarované výdavky, ktoré sú dotknuté korekcie, na účely výpočtu korekcie.
Korekcia – workflow – Evidencia bude obsahovať workflow
Korekcia – nezrovnalosti - Po výpočte korekcie bude možné ku korekcii priradiť nezrovnalosti, ktorými je samotná korekcia aplikovaná. Na 
základe korekcie budú evidované nezrovnalosti, ktoré sa môžu použiť na zníženie žiadanej sumy v žiadosti o platbu na EK a na vyžiadanie 
vrátenie týchto súm od dlžníka.
Korekcia – väzba na ŽoP - V prípade korekcie, ktorá je aplikovaná na budúce výdavky, sa budúce výdavky budú znižovať o percento určené 
v korekcii. V žiadosti o platbu prijímateľa bude väzba na korekciu, z dôvodu ktorej je deklarovaný výdavok znížený.

Evidencia údajov ohľadom verejných obstarávaní

Verejné obstarávanie je jedným z hlavných pilierov zabezpečenia hospodárnosti výdavkov projektov financovaných z fondov EÚ. Z uvedeného dôvodu je 
pri realizácii projektu nevyhnutné realizovať aj verejné obstarávanie na jeho výdavky (s výnimkou niektorých typov výdavkov, napr. mzdové). Cieľom tohto 
procesu je zachytenie detailov, kategorizácie, postupu, výsledkov atď. realizovaného verejného obstarávania a zaevidovanie zmluvy s úspešným 
uchádzačom, resp. dodatkov k zmluve. Evidencia údajov z VO je nepriamo prepojená s účtovnými dokladmi a výdavkami, ktoré následne z realizovaného 
verejného obstarávania vzídu. Zámerom elektronickej podpory verejného obstarávania je možnosť zachytenia životného cyklu obstarávania (pripravované, 
realizované, ukončené) v súbehu so životným cyklom žiadosti a následne projektu (predkladanie, konanie, schvaľovanie, realizácia). Zámerom tiež je aby 
systém zabezpečil prenos informácií medzi jednotlivými orgánmi a notifikoval kontrolný orgán.

Vytvorenie VO

Vytvorenie verejného obstarávania je možné vo všetkých častiach jeho životného cyklu (Príprava, Realizácia, Ukončenie). V rámci formuláru sú zachytené 
predmety zákazky, kategorizácie, postupu, výsledkov atď. pripravovaného, resp. realizovaného verejného obstarávania, (ďalej len „VO"). Systém poskytuje 
možnosť získania údajov verejného obstarávania na základe integrácie na vestník Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO"- informačný systém 
Elektronického verejného obstarávania) a integrácie na Elektronické trhovisko (ďalej len „EKS") a integrácie na Elektronické verejné obstarávanie (ďalej 
len „EVO"). 
Formulár VO bude môcť okrem povinnej sady údajov (informácie definované v súčasnom systéme) obsahovať aj:

Informácie, či sa uskutočnili prípravné trhové konzultácie (PTK) a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov,
informácie o revíznych postupoch,
informácie, o počte žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov,
informácie o uplatnených podmienkach účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti prostredníctvom doplnenia dátového poľa na 
zaznačovanie paragrafových referencií na podmienky účasti (dátové pole: časová verzia ZVO, paragraf, odsek, písmeno).

Systém neumožní vytvoriť duplicitné VO v rámci celého systému.

Predkladanie VO

V rámci tohto procesu prijímateľ predkladá verejné obstarávanie na kontrolu alebo len informatívne orgánu, zabezpečujúcemu kontrolu VO.  V rámci 
predkladania je možné previazať verejné obstarávanie na žiadosť a projekt. Stav verejného obstarávania pri každom predložení musí byť zachytený pre 
potreby následnej kontroly VO. Verejné obstarávanie môže byť viackrát predložené na ten istý riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán.Pri predkladaní 
verejného obstarávania má byť možné podať žiadosť o vykonanie kontroly.

Aktualizácia VO

Verejné obstarávanie je možné aktualizovať v rámci jeho celého životného cyklu. Každú zmenu VO je potrebné zaznamenať v rámci aktualizácie a 
verzionovania VO. Ukončenie aktualizácie zároveň umožňuje aj predloženie zmeny na kontrolu príslušnému orgánu.

Evidencia zmluvy a dodatkov k zmluve VO

V rámci tohto procesu je možné zaevidovať v systéme zmluvu verejného obstarávania. Zmluva verejného obstarávania (ďalej len „zmluva VO") je zmluva 
medzi obstarávateľom VO a víťazom verejného obstarávania, ktorý sa po podpise zmluvy stáva dodávateľom. Tvorba zmluvy VO je proces, ktorý nastáva 
po ukončení VO a vybraní výhernej ponuky. Zmluva VO podporuje všetky typy zmlúv, aj rámcové zmluvy a k nim prislúchajúce čiastkové zmluvy s 
dodávateľom, resp. dodávateľmi. Zmena zmluvy medzi obstarávateľom VO a dodávateľom je uskutočňovaná cez dodatok ku zmluve VO. Systém bude 
podporovať prepojenie rámcových zmlúv a k nim prislúchajúcich čiastkových zmlúv.
Vytvorenie dodatku ku zmluve VO (ďalej len „dodatok") podlieha verzionovaniu, aby bola zachytená zmena na zmluve VO pre potreby neskoršej kontroly. 
Dodatok podporuje funkcionalitu predkladania na orgán na kontrolu. Dodatok je možné schváliť, resp. neschváliť na základe vyjadrenia orgánu 
v elektronickej alebo inej podobe.

Predkladanie zmluvy VO

Tak ako verejné obstarávanie aj zmluva VO podlieha predkladaniu na orgán, buď sa predkladá s VO alebo samostatne. Predloženie zmluvy je možné 
podpísať aj s elektronickým podpisom. Rovnako ako pri VO pri každom predložení zmluvy VO je potrebné zachytiť stav zmluvy VO. Rovnako aj dodatok ku 
zmluve VO je možné predložiť na orgán na kontrolu. Stav každého dodatku musí byť pri odoslaní na orgán zachytený. Systém umožní viacnásobné 
predkladanie dodatku na orgán.

Podpora procesu hodnotenia žiadosti o NFP



Odborné hodnotenie žiadosti

V procese hodnotenia ŽoNFP je nevyhnutné zabezpečiť odborné hodnotenie žiadosti. Systém podporí proces odborného hodnotenia žiadosti nezávislými 
odbornými hodnotiteľmi zaradenými do Centrálneho registra hodnotiteľov prostredníctvom hodnotiacich kritérií definovaných pre príslušnú PŠ, žiadosť, 
resp. výzvu. Riešenie bude navrhnuté tak, aby odborní hodnotitelia mali prístup k žiadosti v rámci informačného systému a vedeli svoje hodnotenie 
svojpomocne v systéme evidovať.
Je požadovaná funkcionalita automatického priradenia hodnotiteľov na žiadosť, ktorá náhodným spôsobom na základe definovaných parametrov žiadosti 
a hodnotiteľa pridelí príslušný počet hodnotiteľov danej žiadosti v rámci výzvy, resp. kola výzvy. Táto funkcionalita je možnosťou, nie technickou nutnosťou 
v rámci procesu hodnotenia žiadosti. 
Každá žiadosť má evidenciu svojich hodnotení za jednotlivých priradených odborných hodnotiteľov. Každý hodnotiteľ môže vykonať odborné hodnotenie 
prostredníctvom samostatného hodnotiaceho hárku priamo v ITMS21+, zodpovedaním na relevantné otázky. Výsledky zo všetkých hodnotení v rámci 
jednej ŽoNFP – informácia o splnení vylučujúcich kritérií a bodové hodnotenie (vrátane dodržania stanoveného minimálneho limitu pre jednotlivé kritériá) 
sú anonymizované až do ukončenia hodnotenia ŽoNFP; v prípade ukončeného odborného hodnotenia je potrebné zabezpečiť ako výstup súčet alebo 
aritmetický priemer odborných hodnotení.
Pri podpore odborného hodnotenia žiadosti je potrebné systém komponovať tak, aby bola zabezpečená anonymita odborných hodnotiteľov počas procesu 
odborného hodnotenia (voliteľne zo strany RO/SO aj po ukončení odborného hodnotenia). Uvedené zahŕňa aj fakt, aby jednotliví odborní hodnotitelia na 
jednej výzve ako aj žiadosti nemali vedomosť o ostatných hodnotiteľoch. V určitých prípadoch (pokiaľ z individuálnych hodnotení vyplynie nesúlad, resp. 
rôzne vyhodnotenie) môže vzniknúť potreba "konfrontácie" vecných hodnotiteľov a opätovné hodnotenie alebo pridelenie tretieho vecného hodnotiteľa. 
Môžu byť využívané iba individuálne hodnotenia bez spoločného hodnotenia, alebo aj so spoločným hodnotením. Môže dôjsť k potrebe opätovného 
hodnotenia. Jednotlivé časti ŽoNFP môžu byť hodnotené rôznymi hodnotiteľmi a rôznym počtom hodnotiteľov. Na jednej ŽoNFP môže byť hodnotiteľ 
vyberaný automatizovane a ďalší určený manuálne.  

Evidencia centrálneho registra hodnotiteľov

Zo skúseností z predchádzajúcich programových období je zámerom vytvoriť centrálny register hodnotiteľov, ktorý bude slúžiť ako databáza odborníkov 
pre výber k jednotlivým žiadostiam v konaní.

Evidencia hodnotiacich kritérií

Cieľom tohto procesu je zabezpečiť evidenciu hodnotiacich kritérií, ktoré budú poskytovateľom priraďované k žiadostiam (na úrovni PŠ alebo výzvy) pre 
účely ich vyhodnotenia odborným hodnotiteľom.

Evidencia schémy pomoci

Riešenie je potrebné implementovať tak, aby systém automatizovane vytváral a aktualizoval číselník schém pomoci prostredníctvom integračného 
rozhrania s IS SEMP kde sú jednotlivé schémy evidované zo strany poskytovateľa. Každá schéma ma pridelené jedinečné číslo schémy pomoci. Schémy 
pomoci budú používatelia spravovať na úrovni interného číselníka v systéme. Dotiahnuté hodnoty cez integračné rozhranie sú pre používateľa 
needitovateľné. Schémy pomoci sú zo strany poskytovateľa priradené na relevantnú výzvu, následne žiadateľ pri tvorbe žiadosti priraďuje relevantnú 
schému k svojej žiadosti. Po Schválení žiadosti sú schémy pomoci preklopené na úroveň projektu.

Evidencia podmienok poskytnutia príspevku

Požaduje sa vytvorenie evidencie podmienok poskytnutia príspevku. Systém umožní priradenie podmienok k rôznym úrovniam PŠ a k výzve. Systém 
zabezpečí možnosť priradenia príloh k jednotlivým podmienkam pre účely preukázania splnenia podmienky. Viac podmienok môže byť preukázaných 
jednou rovnakou prílohou, resp. priloženým dokumentom.

Evidencia odhadov očakávaných výdavkov

Požaduje sa vytvorenie evidencie odhadov očakávaných výdavkov, ktorá umožní vytvorenie a spracovanie odhadov plnenia príjmov a čerpania výdavkov 
štátneho rozpočtu na mesačnej báze v požadovanej štruktúre. Odhady budú slúžiť aj pre ďalšie spracovanie údajov vo vzťahu k príprave rozpočtu verejnej 
správy na príslušný rozpočtový rok a nasledujúce 3 roky.

Správa nezrovnalosti

Nezrovnalosti sú zoznam zaznamenaných pochybení pri implementácii EU fondov. Nezrovnalosti môžu byť zistené pri viacerých kontrolách, ktoré 
vykonávajú rôzne orgány. Nezrovnalosti sa nahlasujú na EK. Sú zaraďované do ŽoP na EK, Účtov.

Evidencia nezrovnalosti

Na vytvorenie nezrovnalosti bude použitý wizard prostredníctvom, ktorého zadá oprávnený používateľ základne údaje o nezrovnalosti ako napr. typ 
nezrovnalosti, kód projektu/programovej štruktúry, fond, dlžníka. Po dokončení zadávania sa zobrazí detail nezrovnalosti pre pripadnú kontrolu zadania.

Spracovanie nezrovnalosti

V detaile nezrovnalosti budú dátové polia rozdelene do logických celkov / záložiek. Povinne polia budú označene. Niektoré polia budú závislé od naplnenia 
iných polí - kontroly správnosti vyplnenia, predvyplnenie.Nezrovnalosť bude možné uložiť aj v rozpracovanom stave bez vyplnenia povinných poli.Polia 
budú povinne kontrolovane pri posune nezrovnalosti do vyššieho stavu. Nezrovnalosť bude mať vlastný workflow. V rámci tohto procesu sa uvažuje aj 
s schválením a elektronickým podpisovaním nezrovnalosti.



Priradenie nezrovnalosti k DV/ŽoP

Nezrovnalosť bude evidovaná na úrovni deklarovaných výdavkov, resp. ŽoP v prípade nezrovnalosti na zálohovej platbe. Priradenie deklarovaných 
výdavkov bude vykonané prostredníctvom wizardu, resp. viackrokovo. Samostatný krok pre výber DV na základe filtrov a samostatný krok pre určenie 
sumy nezrovnalosti za tento deklarovaný výdavok. Priradenie DV a súm za tieto DV bude možné aj importom zo súboru xls. Suma nezrovnalosti bude 
tvorená súčtom za jednotlivé DV.Riešenie bude podporovať aj možnosť vytvorenia nezrovnalosti bez dopadu na rozpočet EU so ŽoP typu zúčtovanie 
zálohy, zúčtovanie predfinancovania, refundácia. Riešenie bude zohľadňovať zmeny v procese systému refundácie – úhrada refundácie pred zaradením 
do SŽoP.

Finančné nástroje

Systém zabezpečí možnosť odlišného evidovania nezrovnalosti v prípade potreby (napr. FN, financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi a pod.).

Vyriešenie nezrovnalosti

Proces vyriešenia nezrovnalosti bude mať vlastný workflow. Jednotlivé posuny, prechody budú mať definovateľné kontroly a doplnkové polia. Posunom do 
vyššieho stavu workflowu je nezrovnalosť považovaná za spracovanú.

Notifikovanie dlžníka ohľadom stavu nezrovnalosti

Po spracovaní/ schválení nezrovnalosti bude odoslaná notifikácia dlžníkovi o vytvorení nezrovnalosti na projekte. Systém bude podporovať riadené 
zasielanie notifikácie dlžníkovi zo strany používateľa evidujúceho nezrovnalosť, teda notifikácie sa nebudú posielať automaticky.

Odoslanie nezrovnalosti na posúdenie

Nezrovnalosť bude možné odoslať na posúdenie inému nezávislému orgánu. Napr. ÚVO, ÚVA, PMU a podobne. V takomto prípade bude možné 
zaevidovať takúto informáciu v nezrovnalosti a bude možné sledovať a zaznamenávať vývoj v tomto posúdení.

Aktualizácia nezrovnalosti

V rámci životného cyklu nezrovnalostí bude možné a aj potrebné jednotlivé nezrovnalosti aktualizovať. V takom prípade systém zabezpečí:

verzionovanie nezrovnalosti
aktualizácia nezrovnalosti bude možná len za určitých stavov a v rozpracovanej verzií

Aktualizáciu bude nutné po doplnení údajov uzatvoriť/schváliť elektronickým podpisom.Pre každú ďalšiu zmenu/doplnenie nezrovnalosti bude nutné 
vytvoriť aktualizáciu/novú verziu. Aktualizácie bude relevantná (platná) až po uzatvorení (schválení).

Vysporiadanie nezrovnalosti

Nezrovnalosť bude uhradená na základe prijatia vrátenej sumy od prijímateľa. V prípade, že je uhradená celá suma nezrovnalosti, bude automaticky 
posunutá do konečného stavu napr. „Vysporiadaná". Tento posun bude pre bežné používateľa nastavený automatický.

Správa pohľadávkových dokladov

Pohľadávkový doklad slúži na zjednotenie všetkých druhov pohľadávok do jedného dokladu. Na základe pohľadávkového dokladu vzniká povinnosť 
vrátenia poskytnutých prostriedkov.

Vytvorenie pohľadávkového dokladu

Cieľom tohto procesu je vytvorenie evidencie pre všetky typy pohľadávok vrátane elektronického predkladania. Pohľadávkový doklad je možné vytvoriť na 
úrovni orgánu implementácie ako aj na úrovni prijímateľa/dlžníka. V rámci evidencie musí byť zrejmé, ktorý orgán je zodpovedný za vymáhanie 
pohľadávky a kto je dlžníkom. Pohľadávkový doklad definuje podmienky a spôsob vrátenia prostriedkov a môže byť vytvorený s väzbou na nezrovnalosť 
ako aj bez väzby na nezrovnalosť. Na vytvorenie pohľadávkového dokladu bude použitý wizard. Systém bude umožňovať zaevidovať rôzne typy 
pohľadávkových dokladov - v závislosti od toho na základe akého dokumentu pohľadávka voči dlžníkovi vzniká. Zároveň bude možné evidovať 
pohľadávkové doklady k rôznym dôvodom vrátenia t.j. v závislosti od toho z akého titulu dochádza k vymáhaniu finančných prostriedkov od dlžníka.

Spracovanie pohľadávkového dokladu

Funkcionalita bude umožňovať priradenie deklarovaných výdavkov alebo žiadosti o platbu, čím sa určí výška pohľadávky na vrátenie v rozdelení na zdroje 
financovanie a kategórie regiónov (ak relevantné). Zároveň bude možné sumu na vymáhanie určiť aj priamo t.j. bez priradenia dotknutých výdavkov. 
Z pohľadávkového dokladu musí byť zrejmé priradenie k programovej štruktúre. Údaje bude možné editovať v rozpracovanej aktualizácii pohľadávkového 
dokladu. Proces spracovania bude riadený pomocou workflow. Pri posune po workflow budú vykonávané kontroly na vyplnenie povinných polí. Možnosť 
schválenie/podpisu pohľadávkového dokladu elektronicky. 
Pre automatizované zasielanie pohľadávkového dokladu bude zabezpečená integrácia na ISUF. V rámci riešenia je potrebné zohľadniť špecifiká 
vyplývajúce z podmienok poskytovania príspevku formou financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi (financing not linked to costs) a podmienok 
poskytovania finančných nástrojov. Z dôvodu očakávanej zmeny procesu v rámci systému refundácie (úhrada ŽoP pred schválením zo strany platobného 
orgánu) dôjde k úprave podmienok priraďovania deklarovaných výdavkov do pohľadávkového dokladu.Účtovný systém ISUF nepokrýva AMIF, ISF, BMVI, 
tieto sú administrované v rezortnom IS SAP, jednou z možností získania týchto údajov je integrácia na ITMS21+.



Predloženie a notifikácia dlžníka ohľadom stavu pohľadávkového dokladu

V rámci tohto procesu sa poskytne možnosť elektronického predkladania vrátane notifikácie dlžníka a možnosti generovania formuláru žiadosti o vrátenie. 
Štruktúra formuláru bude definovaná na národnej úrovni a môže sa líšiť v závislosti od dôvodu vrátenia finančných prostriedkov. Formulár žiadosti 
o vrátenie bude v prípade Interreg zohľadňovať špecifiká daného programu.

Aktualizácia pohľadávkového dokladu

Využitie mechanizmu aktualizácie pohľadávkového dokladu za účelom ďalšej editácie údajov

Evidencia splátkového kalendára/odkladu plnenia k pohľadávkovému dokladu

Cieľom evidencie je vytvorenie splátkového kalendára k pohľadávkovému dokladu. Funkcionalita bude umožňovať vytvoriť splátky na zostatok dlžnej sumy 
na vymáhanie vrátane identifikácie splatnosti splátok. Splatnosť a sumy splátok budú rozpočítané automaticky na základe zadaných parametrov, zároveň 
bude možné tieto údaje v prípade potreby editovať. Na pohľadávkovom doklade bude možné evidovať aj odklad plnenia. Aj v tomto procese bude 
zabezpečená integrácia na ISUF.

Správa vysporiadaní

Vysporiadanie je doklad, ktorý nesie informácie o úhrade pohľadávkového dokladu ako uhradenú sumu, dátum úhrady, deklarované výdavky priradené 
k uhradenej sume, sumu vlastných zdrojov vypočítaných k uhradenej sume.

Evidencia vysporiadania

Doklad Vysporiadanie je vytvorený automaticky systémom po prijatí informácie o úhrade z ISUF. Pred vytvorením vysporiadania systém vykoná základné 
kontroly ako kontrola variabilného symbolu, projekt, suma úhrady. Na vysporiadaní je možné identifikovať subjekt, ktorý prostriedky vrátil a vrátenú sumu 
v rozdelení podľa zdrojov financovania. Vysporiadania budú priradené k pohľadávkovému dokladu.
V rámci procesu vysporiadania môžu byť použité rôzne formy vrátenia. Tieto budú zohľadnené pri vytvorení vysporiadania. Okrem úhrady prijatej z ISUF 
bude v systéme dostupná možnosť vytvorenia rozpočtového opatrenia a jeho odoslania do ISUF. V systéme bude možné spracovať aj technické úhrady z 
ISUF, t.j. prípady kedy nedochádza k efektívnemu prevodu prostriedkov.Vrátenie pohľadávky môže byť realizované formou vzájomného zápočtu. 
Funkcionalita vzájomného započítania umožní priradiť pohľadávkové doklady do žiadosti o platbu. Vzájomný zápočet môže navrhnúť prijímateľ/dlžník 
alebo orgán zodpovedný za vymáhanie pohľadávky. Schválením vzájomného zápočtu dochádza k vysporiadaniu započítanej pohľadávky a týmto 
momentom dochádza aj k vytvoreniu vysporiadania. V rámci tohto procesu bude potrebné doplniť aj integráciu na ISUF. 
Z dôvodu očakávanej zmeny procesu v rámci systému refundácie (úhrada ŽoP pred schválením zo strany platobného orgánu) dôjde k úprave podmienok 
priraďovania pohľadávkových dokladov pre vykonanie vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov, čím dôjde k rozšíreniu možností zápočtu aj o 
pohľadávkové doklady bez dopadu na rozpočet EU. V rámci evidencie vysporiadaní budú zohľadnené aj špecifiká vyplývajúce z podmienok poskytovania 
finančných nástrojov.
Vrátenie bude možné realizovať prostredníctvom QR kódu. 
V prípade AMIF, BMVI, ISF je požadované len vytvorenie vysporiadania bez integrácie na ISUF.

Spracovanie vysporiadania

Po vytvorení systém posunie Vysporiadanie do vyššieho stavu a vypočíta sumu vlastných zdrojov alikvotne k vrátenej sume. Sumu za vlastné zdroje 
systém následne pošle do účtovného systému. Účtovný systém po úspešnom spracovaní sumy za vlastné zdroje pošle potvrdenie a systém posunie 
Vysporiadanie do koncového stavu. Po spracovaní vysporiadania bude zasielaná automatická notifikácia dlžníkovi o vysporiadaní dlžnej sumy. 
V prípade AMIF, BMVI, ISF bez integrácie na ISUF, len manuálne spracovanie v ITMS21+.

Vrátenie sumy vysporiadania do rozpočtu projektu

Po posune do koncového stavu systém pripočíta sumu vysporiadania do vrátenej sumy na položke rozpočtu, resp. vráti prostriedky do rozpočtu projektu 
a umožní tak ich opätovné čerpanie. Uvedené vykoná iba v prípade, ak dôvod vrátenia umožňuje opätovné použitie vrátených prostriedkov.

Aktualizácia stavu nezrovnalosti

Po posune Vysporiadania do koncového stavu systém pripočíta sumu vysporiadania k vysporiadanej sume na priradenej nezrovnalosti. Ak je vrátená celá 
suma nezrovnalosti, systém automaticky posunie nezrovnalosť do koncového stavu.

Aktualizácia stavu Pohľadávkového dokladu

Po posune Vysporiadania do koncového stavu systém pripočíta sumu vysporiadania k vysporiadanej sume na priradenom pohľadávkovom doklade. Ak je 
vrátená celá suma nezrovnalosti, systém automaticky posunie pohľadávkový doklad do koncového stavu.

Evidencia výkazu nezrovnalosti a vratiek

Cieľom je vytvorenie a spracovanie výkazu, ktorý bude pozostávať z 3 samostatných reportov za oblasti:

nezrovnalosti,



pohľadávkové doklady
vysporiadania

Štruktúra reportov bude vopred definovaná.

Správa hlásení na OLAF

Hlásenie na OLAF je zoznam nezrovnalostí, ktoré je potrebné nahlasovať na EK pravidelne za určité časové obdobie. Raz za štvrťrok sa hlásia nové 
nezrovnalosti a každý mesiac sa hlásia aktualizácie, resp. zmeny na už nahlásených nezrovnalostiach. Hlásenie na OLAF má 2 úrovne:

Jedna úroveň je zoznam nezrovnalostí, ktoré hlásime na národnej úrovni na ONÚ OLAF na Slovensku.
Z týchto hlásení ďalej ONÚ OLAF vyberie také, ktoré zaradí do hlásenia na OLAF EK a ktoré exportuje prostredníctvom integrácie do ITMS21+ 
(Irregularity management system), čo je systém EK na nahlasovanie nezrovnalostí. Nové nezrovnalosti sú hlásené štvrťročne a aktualizácie 
nezrovnalostí raz mesačne.

Evidencia hlásenie na OLAF

Vytvorenie hlásenia na OLAF pozostáva z výberu základných údajov. Programová štruktúra, kvartál, mesiac a rok hlásenia.

Spracovanie hlásenia na OLAF

Systém na základe definovaných pravidiel zaradí nezrovnalosti do hlásenia na OLAF. Nezrovnalosti, ktoré spadajú do hláseného obdobia, budú označené, 
či spĺňajú vopred definovane podmienky na zaradenie, používateľ však bude mať možnosť toto označenie zmeniť a teda zaradiť alebo nezaradiť 
nezrovnalosť do hlásenia na OLAF.

Zaradenie nezrovnalostí do hlásenia na OLAF

Z nezrovnalostí zaradených do hlásenia na OLAF na národnej úrovni sa bude zostavovať zoznam nezrovnalostí, ktoré budú následne exportované 
prostredníctvom integrácie do ITMS21+.

Export do IMS EÚ (Irregularity Management System)

Vybrané nezrovnalosti sa budú prostredníctvom API odosielať do systému EK. Zoznam nezrovnalostí bude zostavený manuálne.

Importovanie z IMS EÚ (Irregularity Management System)

Po dokončení evidencie v IMS EÚ bude možné importovať údaje o nahlásených nezrovnalostiach z ITMS21+ do systému. ITMS21+ prideľuje 
nezrovnalostiam svoje identifikačné údaje a tieto identifikačné údaje budú importované do nášho riešenia.

Evidencia účtovných dokladov

Evidencia účtovných dokladov slúži na jednotnú evidenciu účtovných dokladov nezávisle od evidencie ŽoP.
Cieľom je vytvorenie evidencie účtovných dokladov pod subjektom. Subjekt bude vlastníkom účtovného dokladu. V účtovnom doklade sa evidujú položky 
účtovného dokladu. Systém podporí logické kontroly a jednoduché automatizované výpočty. Jeden účtovný doklad bude možné použiť v rámci viacerých 
projektov, ŽoP a VO.
V rámci evidencie účtovných dokladov musí existovať logika na zamedzenie vytvárania duplicitných účtovných dokladov v systéme.
V programoch Interreg bude potrebné zohľadniť špecifiká rakúskej a českej strany (napr. iné údaje na účtovných dokladoch, iná forma účtovných 
dokladov, a pod.)

Správa sledovaných projektov

Počas implementácie podliehajú projekty, resp. výdavky rôznym kontrolám auditom. Na základe týchto kontrol môže vzniknúť potreba sledovať niektoré 
projekty, resp. tieto projekty označiť, aby výdavky takýchto projektov boli ľahko identifikovateľné.

Vytvorenie príznaku pre sledovanie projektov

Vytvorenie príznaku predstavuje zadanie základných údajov, ktoré vyfiltrujú zoznam projektov, ktoré je potrebné označiť. Napr. programová štruktúra, fond 
a podobne. 
Nepredpokladáme rozdiel medzi jednotlivými programovými oblasťami
Príznakom sledovania bude možné okrem projektu označiť aj iné evidencie (napr. VO a iné).

Zobrazenie príznaku sledovania projektov

Na základe vytvorenia príznaku sledovania, bude možné tento príznak zobrazovať v iných evidenciách na nižšej úrovni. Napr. v zozname ŽoP, SŽoP, 
Projektov, ŽoP na EK., zoznam schvaľovaných ŽoP v SŽoP a podobne. Zobrazenie tohto príznaku bude slúžiť ako upozornenie na výdavky projektov, 
ktoré sú sledované. Tieto príznaky budú súčasťou exportov zoznamov.

Nastavenie vizibility príznakom pre sledované projekty



Príznakom (resp. označenie projektu ako sledovaného) bude možné nastaviť vizibilitu, resp. bude možné určiť, ktoré orgány môžu tieto príznaky v systéme 
vidieť.

Evidencia elektronických pracovných výkazov

Cieľom elektronických pracovných výkazov je zber údajov z úrovne príslušných osôb (resp. poverených osôb prijímateľa) o čerpaní fondu pracovného 
času príslušných osôb, ktorých mzdy sú oprávnenými výdavkami projektu. Vzhľadom na množstvo evidovaných údajov a osôb zapojených do tvorby 
pracovných výkazov a následne spracovanie pre účely ŽoP, je kriticky nevyhnutné aplikáciu vytvoriť maximálne prívetivo, jednoducho s možnosťami 
automatického nahrávania údajov z bežne dostupných zostáv, systémom používaných štandardne v personálnej oblasti.Systém bude v rámci pracovných 
výkazov evidovať nasledujúce entity:

Pracovníci - systém zabezpečí možnosť vytvárania pracovníkov, ktorí budú mať oprávnenie vytvárať pracovné výkazy. Pracovníka bude možné 
priradiť na viacero projektov.
Pracovný výkaz - systém umožní vypĺňanie pracovného výkazu cez vopred vytvorenú šablónu. Granularita vypĺňania pracovných výkazov môže 
byť rôzna (nevyhnutný základ povinný pre všetkých s možnosťou rozšírenia). Pracovníkovi bude umožnené vytvárať pracovný výkaz za viacero 
projektov. Systém zabezpečí kontrolu pracovného času priradenej osoby v rámci všetkých pracovných výkazov (neprekrývanie sa 
odpracovaného času na jednu osobu a overenie / identifikácia nadmerného /duplicitného vykazovania práce jednou osobou).
Mzdový výkaz - Na úrovni prijímateľa je potrebné, aby údaje za jednotlivé osoby, ktorých pracovný čas je vykazovaný, boli spracované 
a agregované do podoby potrebnej pre použitie v žiadosti o platbu. Systém zabezpečí možnosť vytvárania mzdových výkazov, ku ktorým bude 
možné priradiť pracovné výkazy a tento mzdový výkaz bude možné zaradiť do účtovného dokladu. Zároveň je potrebné zabezpečiť 
automatizovaný prenos mzdových riadkov z účtovného dokladu do deklarovaných výdavkov objektu ŽoP.

Podporné funkcie

V rámci navrhovaného riešenia boli identifikované nasledovné podporné funkcie, ktoré sú detailnejšie popísané v katalógu požiadaviek a v aplikačnej 
architektúre:

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)

Aplikačná vrstva

Aplikačná architektúra

Stav aplikačnej architektúry (AS IS stav ITMS2014+)



1.  
2.  
3.  

Aktuálne je implementovaný IS ITMS2014+, ktorého architektúra je znázornená na obrázku nižšie.

Obrázok 3: Aplikačná architektúra ITMS2014+ 
Architektúra aktuálneho systému ITMS2014+ pozostáva z niekoľkých vrstiev. Každá vrstva má jasne definované ohraničenie, funkciu a interakcie so 
susednými vrstvami. Komunikácia medzi jednotlivými logickými vrstvami prebieha vždy medzi dvoma susediacimi vrstvami, čím je zabezpečené 
zapuzdrenie zodpovednosti jednotlivých komponentov a neduplikovanie funkčnosti na rôznych vrstvách aplikácie. Je dôležité, aby prístup k dátam bol 
zapuzdrený v tzv. Data Access Objektoch (DAOs). Rovnaký princíp je aplikovaný pre logiku aplikácie, ktorá nie je roztrúsená po zdrojovom kóde, ale je 
zapuzdrená ako biznis logika aplikácie.Jednotlivé vrstvy (a komponenty) aplikácie slúžia ako poskytovatelia funkčnosti pre ostatné vrstvy (a komponenty) 
aplikácie. Z tohto pohľadu je UI vrstva klientom biznis vrstvy, biznis vrstva je klientom DAO vrstvy, atď. Ide o veľmi jednoduchý a pragmatický koncept, 
výsledkom ktorého je udržiavateľný kód a celkovo podstatne vyššia kvalita SW projektu. Tento princíp vrstvenia platí pre všetky komponenty aplikácie.

Logická architektúra ITMS2014+

Koncepčne je logická architektúra systému ITMS2014+ rozdelená na dve hlavné časti a vedľajšie časti:

prvú hlavnú časť predstavuje Verejný portál, alebo verejná časť systému ITMS2014+ (ďalej aj „IV14" alebo „IV"),
druhú hlavnú časť predstavuje neverejná časť systému ITMS2014+ (ďalej aj „IN14" alebo „IN"),
tretiu časť logickej architektúry tvoria systémy zabezpečujúce spoločnú middleware funkcionalitu ako napr. DMS, OLAP, DB, distribuovaný file 
systém, atď.

Architektúra systému ITMS2014+ je zobrazená na nasledovnom obrázku:



Obrázok 4 Logická architektúra

Rámcový zoznam funkcionalít ITMS2014+

Nižšie uvádzame rámcový zoznam funkcionalít ITMS2014+

Generálne funkcionality systému
 Prístup do aplikácie a riadenie oprávnení na prístup k funkcionalitám a objektom
 Správa používateľov a prístupov

Používatelia neverejnej časti
Pracovné pozície a oprávnenia
Vizibility
Používatelia verejnej časti
Žiadosť o aktiváciu konta (ŽoAK)
Žiadosť o prístup (ŽoPR)
Prihlásenie používateľa
Profil používateľa
Autentifikácia a prihlásenie sa používateľov prostredníctvom infraštruktúry eGOV s využitím eID
Technickí používatelia

 Správa subjektov a osôb
 Správa organizácii v pôsobnosti subjektu
 Správa orgánov implementácie fondov
 Kompetenčný model osôb orgánu
 Číselník pracovných pozícii
 Systém DMS

Dokument
Spis DMS

 Verzionovanie objektu
 Porovnávanie verzií objektov
 Práca s objektami

Uzamykanie objektov
Delegovanie práv na editovanie objektov
Dynamické časti reportov
Notifikačný mechanizmus



Sledovanie objektov
Kalendár a úlohy
Zodpovední pracovníci
História v evidencii

 Správa workflow a riadenia procesov
 Správa číselníkov systému
 Správa špecifických polí
 Správa Web textov
 Správa reportov
 Web text managment
 Všeobecná komunikácia
 Exporty aplikácie
 Listinné a elektronické podanie

Evidencia dodávateľov a účtovných dokladov
Verejné obstarávania a zmluvy
Programové riadenie

 Správa operačných programov a strategického rámca
 Evidencie programovej štruktúry pre špecifické spôsoby implementácie
 Správa projektových, programových ukazovateľov, dát a špecifických polí
 Programové monitorovanie
 Funkcionalita plánovaných výziev – harmonogramu výziev
 Výzvy, podmienky poskytnutia pomoci a schémy pomoci
 Plánované výzvy – harmonogram výziev
 Výzvy
 Riziká
 Monitorovanie OP – správy o vykonávaní OP
 Hodnotenia OP – Hodnotiace správy (OP / EŠIF / Časti OP)

Projektové riadenie
 Projektové zámery
 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)
 Hodnotenia
 Projektové riadenie schválených ŽoNFP - Projektov
 Následníctvo subjektov v ITMS2014+
 Monitorovacie správy
 Účastníci projektov
 Kontrola
 Kontrolné zoznamy
 Korekcie
 Verejné obstarávanie
 Interoperabilita systémov

Finančné riadenie na národnej úrovni
 Žiadosť o platbu
 Súhrnné žiadosti o platbu
 Certifikačné overovania
 Odhad očakávaných výdavkov
 Sledované projekty

Finančné riadenie na nadnárodnej úrovni
 Zálohová platba z EK
 Žiadosti o platbu na EK
 Ročné účty

Spätné toky
 Nezrovnalosti
 Pohľadávkový doklad (PD)
 Vrátenia
 Započítavanie pohľadávok a záväzkov
 Výkaz nezrovnalostí a vratiek
 Hlásenia na OLAF

Poskytovanie údajov prostredníctvom Opendata API
Import údajov prostredníctvo Open API
e-Learning
Statická príručka / Nápoveda
Mobilná aplikácia ITMS2014+

Rozsah častí domény ITMS2014+

Stav k 01/2021:

Názov Počet UseCase Počet obrazoviek



Mobilná aplikácia 85 84

Verejná časť - Dotačné schémy 50 21

Verejná časť - Document managmet system 17 9

Verejná časť - Finančné riadenie 190 139

Verejná časť - Integrácie 26 0

Verejná časť - Kontrola 126 0

Verejná časť - Monitorovanie 83 53

Verejná časť - Nezrovnalosti 21 12

Verejná časť - Programové štruktúry 6 5

Verejná časť - Programovanie 35 42

Verejná časť - Projektové riadenie 275 211

Verejná časť - Správa používateľského účtu 45 44

Verejná časť - Správa subjektov 83 64

Verejná časť - Správa vlastného účtu 83 27

Verejná časť - Systém riadenia 14 3

Verejná časť - Verejné obstarávanie 118 73

Neverejná časť - Dotačné schémy 73 34

Neverejná časť - Document managmet system 42 21

Neverejná časť - Finančné riadenie 618 292

Neverejná časť - Hodnotenie 19 14

Neverejná časť - Identity and access management 22 9

Neverejná časť - Integrácie 101 0

Neverejná časť - Kontrola 267 127

Neverejná časť - Monitorovanie 164 118

Neverejná časť - Nezrovnalosti 156 76

Neverejná časť - Programové štruktúry 493 377

Neverejná časť - Overovania 53 44

Neverejná časť - Programovanie 342 246

Neverejná časť - Projektové riadenie 562 367

Neverejná časť - Riziká 65 37

Neverejná časť - Správa používateľského účtu 253 94

Neverejná časť - Správa subjektov 234 182

Neverejná časť - Správa vlastného účtu 45 31

Neverejná časť - Systém riadenia 445 247

Neverejná časť - Verejné obstarávanie 117 90

Generálna funkcionalita 112 161



Popis budúceho stavu aplikačnej architektúry

Diagram aplikačná architektúra znázorňuje aplikačnú architektúru, jej štruktúru a nevyhnutné integrácie potrebné pre splnenie požiadaviek kladených na 
navrhované riešenie. 

, kvôli spôsobu tvorby katalógu Poznámka: Členenie funkcionalít v aplikačnej architektúre pre budúci stav je mierne odlišné ako pre súčasné ITMS2014
požiadaviek a popisu funkčnosti (pôvodne sa uvažovalo o implementácii nového systému pri definícii požiadaviek). Vzhľadom na preferovanú alternatívu 
Refaktoring však platí, že sa rámcový zoznam funkcionalít prekrýva so súčasným nastavením ITMS2014+. Rozdiely boli naznačené v kap. Biznis 
architektúra – súčasný stav.+ Z pohľadu vyššie uvedeného zoznamu funkcionalít sa pre programové obdobie 2021-2027 nebude riešiť mobilná aplikácia. 
Ostatné zmeny sú už v rámci konkrétnej implementácie funkcionalít v zmysle požiadaviek a je ich možné odvodiť podľa odhadov prácnosti v katalógu.
Aplikačné komponenty sú rozdelené do 2 skupín – frontend a backend:



 

Obrázok 5: Aplikačná architektúra

Front end

Táto prezentačná vrstva riešenia realizuje grafické používateľské rozhranie, prostredníctvom, ktorého používatelia pracujú so systémom, ale tiež 
prostredníctvom, ktorého je možné získať všetky dostupné informácie pre verejnosť. Riešenie poskytuje špecifické portály 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 implementácie fondov EÚ. 
V rámci tohto portálu budú riešené prevažne procesy súvisiace s tvorbou a implementáciou jednotlivých programov a ich monitorovanie, hodnotenie, 
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 pre prijímateľa. Prístup do OpenAPI je riešený pomocou „technického používateľa".

Front end – hlavné funkcie

h7.UI a Formuláre (obrazovky s logikou) 
Hlavné aj prierezové biznis procesy budú podporené prehľadnými obrazovkami s formulármi v zmysle biznis logiky. Budú asistovať používateľom pri 
vypĺňaní (kontrolné, informačné a iné hlášky, validácie vstupov a podobne.). 
h7.Domovská stránka
Systém podporí úpravu domovskej stránky, ktorá bude v gescii prihláseného používateľa. Používateľ bude môcť vytvárať prehľady (dashboardy) formou 
uložených filtrov zo zoznamov aplikácie, zobrazenie kalendára s výzvami/úlohami, zobrazenie aktualít, zobrazenie interných správ, zobrazenie obľúbených 
objektov, sledovaných objektov alebo objektov na doplnenie a iné.
Predpokladá sa základný redesign na nové PO.
h7.CMS/WebText
Systém bude obsahovať funkcionalitu CMS, ktorá používateľovi s relevantným oprávnením umožní editovať a definovať vybrané dynamické texty aplikácie 
(WebText). Používateľ bude vedieť s textom pracovať ako v textovom editore, t. j. sú mu umožnené základné formátovania textu, môže vkladať externý 
obsah, linkovať obsah a podobne. Funkcionalita musí podporovať verzionovanie. Medzi identifikované evidencie, ktoré využijú CMS patria:

Aktuality pre používateľov
FAQ
Notifikácie alebo správy
Texty aplikácie
Texty reportov
Statické texty verejnej časti systému
Texty v PDF výstupných zostavách
Krátke príručky/help
Doplnkové informačné texty

Požaduje sa, aby funkcionalita podporovala vkladanie a formátovanie obrázkov. Nad funkcionalitou bude vytvorený štruktúrovaný repozitár pre vložené 
resp. znovupoužiteľné obrázky. 
h7.Vzdelávanie, nápoveda a podpora pre používateľov
Systém podporí používateľov v maximálnej možnej miere pri práci s aplikáciou pomocou rôznych interaktívnych prvkov, nápovedí, návodov, príručiek, 
rôznych prehľadov, evidencií na podporu používateľa a pod.:

Používateľ vstupuje do jednotlivých evidencií pomocou navigačného menu. Má k dispozícií rôzne prehľady:
Sledované objekty - systém podporí sledovanie objektov. Objekt, ktorý je označený ako sledovaný, bude notifikovať používateľa pri 
dôležitých zmenách na objekte (vytvorenie verzie/aktualizácia), respektíve o posune objektu do iného stavu. Používateľ bude mať 
možnosť zobrazenia prehľadu sledovaných objektov.
Obľúbené objekty - systém podporí prehľad obľúbených objektov. Každý objekt označený ako obľúbený bude zobrazený v prehľadovej 
obrazovke.
Objekty na doplnenie - systém podporí prehľad objektov na doplnenie. V prehľade sa bude zobrazovať každý objekt, ktorý bol odoslaný 
z neverejnej časti žiadateľovi/prijímateľovi na doplnenie, schválenie a pod.
Kalendár - systém podporí prehľad vyhlásených a ukončených výziev aj formou kalendára. Prihlásený používateľ bude mať možnosť 
vytvorenia úloh, plánovaných činností a pripomienok s možnosťou notifikácií. Kalendár bude spravovateľný CKO s možnosťou vkladania 
eventov/aktualitá/oznamov do kalendára.

Procesné mapy - systém podporí vizualizáciu procesných máp, ktoré zachytávajú celý proces spracovania evidencie, od vytvorenia objektu až po 
jeho posledný stav.



Aktuality - systém podporí evidenciu aktualít, ktorá bude informovať používateľov o aktuálnom dianí v systéme. Požaduje sa rozčlenenie aktualít 
pre neverejnú časť a zvlášť pre prihláseného/neprihláseného používateľa verejnej časti.
Interné správy, komunikácia
Technická podpora - Systém podporí technickú podporu používateľov na nahlasovanie chýb/problémov s aplikáciou
Používateľ má k dispozícii rôzne pomôcky pri práci s aplikáciou:

E-learning - systém podporí používateľov formou evidencie e-learnigu s interaktívnym rozhraním pre používateľa - videá a návody k 
práci s aplikáciou,
Statická príručka - systém podporí každú evidenciu statickou príručkou, ktorá popisuje prácu s formulárom, poliami a príslušnými 
funkcionalitami objektu evidencie,
Riadiaca dokumentácia
Tooltipy - systém podporí prácu vypĺňania polí formulárov pomocou tooltipov,
Často kladené otázky - systém podporí Často kladené otázky používateľov, ktoré budú spravovateľné administrátorom systému. 
Požaduje sa rozčlenenie kladených otázok zvlášť pre neverejnú časť a zvlášť pre prihláseného/neprihláseného používateľa verejnej 
časti,
Vlastné filtre - umožnenie vytvorenia vlastných filtrov používateľa nad konkrétnym zoznamom. Vlastné filtre je možné vyskladať 
pomocou logických operátorov. Filtre sú ukľadateľné a prepoužiteľné,
Export nad zoznamom a stromovou štruktúrou - systém podporí generovanie jednoduchých exportov zo zoznamov a zo stromovej 
štruktúry,
Sortovanie nad zoznamom - systém podporí sortovanie objektov nad stĺpcami zoznamov - vzostupne/zostupne. Zoznamy podporujú 
defaultné sortovanie na základe dohodnutého parametra/stĺpca,
Stránkovanie zoznamov - systém podporí stránkovanie zoznamov,
Vyhľadávanie nad zoznamom a stromovou štruktúrou - systém podporí jednoduché vyhľadávanie nad zoznamom a stromovou 
štruktúrou,
Multivýber objektov - systém podporí multivýber objektov zo zoznamu. Zároveň podporí zjednodušené prvky pre používateľov, ako napr. 
vybrať všetky objekty,
Multijazyčnosť – preklad obrazoviek do jazykovej mutácie,
Tvorbu PDF reportov
Export reportov, výstupných zostáv -  výstupy v rôznych elektronických formátoch (excel, PDF a pod.).

Backend

Zastrešuje všetky aplikačné komponenty poskytujúce aplikačné služby, ktoré sú rozdelené na tieto časti:

Doménová logika a funkcie pre hlavné procesy

Jedná sa o komponent, ktorý zastrešuje hlavnú biznis logiku navrhovaného riešenia a jednotlivé funkcie sú rozdelené podľa entít, ktoré sú prostredníctvom 
ich biznis procesov vytvárané a ďalej počas ich životného cyklu aktualizované. Rozsah funkčnosti pre túto časť je v zmysle popisu v biznis architektúre.

Doménová logika a funkcie pre prierezové procesy

Jedná sa o komponent, ktorý zastrešuje biznis logiku navrhovaného riešenia a jednotlivé funkcie pre prierezové procesy. Rozsah funkčnosti pre túto časť 
je v zmysle popisu v biznis architektúre.

Generálna funkcionalita / podporné funkcie

Spôsob evidencie, verzionovania, uzamykania a zobrazovania histórie zmien objektov

Evidencia
Systém bude doménovo členený do evidencií a pod-evidencii, ktoré predstavujú zoskupenie biznisovo/procesne príbuzných oblastí používateľskej agendy. 
Každá evidencia bude 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.

Verzionovanie
V rámci systému sa požaduje vytvorenie mechanizmov/funkcionalít pre verzionovanie evidencii. Od systému sa očakávajú nasledovné princípy 
zachytávania verzií:



1.  
2.  
3.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Verzia disponuje WF a hlavný objekt je iba obrazom schválenej verzie. Takýto spôsob verzionovania sa použije minimálne pre evidenciu 
programová štruktúra z dôvodu potreby schvaľovania verzii.
Hlavný objekt disponuje N verziami, ktoré vznikajú update-om hlavného objektu. Tento spôsob verzionovania využije minimálne evidencia 
subjektov.
Hlavný objekt disponuje WF a N verziami, ktoré vnikajú posunom po WF hlavného objektu. Tento spôsob verzionovania využije minimálne 
evidencia ŽoNFP.
Verzia nedisponuje WF, ale hlavný objekt je iba obrazom uzavretej verzie – aktualizácie. Tento spôsob verzionovania využije minimálne 
evidencia Nezrovnalosti.

Požaduje sa vytvorenie mechanizmu pre porovnávanie jednotlivých verzií objektov medzi sebou. Výsledkom musí byť prehľadný a zvýraznený obraz 
zmien medzi jednotlivými verziami.

História zmien

Systém bude podporovať zachytávanie zmien v evidenciách. Funkcionalita bude zachytávať na úrovni evidencie kto, čo a kedy zmenil.
V súčasnom systéme ITMS2014+ je prehľad histórií zmien veľmi neprehľadný. Nie je v ňom zachytené, čo používateľ upravil ale len informácia, že niečo 
v rámci objektu upravil.

Uzamykanie objektov

Systém musí na neverejnej časti disponovať funkcionalitou na uzamykanie evidencií. Princíp bude založený na princípe pesimistického uzamykania, kde 
používateľ ručne vytvára aj uvoľňuje zámok na evidencii. Súčasťou uzamykania musí byť mechanizmus upozornení pre žiadateľa o uzámok. Systém 
podporí prehľad uzamknutých objektov používateľa. Obdobne bude podporený prehľad všetkých uzamknutých  objektov, ku ktorým bude mať prístup 
administrátor systému, vrátane možnosti odomykania objektov.

Zodpovední pracovníci

Hlavné evidencie systému budú podporovať priradenia zodpovedných pracovníkov. Ako bude objekt posúvaný v rámci procesu spracovania, bude možné 
pri posunoch určiť osobu, ktorá bude od momentu posunu zodpovedná za ďalšie spracovanie. Zodpovední pracovníci budú notifikovaní pomocou 
notifikačného mechanizmu a takéto prepojenie osoby s evidenciou sa požaduje manažérsky vyhodnocovať.

Správa subjektov, organizácií, orgánov, osôb a ich vzájomných vzťahov

Subjekty

Medzi základné funkcionality systému patrí evidencia subjektov. Na subjektoch sa požaduje perzistentniť základné údaje, adresné údaje a kontaktné 
údaje. Evidencia subjektov bude podliehať verzionovaniu a každý subjekt bude zároveň DMS entitou, čo umožní evidovať dokumenty priamo na subjekte. 
Požaduje sa aby v evidencii bolo možné evidovať aj zahraničné subjekty a FO (vrátane slobodných povolení, subjekty bez IČO a bez DIČ). Požaduje sa, 
aby pri vytváraní subjektu systém vyžadoval jednoznačný identifikátor subjektu, ktorým bude subjekt v systéme identifikovaný (IČO, DIČ, IČ DPH, VAT … 
). Požaduje sa čo najväčšia miera aktuálnosti údajov voči registrom ISVS. Požaduje sa zavedenie funkcionality nástupníctva / následníctva medzi 
subjektami.

Súčasťou evidencie musia byť minimálne integrácie na:
ISUF
RPO
RPVS

Subjekt bude v systéme vystupovať vo viacerých roliach:
Žiadateľ
Prijímateľ
Partner
Dodávateľ
Obstarávateľ

Rola Dodávateľa alebo Obstarávateľa bude využívaná najmä pri evidovaní účtovných dokladov, verejných obstarávaniach a zmlúv verejných obstarávaní.  
V rámci evidencie subjektov musí existovať logika na zamedzenie vytvárania duplicitných subjektov v systéme.

Osoby
Funkcionalita evidovania osôb bude slúžiť ako základný číselník pre evidenciu osôb v systéme. Musí byť zabezpečené, že osoba bude evidovaná 
unikátne, čiže je potrebné zamedziť vytváraniu duplicít osôb. Osoby budú overované voči RFO a RA, prípadne iným relevantným registrom. Zabezpečí sa 
pravidelná aktualizácia údajov osôb. Zabezpečenie jedinečnosti pre osoby zo SR sa riadi na základe rodného čísla a jedinečného identifikátora osoby z 
RFO. Rodné číslo je v systéme ukladané v šifrovanej podobe. Na osobách sa budú evidovať základné údaje, adresné údaje a kontaktné údaje. Evidencia 
osôb bude podliehať verzionovaniu. Každá osoba v systéme musí mať aspoň jedno zaradenie na subjekt. Zaradenia sú definované ako vzťahy medzi 
týmito entitami, t. j. vzťah medzi osobou a subjektmi. Základné zaradenia v systéme sú napr.: kontaktná osoba, štatutárny zástupca a pod. Systém 
generuje novým osobám vlastný jedinečný bezvýznamový identifikátor. Zároveň sa požaduje implementácia autorizačného a autentifikačného 
mechanizmu osoby v systéme.
Osoba bude v systéme vystupovať vo viacerých roliach:

Osoba
Používateľ (verejná časť, neverejná časť, technicky používateľ)
Účastník projektu
Pracovník (ePV)



Organizácie v pôsobnosti subjektu

Požaduje sa vytvorenie evidencie pod subjektami pre organizácie vo svojej pôsobnosti.  Na objekte sa budú ukladať základné, adresné a kontaktné údaje. 
Osoby subjektu sa môžu priradiť pod organizáciu v pôsobnosti. Organizácia v pôsobnosti môže mať vlastnú vizibilitu nad jednotlivými objektami evidencií 
subjektu. Prihlásená osoba na verejnej časti, ktorá patrí pod organizáciu bude mať obmedzenú vizibilitu na základe nastavenia vzibility organizácie 
v pôsobnosti.

Orgány implementácie fondov

Evidencia orgánov IF predstavuje základný číselník v systéme. Orgán bude vždy vytváraný pod subjektom kde platí, že subjekt môže mať pod sebou 
vytvorených viac orgánov. Evidencia musí zabezpečiť unikátnosť záznamov na základe kódu orgánu. Na orgánoch sa budú evidovať základné údaje, 
adresné údaje a kontaktné údaje. Evidencia bude podliehať verzionovaniu. Na orgánoch sa budú priradzovať osoby subjektu. Osoba subjektu môže mať 
platný vzťah s viacerými orgánmi naraz. Požaduje sa zavedenie funkcionality delimitácie/následníctva medzi orgánmi.  Používatelia neverejnej časti sú 
osobami orgánov na základe priradených rolí a pozícií.

Následníctvo
Systém bude podporovať vytvorenie právneho nástupcu na úrovni subjektov alebo orgánov. Systém podporí celkový alebo len čiastočný presun objektov 
z právneho predchodcu na právneho nástupcu. Každé následníctvo, vrátane vykonaných zmien, bude v aplikácií zaznamenané.
V prípade evidencií s finančným plnením, bude umožnené presunúť len niektoré časti objektu na právneho nástupcu, napr. v prípade čiastočne čerpaného 
rozpočtu bude umožnené presunúť len nevyčerpané prostriedky na právneho nástupcu.

DMS a spis

Evidencia môže byť v systéme označená ako DMS entita. Týmto príznakom sa na evidenciu vzťahuje možnosť vkladania dokumentov, príloh do 
takzvaného spisu. Spis predstavuje abstraktnú kartotéku/šanón. 
Komponent spis, umožní komplexnú správu dokumentov pod konkrétnym objektom evidencie. Obrazovky a spôsob práce so spisom je pre celú aplikáciu 
unifikovaný. Spis podporuje:

upload dokumentov (single aj multi),
update dokumentov,
čítanie dokumentov,
verzionovanie dokumentov.

Každý dokument v systéme bude pozostávať zo svojho dátového obsahu, svojich metadát a doménových metadát. Nositeľom doménových metadát je 
Dokument. Každá akcia, ktorá vytvára nový objekt typu dokument, musí zabezpečiť naplnenie jeho povinných atribútov. Samotný obsah dokumentu bude 
spolu s vybranými metadátami uložený v DMS. Okrem poskytovania a ukladania obsahu musí umožňovať tiež verzionovanie obsahu dokumentov 
nezávisle od objektu. Každý Dokument bude mať priradený typ dokumentu, čo predstavuje číselník možných kategórií dokumentov. Dokument by mal tiež 
disponovať informáciou, ku ktorej osobe sa vzťahuje.
Minimálne každá evidencia systému bude mať definovanú svoju vlastnú Skupinu dokumentov. Skupina dokumentov zastrešuje možné Typy dokumentov 
danej skupiny. Aplikácia bude umožňovať pridať len obmedzenú sadu dokumentov na základe ich formátu.
Systém umožňuje prepoužívanie už vložených dokumentov v systéme.

Riadiaca dokumentácia

Systém bude podporovať administráciu a manažment riadiacej dokumentácie zohľadňujúceho rôznych pôvodcov/nositeľov tejto dokumentácie a rôzne 
skupiny koncových užívateľov (laická verejnosť, subjekty, orgány).
Evidencia bude naviazaná minimálne nanasledovné prierezové funkcionality: DMS.

Špecifické polia

Systém podporí vytvorenie číselníka Špecifických polí. Špecifické polia slúžia ako doplnkové polia na objekte k vyžiadaniu dodatočných informácii od 
žiadateľa. Predmetom Špecifického poľa je zvyčajne otázka pre používateľa, na ktorú odpovedá formou textu, výberu z číselníka alebo multivýberu 
hodnôt. Systém podporí manažovanie špecifických polí minimálne nad evidenciami výzvy, žiadosti a projekty.
Každé špecifické pole bude možné priradiť do skupiny špecifických polí, ktoré si používatelia neverejnej časti administrujú a následne priraďujú na výzvu 
ako celok.

Číselníky

Primárnu štruktúru evidencií v systéme tvoria číselníky, ktoré môžu nadobúdať charakter doménový alebo číselníkov pochádzajúcich z externých zdrojov. 
Základná štruktúra a vlastnosti číselníkov musia byť jednotné (kód, názov, popis … ). Číselníky musia obsahovať možnosť evidencie platnosti položiek 
číselníka (t. j. vývojom štruktúry konkrétneho číselníka v čase nedôjde k zmene evidencií, kde bola v minulosti platná položka číselníka použitá; na druhej 
strane v nových evidenciách systém neumožní / upozorní na výber už neplatnej položky číselníka). Číselníky podporujú verzionovanie. Systém podporí 
export číselníkov.

Riadenie prístupov

Registrácia na verejnú časť

Systém podporí registráciu právnických alebo fyzických osôb pomocou elektronického formuláru, umožnená bude registrácia subjektu a osoby ako 
používateľa subjektu, štatutárneho zástupcu, kontaktnej osoby alebo osoby zastupujúcej štatutárneho zástupcu. Systém overí základne identifikačne údaje 
osoby voči RFO/RA a subjektu voči RPO. V rámci riešenia bude umožnené predloženie žiadosti elektronicky (s elektronickým podpisom) alebo listinne. 
V rámci neverejnej časti bude existovať evidencia na schvaľovanie / administrovanie žiadosti o prístup. Žiadosť bude možné vrátiť na prepracovanie. V 
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rámci schvaľovacieho procesu žiadosti o registráciu je potrebné implementovať logiku na zamedzenie vytvárania chybných alebo duplicitných používateľov 
systému.

Registrácia na neverejnú časť

Evidencia registrácií pre používateľov neverejnej časti bude dostupná a administrovaná v neverejnej časti. V rámci tejto evidencie systém overí základne 
identifikačne údaje osoby voči RFO/RA. Od funkcionality sa požaduje možnosť vytvárania žiadosti pre:

novú osobu so zaradením na orgán,
vytvorenie prístupu jednotlivé portály
nastavenie pracovných pozícií,
blokovanie a odblokovanie používateľa,
zmena osobných údajov osoby a zrušenie prístupu a pod.

Správa používateľov a prístupov

Predpokladá sa, že v systéme budú existovať minimálne 3 typy používateľov:

používatelia neverejnej časti,
používatelia verejnej časti,
technickí používatelia.

Na evidovanie, administráciu a riadenie prístupov používateľov verejnej aj neverejnej časti do systému bude slúžiť samostatná funkcionalita. V rámci 
funkcionality budú autorizované osoby administrovať prístupy do aplikácie a:

meniť prihlasovacie údaje do verejnej aj neverejnej časti,
editovať atribúty osoby resp. používateľa,
blokovať používateľa,
spravovať pracovné pozície používateľa, t. j. jeho oprávnenia v systéme.

Oprávnenia na neverejnej časti

Systém autorizácie na neverejnej časti musí byť postavený na princípe pracovných pozícii, ktoré budú priradené každému používateľovi. Pracovná pozícia 
musí disponovať množinou oprávnení nad aplikáciou. Sady oprávnení sa budú pevne definovať pre každú evidenciu zvlášť.
Oprávnenia sa požaduje rozdeliť na nasledovné kategórie:

View – oprávnenia na zobrazenie objektov,
Insert – oprávnenia na pridávanie objektov,
Delete – oprávnenia na výmaz objektov,
Edit– oprávnenia na editáciu objektov,
Invalidate - oprávnenia na uplatňovanie a zneplatňovanie objektov,
Special – špeciálne oprávnenia na prácu s ITMS.

Jednotlivé kategórie oprávnení musia vedieť pracovať s aplikáciou nezávisle od ostatných oprávnení, teda nemajú byť podmienené. Nastavenie oprávnení 
bude umožnené aj pre konkrétneho používateľa (nad rámec pracovnej pozície).
Každé oprávnenie bude v systéme popísané – čo vykonáva, na ktorých evidenciách figuruje, aké sú podmienky využitia oprávnenia. Systém bude 
disponovať zoznamom priradených pracovných pozícií a používateľov, ktorí disponujú konkrétnym oprávnením.

Riadenie vizibilít na neverejnej časti

Požaduje sa vytvorenie princípu vizibilít, ktorý zabezpečí riadenie prístupov v evidenciách pre používateľov neverejnej časti. Vizibility budú členené na 
čítacie a aktualizačné. Čítacia vizibilita neumožní používateľovi editovať objekt. V prípade aktualizačnej vizibility sa bude editácia evidencií správať na 
základe priradených oprávnení používateľa:

programová vizibilita
vizibilita na úrovni výzvy
vizibilita na úrovni stavu procesu spracovania
vizibilita na úroveň konkrétneho objektu

Riadenie vizibilít na verejnej časti

Požaduje sa vytvorenie princípu vizibilít, ktorý zabezpečí riadenie prístupov v evidenciách pre používateľov verejnej časti. Vizibility bude spravovať 
správca subjektu/organizácie v pôsobnosti. Vizibility budú členené na čítacie a aktualizačné.

vizibilita na úroveň konkrétneho objektu
vizibilita organizácie v pôsobnosti

delegovanie práv na editovanie objektov osobám mimo subjektu

Správa workflow a riadenia procesov

Požaduje sa vytvorenie funkcionality pre riadený proces spracovania, administrovania. Funkcionalita musí implementovať princípy:
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Fáz spracovania
stavov vo fázach
pozitívnych, negatívnych, neutrálnych, manuálnych a automatických prechodov medzi stavmi
mechanizmus 4-očí pri prechode medzi stavmi alebo fázami
prechodových polí, ktoré sa vypĺňajú pri prechode medzi stavmi alebo fázami
akcií, ktoré sa realizujú pri prechode medzi stavmi alebo fázami
generovaných reportov so vstupom používateľa pri prechode medzi stavmi alebo fázami
validácie logických kontrol na prechodoch a použitých akciách, poliach a pod.

Funkcionalita musí ďalej podporovať:

pre-condition podmienkami, ktoré určujú správanie sa funkcionality alebo časti funkcionality
sledovanie a vyhodnocovania lehôt na rôznych úrovniach stavov a fáz
verzionovanie a schvaľovanie verzií WF
vizualizáciu navrhnutých procesov
riadený prístup k úprave workflow

Notifikácie

Systém bude disponovať notifikačným mechanizmom pre zasielanie správ/notifikácii zo systému, ktorých obsahom môžu byť preddefinované formátované 
texty alebo jednorazové texty. Funkcionalita musí umožniť výber adresátov z rôznej úrovne subjektov alebo orgánov.
Spôsob realizácie notifikácie môže byť:

email
interná notifikácia

Funkcionalita musí vedieť spracovať nárazovo požiadavku na odoslanie stoviek až tisícok notifikácii. Systém podporí rozhranie/služby, ktoré budú môcť 
využiť ostatné evidencie, ako napríklad proces spracovania. 

Integrácie 

Požaduje sa vytvorenie rozhraní pre výmenu údajov s rôznymi externými systémami. Systém podporí manažment nad integráciami volanými v rámci 
rôznych systémových volaní a v jednotlivých evidenciách. Každá integrácia bude monitorovaná a auditovaná od spustenia integračnej akcie až po jej 
ukončenie.
Systém predpokladá minimálne nasledovné 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
Iné

Podanie



Na verejnej časti systému sa do formulárov, ktoré sa predkladajú na neverejnú časť, požaduje implementovať voliteľnú generickú funkcionalitu pre výber 
spôsobu podania (predloženia formuláru). Používateľ si po odoslaní formuláru v systéme vyberie, akou formou bude formulár predkladať:

listinne (formálne) alebo
elektronicky (formálne/neformálne).

Listinné podanie predstavuje štandardný spôsob predloženia formuláru, kde sa jednotliví štatutári fyzicky podpisujú a doručenie prebieha vo fyzickej 
podobe.
Elektronické podanie (formálne) je dostupné používateľom, ktorí sú prihlásení cez eID. Pri tomto type predkladania sa jednotliví štatutári podpisujú 
elektronicky. Súčasťou elektronického podania je aj viacnásobné podpisovanie štatutárov. Takto predložený formulár je odoslaný do schránky príslušného 
orgánu implementácie fondov na základe jeho URI.
Elektronické predloženie (neformálne) je dostupné všetkým používateľom. Formulár sa vymieňa medzi verejnou a neverejnou časťou len v rámci systému 
bez potreby fyzického alebo elektronického podpisu.

Komunikácia

Systém musí podporovať funkcionalitu všeobecnej komunikácie a jej  poslaním bude umožniť riadenú komunikáciu z verejnej časti systému registrovaným 
subjektom s vybranými orgánmi implementácie fondov na neverejnej časti a opačne. Obsahom každej komunikácie bude:

Určenie orgánu alebo subjektu ako adresáta
Určenie štatutárnych zástupcov vo veci podpisovania (elektronického alebo listinného),
Určenie kontaktných osôb vo veci komunikácie,
Určenie predmetu, konkrétneho objektu evidencie a obsahu komunikácie,
Voliteľné prílohy komunikácie.

Všeobecná komunikácie musí podporovať elektronické predkladanie a KEP podpisovanie. V komunikácii musí byť tiež dostupná história komunikácie, 
vrátane možnosti odpovedania na konkrétnu komunikáciu.

Manažment dát

GDPR

Systém bude podporovať procesné a technické opatrenia pre podporu GDPR, ktoré spočíva najmä v minimalizácii zobrazených údajov, ochrane osobných 
údajov, potvrdení používateľa o spracovaní osobných údajov v systéme, informačnej povinnosti pri poskytovaní osobných údajov do systému,  umožnení 
vyhľadávania evidovaných údajov o fyzickej alebo právnickej osobe v rámci celého systému a iné náležitosti.

Exporty aplikácie

Požaduje sa vytvorenie funkcionality, ktorá umožní asynchrónne spúšťanie exportov z aplikácie:

funkcionalita bude využívať notifikačné mechanizmy systému,
funkcionalita umožní časovú parametrizáciu spúšťania preddefinovaných reportérov.

Funkcionalita musí podporovať:

vlastnú parametrizáciu vstupných hodnôt pre exporty aplikácie,
monitorovanie exportov aplikácie,
archív už vygenerovaných exportov, vrátane informácií o spustenom exporte - vstupné parametre, dátum vytvorenia, autor spustenia exportu, 
informácia o úspešnom/neúspešnom vygenerovaní a pod.

Reporty

Systém umožní generovanie reportov nad objektami evidencií. Reporty sú oproti exportom špecifické zásahom používateľa do obsahu generovaného 
reportu. Používateľ v rámci reportu buď dopĺňa textové údaje, vyberá hodnoty z číselníka alebo vkladá hodnotu, dátum, poprípade osoby relevantné na 
podpis reportu. Predpokladá sa využitie stoviek exportov a reportov v rámci systému.

Prepočty

Požaduje sa vytvorenie prehľadu všetkých prepočtov v systéme. Spustenie prepočtov bude umožnené z prehľadovej obrazovky alebo z konkrétneho 
objektu evidencie. Systém umožní v rámci prehľadu na základe aplikovaných vizibilít a oprávnení používateľa manuálne spúšťanie vybraných prepočtov s 
možnosťou definovania vstupných parametrov pre filtrovanie objektov, nad ktorými má byť prepočet spustený. Každý spustený prepočet bude v systéme 
monitorovaný – kto spustil prepočet, kedy začal/skončil prepočet, aký bol výsledok prepočtu. Dlho prebiehajúce prepočty budú prebiehať na pozadí a po 
dokončení notifikujú používateľa. Určenú množinu prepočtov bude umožnené plánovať, čiže automatizovane spúšťať systémom podľa preferencie 
používateľa na základe zadefinovaných vstupných parametrov.

Analytický modul / Business intelligence

Požaduje sa podpora Business Inteligence - možnosti interpretácie výsledkov extrakcií, analýz v grafickej podobe, ako sú napr. grafy, dashboardy a pod. s 
možnosťou zdieľania pohľadov a interpretácií z analytického modulu /BI a ich zverejňovanie v rámci jednotlivých častí systému.

ITMSbox

Systém umožní generovať exporty (.csv/.xlsx) z nahratých .sql selectov od administrátora systému.



Import údajov

Systém bude mať rozhrania a funkcie na import údajov, ktoré sú využiteľné v novom programovom období ako aj na hromadné nahrávanie údajov (napr. 
účastníci projektu, účtovné doklady, importovanie hlásení z IMS EÚ)

Auditovanie

Systém bude mať funkcie na zber auditných logov, kde sa budú zaznamenávať všetky dôležité úkony a činnosti používateľov a systému. Bude dostupné 
automatické upozornenie na možné prevádzkové incidenty, zaznamenávanie a historické prehľady zaznamenaných udalostí.
Bude zabezpečené jednoduché dohľadávanie v auditných záznamoch, vrátane jednoznačnej identifikácie objektu nad ktorým bola vykonávaná činnosť, 
kto vykonával činnosť a identifikácia vykonaných zmien. Prístup k auditným záznamom bude obmedzený. Nakoľko sa v auditnom module vyskytujú citlivé 
dáta, požaduje sa vysoká úroveň zabezpečenia prístupov.

Manažment jobov

Systém bude mať funkcionality na manažovanie opakujúcich sa úloh v definovanom čase.

Logovanie a monitoring

Systém bude mať funkcie na zaznamenávanie aplikačných a systémových logov.

Požaduje sa využitie rôznych analytických nástrojov na spôsob Google Analytics, New Relic, nástroje na monitorovanie prevádzky - logovanie, 
vyhodnocovanie aplikačných metrík - ram, cpu, riešenie potenciálnych chýb - distribuovaný tracing, doménový auditing, APM - New relic/Elastic APM 
a podobne.
Bude možné nastavenie a manažovanie eskalačného procesu pri jednotlivých incidentoch, hraničných hodnotách jednotlivých parametrov monitorovania 
systému. Zároveň sa požaduje rozvoj automatickej distribúcie upozornení a notifikácií na definované osoby, skupiny osôb a pod.
Bude dostupná možnosť vytvárania štandardných prehľadov, vyhodnotení a štatistík z monitorovania systému na pravidelnej a nepravidelnej báze. Systém 
musí zbierať a uchovávať detailné prevádzkové údaje ako aj zabezpečovať ich automatickú agregáciu a prezentáciu.

Rozsah refaktoringu

V rámci príprav na refaktoring boli identifikované nasledovné oblasti úprav jadra a technológii ITMS2014+, pre potreby nového programového obdobia 
2021-2027.

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)
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.

Rozsah informačných systémov

Kód ISVS (z 
MetaIS)

Názov 
ISVS

Modul ISVS (zaškrtnite ak 
ISVS je modulom)

Stav ISVS Typ ISVS Kód nadradeného ISVS (v prípade zaškrtnutého 
checkboxu pre modul ISVS)

isvs_10857 ITMS21+ plánujem 
vybudovať

agendový

 Vyberte jednu z 
možností

 Vyberte jednu z 
možností

 Vyberte jednu z 
možností

 Vyberte jednu z 
možností

https://www.citusdata.com/


Tabuľka č.2 Prehľad dotknutých informačných systémov v projekte – súčasný stav

Kód ISVS (z 
MetaIS)

Názov 
ISVS

Modul ISVS (zaškrtnite ak 
ISVS je modulom)

Stav IS VS Typ IS VS Kód nadradeného ISVS (v prípade zaškrtnutého 
checkboxu pre modul ISVS)

isvs_10857 ITMS21+ Budovaný agendový N/A

isvs_6378 ITMS2014+ Rozvíjaný agendový

 Vyberte jednu z 
možností

 Vyberte jednu z 
možností

Tabuľka č. 3 Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte – budúci stav

Kód AS 
(z MetaIS)

Názov AS Poskytovaná na externú integráciu 
(zaškrtnite ak áno)

Typ cloudovej 
služby

ISVS/modul ISVS 
(kód z MetaIS)

Aplikačná služba realizuje KS 
(kód KS z MetaIS)

as_63359 Aplikačná služba 
ITMS21+

Vyberte jednu z 
možností

isvs_10857 ks_350798

ks_350799

ks_350800

as_63358 Integračná služba 
ITMS21+

Vyberte jednu z 
možností

isvs_10857

Tabuľka č.4 Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav

Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)

ITMS21+ je novým informačným systémom a v súčasnom ani budúcom stave nevyužíva žiadne nadrezortné centrálne bloky, ani podporné spoločné bloky 
(SaaS).

Kód ISVS (z MetaIS) Názov ISVS Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente

Vyberte jednu z možností.

Vyberte jednu z možností.

Vyberte jednu z možností.

Tabuľka č.5 Prehľad integrácii ISVS na nadrezortné centrálne bloky – súčasný stav

Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

Budovaný systém nevyužíva žiadne podporné spoločné bloky.

Kód ISVS (z MetaIS) Názov ISVS Kód a názov podporného spoločného bloku (z MetaIS)

Tabuľka č.6 Prehľad integrácii ISVS na podporné spoločné bloky (SaaS) – budúci stav

Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly

Vzhľadom k tomu, že navrhované riešenie bude agendovým informačným systémom integrovaným s IS pre spoločné integračné komponenty a rozhrania 
grantových programov, využívanie nižšie uvedených nadrezortných centrálnych blokov bude realizované implementáciou spoločného modulu integračných 
služieb prostredníctvom ktorého bude navrhované riešenie integrované s nižšie uvedenými centrálnymi blokmi.

Kód ISVS (z MetaIS) Názov ISVS Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente

isvs_8847 eDesk Modul elektronických schránok



isvs_8846 Autentifikačný modul Autentifikačný modul

isvs_5836 CSRÚ Modul procesnej integrácie a integrácie údajov

Tabuľka č.7 Prehľad integrácii ISVS na spoločné moduly – budúci stav

Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky - modul procesnej integrácie a integrácie 
údajov (IS CSRÚ)

Dodávané riešenie je navrhované ako agendový informačný systém využívanie nižšie uvedených nadrezortných centrálnych blokov bude realizované 
prostredníctvom integrácie spoločného modulu integračných služieb na nadrezortné centrálne bloky.

Kód ISVS (z MetaIS) Názov  ISVS na IS CSRÚ(integrovaného)

isvs_10857 ITMS21+

Tabuľka č.8 Prehľad integračných väzieb medzi ISVS a IS CSRÚ – budúci stav

Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

Nie je v pláne poskytovať údaje z ITMS21+ do IS CSRÚ.

ID OE Názov (poskytovaného) objektu evidencie Kód ISVS poskytujúceho OE Názov ISVS poskytujúceho OE

Tabuľka č.9 Prehľad ISVS a objektov evidencie poskytovaných do IS CSRÚ – budúci stav

Konzumovanie údajov z IS CSRU

ID 
OE

Názov (konzumovaného) objektu evidencie Kód a názov ISVS 
konzumujúceho OE z IS CSRÚ

Kód zdrojového 
ISVS v MetaIS

RFO Údaje o fyzickej osobe ITMS21+ isvs_5836

RPO Údaje o právnickej osobe ITMS21+ isvs_5836

ISDS Daňové nedoplatky ITMS21+ isvs_5836

RA Údaje o adresnom bode fyzickej osoby ITMS21+ isvs_5836

ISSP Nedoplatky na sociálnom poistení, overenie existencie zamestnanca, priebeh registrácií FO, 
počet zamestnancov zamestnávateľa

ITMS21+ isvs_5836

ISZP Nedoplatky na zdravotnom poistení (VšZP, UNION, Dôvera) ITMS21+ isvs_5836

IS 
SEMP

Údaje o poskytovaní štátnej/minimálnej pomoci, schémy pomoci a príslušne číselníky, ITMS21+ isvs_5836

RT Výpis z registra trestov ITMS21+ isvs_5836

ÚGKK
_SR

List vlastníctva ITMS21+ isvs_5836

Tabuľka č. 10 Prehľad ISVS a objektov evidencie konzumovaných z IS CSRÚ – budúci stav

Konzumovanie údajov z iných agendových IS a registrov

ID OE Názov (konzumovaného) objektu evidencie Kód a názov ISVS konzumujúceho 
OE z IS CSRÚ

Kód zdrojového ISVS 
v MetaIS

ISUF Údaje o finančných tokoch počas celého životného procesu fondov 
a vyplývajúcich projektov

ITMS21+ isvs_49



ÚVO Údaje o verejných obstarávaniach ITMS21+ isvs_450

IS Elektronické verejné 
obstarávanie

Získavanie informácii o verejných obstarávaniach (napr. údaje, ktoré 
nie sú v ÚVO).

ITMS21+ isvs_450

EKS Údaje o jednotlivých zákazkách ITMS21+ isvs_241

ORSR Výpis z obchodného registra SR ITMS21+ isvs_6117

RÚ Údaje o vedených konkurzných a reštrukturálnych konaniach ITMS21+ isvs_5840

CRNZ Údaje o právnických osobách porušujúcich zákaz nelegálneho 
zamestnávania

ITMS21+ isvs_7961

RPVS Výpis z registra partnerov verejného sektora ITMS21+ isvs_6376

RUZ Podklady k účtovných závierkam, index bonity ITMS21+ isvs_7238

IMS EÚ Údaje o finančných tokoch a hláseniach o stave jednotlivých projektov ITMS21+ n/a - nie je slovenský 
systém

Tabuľka č. 11 Prehľad ISVS a objektov evidencie konzumovaných z iných agendových IS a registrov – budúci stav

Poskytovanie údajov do iných agendových IS a registrov

ID 
OE

Názov (poskytovaného) objektu evidencie Kód ISVS poskytujúceho 
OE

Názov ISVS poskytujúceho 
OE

ISUF Údaje o finančných tokoch počas celého životného procesu fondov a vyplývajúcich 
projektov

isvs_10857 ITMS21+

IMS EÚ Údaje o finančných tokoch a hláseniach o stave jednotlivých projektov isvs_10857 ITMS21+

Tabuľka č.12 Prehľad ISVS a objektov evidencie poskytovaných do iných agendových IS a registrov – budúci stav

Dátova vrstva

Údaje v správe organizácie (AS IS stav ITMS2014+)

Dátová architektúra systému je založená na pôvodnom systéme ITMS2014+. High level dátové objekty sú zobrazené na nasledovnom obrázku:



Obrázok 7: Doménový model aktuálneho riešenia ITMS2014+

Dátový rozsah projektu

ID 
OE

Objekt 
evidencie 
- názov

Objekt evidencie - popis Referencovateľný 
identifikátor URI 
dátového prvku (áno- 
uviesť URI/nie nemá)

OE_1 Programová 
štruktúra

Zoznamy programov, konkrétnych cieľov a typov aktivít. Nie

OE_2 Subjekt Kontrolný orgán, vykonávatelia, sprostredkovatelia, osoby vykonávajúce finančné nástroje, prijímateľ, žiadateľ, 
dodávateľ prípadne orgán vykonávajúci audit

Nie



OE_3 Fyzická 
osoba

Akékoľvek osoby a zamestnanci na strane kontrolného orgánu, vykonávateľa, sprostredkovateľa, osoby vykonávajúcej 
finančné nástroje, prijímateľa, žiadateľa, orgánu vykonávajúceho audit

Nie

OE_4 Výzva Zoznamy plánovaných výziev, zoznamy vyhlásených výziev a detaily plánovanej a vyhlásenej výzvy. Nie

OE_5 Žiadosť 
o NFP

Zoznamy: prijatých, schválených a zamietnutých žiadostí, ako aj detaily: prijatej, schválenej a zamietnutej žiadosti. Nie

OE_6 Hodnotenie 
žiadosti

Hodnotenie predloženej žiadosti aj s výsledkom a popisom hodnotenia Nie

OE_7 Projekt Informácie o už ukončených projektoch, zozname projektov v realizácii, detaile ukončeného projektu a detaile projektu 
v realizácií. Taktiež umožňuje získať informácie o častiach projektu: detaile aktivity, detaile intenzity a detaile položky 
rozpočtu.

Nie

OE_8 Merateľný 
ukazovateľ

Možnosť zobraziť informácie o všetkých projektových ukazovateľoch, ako aj detaile konkrétneho projektového 
ukazovateľa.

Nie

OE_9 Zmluva Zmluva o realizácií projektu medzi SO a prijímateľom Nie

OE_10 Verejné 
obstarávanie

Zoznamy verejných obstarávaní, zmlúv verejných obstarávaní a detaily verejného obstarávania a zmluvy verejného 
obstarávania.

Nie

OE_11 Zmluva VO Zmluva verejného obstarávania (ďalej len „zmluva VO") je zmluva medzi obstarávateľom VO a víťazom verejného 
obstarávania, ktorý sa po podpise zmluvy stáva dodávateľom.

Nie

OE_12 Elektronický 
pracovný 
výkaz

Zoznam údajov z úrovne príslušných osôb o čerpaní fondu pracovného času Nie

OE_13 Žiadosť o 
platbu

Zoznamy predložených ŽoP, uhradených ŽoP a zamietnutých ŽoP. Taktiež poskytuje detaily predloženej ŽoP, 
uhradenej ŽoP a zamietnutej ŽoP.

Nie

OE_14 Monitorovaci
a správa

Základný dokument, prostredníctvom ktorého sa preukazuje pokrok pri napĺňaní cieľov a ukazovateľov projektu Nie

OE_15 Účtovný 
doklad

Zoznamy účtovných dokladov a detail účtovného dokladu. Nie

OE_16 Nezrovnalosť Informácie o nezrovnalostiach ich detailoch. Nie

OE_17 Pohľadávkov
ý doklad

Zoznam pohľadávkových dokladov a detail pohľadávkového dokladu. Nie

OE_18 Kontroly a 
zistenia

Súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich a uisťovacích a konzultačných činností zameraných na 
zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 
audite a iných aplikovateľných právnych predpisov. Výsledkom kontrol môžu byť zistenia (Nedostatky identifikované 
kontrolným orgánom).

Nie

OE_19 Vysporiadania Doklad, ktorý nesie informácie o úhrade pohľadávkového dokladu ako uhradenú sumu, dátum úhrady, deklarované 
výdavky priradené k uhradenej sume, sumu vlastných zdrojov vypočítaných k uhradenej sume.

Nie

OE_20 Korekcie Identifikované pochybenie členského štátu pri čerpaní eurofondov s väzbou/dopadom na nezrovnalosti a ŽoP. Nie

OE_21 Súhrnná 
žiadosť o 
platbu

Súhrnné zoznamy predložených ŽoP, uhradených ŽoP a zamietnutých ŽoP. Nie

OE_22 Žiadosť 
o platbu na 
EK

Zoznamy predložených, uhradených a zamietnutých ŽoP o platbu na EK. Nie

OE_23 Ročné účty Zoznam ročných účtov generovaných za jednotlivé operačné programy Nie

Tabuľka č.11 Prehľad objektov evidencie v jednotlivých ISVS/registroch  súvisiace s projektom – budúci stav



  

Obrázok 7: Doménový model navrhovaného riešenia

Kvalita a čistenie údajov

Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

ID 
OE

Objekt evidencie (uvádzať 
OE z tabuľky 11)

Významnosť kvality 1 (malá) až 5 
(veľmi významná)

Citlivosť kvality 1 (malá) až 5 
(veľmi významná)

Priorita – poradie dôležitosti (začnite číslovať 
od najdôležitejšieho)

OE_1 Programová štruktúra 5 5 N/A

OE_2 Subjekt 5 5 N/A

OE_3 Fyzická osoba 4 5 N/A

OE_4 Výzva 5 5 N/A

OE_5 Žiadosť o NFP 4 5 N/A

OE_6 Hodnotenie žiadosti 4 5 N/A

OE_7 Projekt 4 5 N/A

OE_8 Merateľný ukazovateľ 5 5 N/A

OE_9 Zmluva 4 5 N/A

OE_10 Verejné obstarávanie 3 5 N/A

OE_11 Zmluva VO 3 5 N/A



OE_12 Elektronický pracovný výkaz 3 5 N/A

OE_13 Žiadosť o platbu 5 5 N/A

OE_14 Monitorovacia správa 3 4 N/A

OE_15 Účtovný doklad 5 5 N/A

OE_16 Nezrovnalosť 4 5 N/A

OE_17 Pohľadávkový doklad 5 5 N/A

OE_18 Kontroly a zistenia 3 5 N/A

OE_19 Vysporiadania 3 3 N/A

OE_20 Korekcie 4 5 N/A

OE_21 Súhrnná žiadosť o platbu 5 5 N/A

OE_22 Žiadosť o platbu na EK 5 5 N/A

OE_23 Ročné účty 5 5 N/A

Tabuľka č.12 Kategorizácia objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality – budúci stav

Migrácia údajov

V projekte nie je plánovaná migrácia. Plánovaný je import dát z ITMS2014+ prepoužiteľných v novom programovom období. Zvažované sú 
prierezové funkcionality ako subjekty, organizácie, orgány, osoby a ich vzájomné vzťahy, ako aj iné relevantné údaje, ktorých potreba importu 
vyplynie počas realizačnej fázy.

Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality

Rola Činnosti Pozícia zodpovedná za danú 
činnosť (správca ISVS / 
dodávateľ)

Dátový kurátor Evidencia požiadaviek na dátovú kvalitu, monitoring a riadenie procesu Dátový kurátor správcu IS

Vlastník dát Zodpovednosť za aktuálnosť a dostupnosť údajov a právomoc na rozhodovanie o prístupe k 
dátam, k ich distribúcii, definíciám ako aj o nastavení správnych kritérií kvality dát

Zodpovedná osoba za správcu IS

Data steward Čistenie a stotožňovanie voči referenčným údajom Pracovník IT podpory

Databázový 
špecialista

Analyzuje požiadavky na dáta, modeluje obsah procedúr Dodávateľ

Dátový 
špecialista pre 
dátovú kvalitu

Spracovanie výstupov merania, interpretácie, zápis biznis pravidiel, hodnotiace správy z 
merania

Dodávateľ

*Iná rola (doplniť) N/A N/A

Tabuľka č.13 Prehľad rolí a personálneho zabezpečenia pre riadenie dátovej kvality

Referenčné údaje

Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

Systém neobsahuje objekty evidencie, ktoré by bolo vhodné vyhlásiť za referenčné

ID 
OE

Názov referenčného registra /objektu evidencie 
(uvádzať OE z tabuľky 11)

Názov 
referenčného 
údaja

Identifikácia subjektu, ku ktorému sa 
viaže referenčný údaj

Zdrojový register a registrátor 
zdrojového registra

1

Tabuľka č.14 Prehľad identifikovaných referenčných údajov – budúci stav

Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CSRU



ID Názov referenčného údaja Konzumovanie 
/ poskytovanie

Osobitný právny predpis pre poskytovanie / konzumovanie údajov

1 (RFO) Získavanie informácií o fyzickej osobe Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

2 (RFO) Automatizovaná aktualizácia údajov fyzických osôb Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

3 (RPO) Získavanie konsolidovanej informácie o právnickej 
osobe

Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

4 (RA) Získavanie informácií o adresnom bode fyzickej osoby Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

5 (ISDS) Získavanie informácie o daňových nedoplatkoch Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

6 (ISSP) Získavanie informácie o nedoplatkoch na sociálnom 
poistení

Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

7 (ISSP) Overenie existencie zamestnanca Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

8 (ISSP) Priebeh registrácií fyzickej osoby Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

9 (ISSP) Počet zamestnancov zamestnávateľa Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

10 (ISZP) Získavanie konsolidovanej informácie o nedoplatkoch 
na zdravotnom poistení (Dôvera, UNION, VšZP)

Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

11 (IS SEMP) Získavanie konsolidovanej informácie o 
poskytnutej štátnej/minimálnej pomoci

Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

12 (IS SEMP) Získanie Schém pomoci a príslušné číselníky Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

13 (RT) Získanie Výpisu z registra trestov Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

14 (ÚGKK SR) List vlastníctva Konzumovanie Vládny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, plánovaná účinnosť od 1.5.2022

Tabuľka č.15 Prehľad konzumovaných/poskytovaných referenčných údajov – budúci stav

Otvorené údaje

Názov objektu evidencie / datasetu (uvádzať OE 
z tabuľky 11)

Požadovaná interoperabilita 
3 - 5

Periodicita publikovania (týždenne, mesačne, polročne, 
ročne)

Programová štruktúra 3 Otvorené údaje – priebežne

Výzva 3 Otvorené údaje – priebežne

Žiadosť o NFP 3 Otvorené údaje – priebežne

Projekt 3 Otvorené údaje – priebežne

Merateľný ukazovateľ 3 Otvorené údaje – priebežne

Verejné obstarávanie 3 Otvorené údaje – priebežne

Žiadosť o platbu 3 Otvorené údaje – priebežne

Účtovný doklad 3 Otvorené údaje – priebežne

Nezrovnalosť 3 Otvorené údaje – priebežne

Pohľadávkový doklad 3 Otvorené údaje – priebežne

Subjekt 3 Otvorené údaje – priebežne



Tabuľka č.161 Prehľad otvorených údajov – budúci stav

Analytické údaje

ID Názov 
objektu 
evidencie 
pre 
analytické 
účely

Zoznam atribútov objektu evidencie Popis a špecifiká objektu evidencie

OE_1 Programová 
štruktúra

ID, názov, orgán, stav Zoznamy programov, konkrétnych cieľov a typov aktivít.

OE_2 Subjekt IČO, názov, právna forma, adresa, platca/neplatca DPH, stav Kontrolný orgán, vykonávatelia, sprostredkovatelia, osoby 
vykonávajúce finančné nástroje, prijímateľ, žiadateľ, dodávateľ 
prípadne orgán vykonávajúci audit

OE_4 Výzvy ID, Názov, kód programovej štruktúry, kód a názov orgánu, dátum vyhlásenia, 
dátum ukončenia, alokácia, stav

Zoznamy plánovaných výziev, zoznamy vyhlásených výziev 
a detaily plánovanej a vyhlásenej výzvy.

OE_5 Žiadosti 
o NFP

ID, názov, typ projektu, dátum predloženia, dátum schválenia, dátum 
zamietnutia, dátum vrátenia na doplnenie, kód programovej štruktúry, kód 
a názov výzvy, kód a názov orgánu, názov žiadateľa, výška žiadaných 
prostriedkov, výška schválených prostriedkov, výška zamietnutých 
prostriedkov, stav

Zoznamy: prijatých, schválených a zamietnutých žiadostí, ako aj 
detaily: prijatej, schválenej a zamietnutej žiadosti.

OE_7 Projekty ID, názov, typ projektu, dátum zazmluvnenia, dátum začiatku realizácie, dátum 
ukončenia realizácie, kód programovej štruktúry, kód a názov výzvy, kód 
a názov orgánu, názov prijímateľa, výška zazmluvnených prostriedkov, výška 
preplatených prostriedkov, miesto realizácie, stav

Informácie o už ukončených projektoch, zozname projektov 
v realizácii, detaile ukončeného projektu a detaile projektu 
v realizácií. Taktiež umožňuje získať informácie o častiach 
projektu: detaile aktivity, detaile intenzity a detaile položky 
rožpočtu.

OE_8 Projektové 
ukazovatele

ID, názov, kód programovej štruktúry, merná jednotka, plánovaná hodnota, 
dosiahnutá hodnota, dátum merania

Možnosť zobraziť informácie o všetkých projektových 
ukazovateľoch, ako aj detaile konkrétneho projektového 
ukazovateľa.

OE_
10

Verejné 
obstarávania

ID, názov, dátum predloženia, typ, dátum schválenia, dátum zamietnutia, 
dátum vrátenia na doplnenie, kód programovej štruktúry, kód a názov výzvy, 
kód a názov orgánu, názov žiadateľa, názov dodávateľa, výška 
zazmluvnených prostriedkov, stav

Zoznamy verejných obstarávaní, zmlúv verejných obstarávaní 
a detaily verejného obstarávania a zmluvy verejného 
obstarávania.

OE_
13

Žiadosti o 
platbu

ID, typ, dátum predloženia, dátum schválenia, dátum zamietnutia, dátum 
vrátenia na doplnenie, kód programovej štruktúry, kód a názov projektu, kód 
a názov orgánu, názov prijímateľa, výška žiadaných prostriedkov, výška 
schválených prostriedkov, výška zamietnutých prostriedkov, stav

Zoznamy predložených ŽoP, uhradených ŽoP a zamietnutých 
ŽoP. Taktiež poskytuje detaily predloženej ŽoP, uhradenej ŽoP 
a zamietnutej ŽoP.

OE_
15

Účtovné 
doklady

ID, typ, výška, dátum prijatia, dátum úhrady Zoznamy účtovných dokladov a detail účtovného dokladu.

OE_
16

Nezrovnalosti ID, typ, výška, dátum vzniku, stav Informácie o nezrovnalostiach ich detailoch.

OE_
17

Pohľadávkov
ý doklad

ID, typ, výška, Zoznam pohľadávkových dokladov a detail pohľadávkového 
dokladu.

OE_
23

Ročné úcty ID, typ, výška, dátum vzniku, stav Zoznam ročných účtov

Tabuľka č.17 Prehľad sprístupnených dátových zdrojov určených na analytické účely – budúci stav Poznámka: Iné OE nie sú pre ďalšie analytické výstupy 
a spracovanie štatistík potrebné.

Moje údaje

ID Názov registra / objektu 
evidencie (uvádzať OE 
z tabuľky 11)

Atribút objektu evidencie Popis a špecifiká objektu evidencie

OE_2 Subjekt IČO, názov, právna forma, adresa, 
platca/neplatca DPH, stav

Kontrolný orgán, vykonávatelia, sprostredkovatelia, osoby vykonávajúce finančné 
nástroje, prijímateľ, žiadateľ, dodávateľ prípadne orgán vykonávajúci audit

OE_3 Fyzická osoba RČ, Meno, Priezvisko, Adresa, 
emailová adresa, telefónne číslo, 
dátová schránka

Akékoľvek osoby a zamestnanci na strane kontrolného orgánu, vykonávateľa, 
sprostredkovateľa, osoby vykonávajúcej finančné nástroje, prijímateľa, žiadateľa, orgánu 
vykonávajúceho audit

OE_9 Zmluva Zmluva o realizácií projektu medzi SO a prijímateľom



Identifikačné údaje objednávateľa, 
identifikačné údaje dodávateľa

OE_
10

Verejné obstarávanie Identifikačné údaje obstarávateľa, 
identifikačné údaje uchádzačov

Zoznamy verejných obstarávaní, zmlúv verejných obstarávaní a detaily verejného 
obstarávania a zmluvy verejného obstarávania.

OE_
11

Zmluva VO Identifikačné údaje objednávateľa, 
identifikačné údaje dodávateľa

Zmluva verejného obstarávania (ďalej len „zmluva VO") je zmluva medzi obstarávateľom 
VO a víťazom verejného obstarávania, ktorý sa po podpise zmluvy stáva dodávateľom.

OE_
12

Elektronický pracovný výkaz Identifikačné údaje pracovníkov Zoznam údajov z úrovne príslušných osôb o čerpaní fondu pracovného času

Tabuľka č.18 Prehľad údajov identifikovaných pre službu „moje údaje" – budúci stav

Prehľad jednotlivých kategórií údajov

ID Register / Objekt evidencie (uvádzať OE z tabuľky 11) Referenčné údaje Moje údaje Otvorené údaje Analytické údaje

OE_1 Programová štruktúra

OE_2 Subjekt

OE_3 Fyzická osoba

OE_4 Výzva

OE_5 Žiadosť o NFP

OE_6 Hodnotenie žiadosti

OE_7 Projekt

OE_8 Merateľný ukazovateľ

OE_9 Zmluva

OE_10 Verejné obstarávanie

OE_11 Zmluva VO

OE_12 Elektronický pracovný výkaz

OE_13 Žiadosť o platbu

OE_14 Monitorovacia správa

OE_15 Účtovný doklad

OE_16 Nezrovnalosť

OE_17 Pohľadávkový doklad

OE_18 Kontroly a zistenia

OE_19 Vysporiadania

OE_20 Korekcie

OE_21 Súhrnná žiadosť o platbu

OE_22 Žiadosť o platbu na EK

OE_23 Ročné účty

Tabuľka č.19 Kategorizácia údajov z pohľadu ich využiteľnosti (účelu) - budúci stav

Technologická vrstva

Prehľad technologického stavu (AS IS stav ITMS2014+)

Prvky tretích strán použité v architektúre ITMS2014+ sú uvedené v nasledujúcich podkapitolách . Prvé dva prvky, operačný systém Red Hat Enterprise 
Linux a Virtualizačná platforma VMware patria medzi proprietárne časti. Ostatné SW produkty, na ktorých je informačný systém ITMS2014+ postavený, 
patria do rodiny Open Source produktov. Zoznam technologických prvkov aktuálneho riešenia:

Operačný systém Red Hat Enterprise Linux
Virtualizačná platforma VMware
Java



PostgreSQL
Hibernate (JPA2)
Spring Framework
Apache Wicket
Apache Shiro
Apache ActiveMQ
Apache CXF
Flyway
Quartz Scheduler
Logstash + ElasticSearch + Kibana
Mondrian + Saiku
Jetty
Jasper Reports
HAProxy
Zabbix

Systém ITMS2014+ je prevádzkovaný v DataCentre MF SR. Základná doba pre poskytovanie služieb prevádzkovateľa je od 8.00 hod. do 17.00 hod. 
počas pracovných dní.

Parameter Početnosti

EŠIF 2014 - 2020

Celkový počet osôb v systéme 38 118

Aktívny počet osôb na neverejnej časti: 4 455

Aktívny počet osôb na verejnej časti 25 125

Počet interakcií 1.10.2019 - 1.10.2020 - Počet otvorení stránok - IN neverejná 21 074 435

Počet interakcií 1.10.2019 - 1.10.2020 - Počet otvorení stránok - IV verejná 22 023 221

Počet interakcií 1.10.2020 - 1.10.2021 - Počet otvorení stránok - IN neverejná 20 683 037

Počet interakcií 1.10.2020 - 1.10.2021 - Počet otvorení stránok - IV verejná 21 537 720

Počet ŽoAK (Žiadosť o aktiváciu konta) 20 065

Počet Výziev 2 113

Počet ŽoNFP (Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok) 22 987

Počet Projektov 12 454

Počet MS (Monitorovacía správa) 28 671

Počet ŽoP (Žiadostí o platbu) 83 683

Počet PD (Pohľadávkový doklad) 5 531

Počet NZR (Nezrovnalosti) 3 547

Počet VO (Verejné obstarávania) 30 060

Počet Kontrol ŽoP (prvá kontrola ŽoP bola v roku 2016) 82 475

Počet Kontrol VO 40 745

Počet Kontrol Projektov 16 164

Evidované dokumenty v systéme 20 127 622

DMS entity systému 66

Počet registrovaných subjektov 18 230

Počet Dodávateľov/Obstarávateľov 18 843

Počet účastníkov projektov 746 082

Počet záznamov o účasti 2 857 487



Počet ukazovateľov 2 178

Komunikácia z neverejnej časti (používané od roku 2020) 9 602

Komunikácia z verejnej časti (používané od roku 2019) 15 374

Podanie listinné 228 765

Podanie elektronickéPrehľad po rokoch: - 2018: 237- 2019: 2 139- 2020: 5 734 - 2021: 15 468 23 578

Počet odoslaných requestov integračných akcií z ITMS November 2021 316 478

Počet odoslaných requestov integračných akcií z ITMS Október 2021 250 198

Počet odoslaných requestov integračných akcií z ITMS Máj 2021 490 000

Počty interných správ - 2015: 112- 2016: 22 410- 2017: 47 095- 2018: 83 993- 2019: 81 504- 2020: 105 853- 
2021: 154 043

495 010

Počet operačných programov 12 (po zlúčení OPII a OPVaI jeden 
neplatný)

Aktívnych používateľov verejnej aj neverejnej časti súčasne (špičky) viac než 450

Obrázok 9 Počet používateľov (návštevníkov) neverejnej časti



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Obrázok 10 Počet používateľov (návštevníkov) verejnej časti

Rozsah súčasnej infraštruktúry

Systém ITMS2014+ používa 5 prostredí:

produkčné prostredie,
pred-produkčné (testovacie) prostredie (približne 20% kapacity produkčného prostred.)
záložné prostredie (aktuálne sa nepoužíva),
školiace prostredie (približne 20% kapacity produkčného prostred.),
cvičné/skúšobné/testovacie prostredie (približne 20% kapacity produkčného prostred.).

Vývojové prostredia prevádzkuje dodávateľ.Virtualizované servery produkčného prostredia (sizing 02/2021, DMS zohľadnené plánované kapacitné 
navýšenie):

Názov Popis RAM vCPU hdd1 hdd2 
(5k 
iops)

hdd3 
(10k 
iops)

private1 Aplikačný server neverejnej časti systému ITMS2014+. Je umiestnený v clustri s private2. 24 4 35 0 0

private2 Aplikačný server neverejnej časti systému ITMS2014+. Je umiestnený v clustri s private1. 24 4 35 0 0

public1 Aplikačný server verejnej časti systému ITMS2014+. Je umiestnený v clustri s public2. 16 4 35 0 0

public2 Aplikačný server verejnej časti systému ITMS2014+. Je umiestnený v clustri s public1. 16 4 35 0 0

msg1 Mesaging komponent systému. Je v clustri s msg2. 8 4 35 0 0

msg2 Mesaging komponent systému. Je v clustri s msg1. 8 4 35 0 0

broker1 Transientný storage auditných a logging záznamov. 8 4 35 0 0

broker2 Transientný storage auditných a logging záznamov. 8 4 35 0 0

eslog1 Webová služba sprístupňujúca logy pre pracovníkov podpory. Je umiestnená v clustri s log2. 24 4 35 525 0

eslog2 Webová služba sprístupňujúca logy pre pracovníkov podpory. Je umiestnená v clustri s log1. 24 4 35 525 0

esaudit1 Webová služba sprístupňujúca auditné záznamy pre auditorov. Je umiestnená v clustri s esaudit2. 24 4 35 525 0

esaudit2 Webová služba sprístupňujúca auditné záznamy pre auditorov. Je umiestnená v clustri s esaudit1. 24 4 35 525 0

dboltp1 OLTP databáza systému ITMS2014+. Je v clustri s dboltp2. 64 16 0 105 700

dboltp2 OLTP databáza systému ITMS2014+. Je v clustri s dboltp1. 64 16 0 105 700

dbolap1 OLAP databáza DWH systému ITMS2014+. Je v clustri s dbolap2. 64 16 0 105 700

dbolap2 OLAP databáza DWH systému ITMS2014+. Je v clustri s dbolap1. 64 16 0 105 700

dwh OLAP server zabezpečujúci prístup v DWH. 8 4 35 0 0



lb1 Uzol load balancera. Je súčasťou lbHA. 8 2 35 0 0

lb2 Uzol load balancera. Je súčasťou lbHA. 8 2 35 0 0

gfs1 Distribuovaný filesystem pre DMS (Pozn. Veľkosť bude väčšia v prípade zvažovaného prechodu na HA) 8 2 35 0 12000

monitor Monitoring IT infraštruktúry predprodukčnej zostavy ITMS. 16 2 35 70 0

idm1 IDM modul systému (LDAP) 4 2 35 0 0

idm2 IDM modul systému (LDAP) 4 2 35 0 0

repozitar RPM repozitár pre systém ITMS2014+. Sú na ňom umiestnené inštalačné balíčky systému. 4 2 35 1000 0

notify1 Notifikačný server slúžiaci na odosielanie interných notifikácií a emailov, integrácie s externým 
systémom ISUF. Zapojený v clustri s notify2.

8 2 35 0 0

notify2 Notifikačný server slúžiaci na odosielanie interných notifikácií a emailov, integrácie s externým 
systémom ISUF. Zapojený v clustri s notify1.

8 2 35 0 0

job1 Server je slúži na spúšťanie a manažment plánovaných úloh v systéme. Zapojený v clustri s job2. 8 2 35 0 0

job2 Server je slúži na spúšťanie a manažment plánovaných úloh v systéme. Zapojený v clustri s job1. 8 2 35 0 0

lms Learning management systém 4 2 35 0 0

opendata Server pre poskytovanie Open Data 2 2 35 0 0

lbHA Load balancer produkčnej zostavy. Komunikácia je smerovaná na niektorý zo serverov lb1 a lb2 podľa 
ich dostupnosti. Servery lb1 a lb2 zabezpečujú samotný load balancing. V rámci load balancera sú 
definované virtuálne hosty pre balancing jednotlivých komponentov systému ITMS2014+. Použitie 
virtuálneho hosta je definované podľa URL:

private – zabezpečuje load balancing pre neverejnú časť ITMS2014+.
public - realizuje load balancing pre verejnú časť ITMS2014+.
dwh - zabezpečuje load balancing pre DWH modul ITMS2014+. Je využívaný iba interne 
systémom ITMS2014+.
log – Sprístupňuje logy pre pracovníkov podpory
audit – Sprístupňuje auditné záznamy pre analýzu auditormi.

Servery sú spustené na virtualizačnej platforme s výnimkou serverov dboltp1, dboltp2, dbolap1, dbolap2, ktoré sú fyzického charakteru. V rámci projektu 
ITMS2014+ sú všetky kľúčové komponenty clustrované, prípadne zapojené v inej HA schéme. Hodnoty úložiska sú udávané v GB.

Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

Predpokladané sú podobné parametre ako pri ITMS2014+.

Parameter Jednotky Predpokladaná hodnota Poznámka

Počet používateľov Počet 40 000

Počet používateľov verejná časť Počet 35 000

Počet používateľov neverejná časť Počet 5 000

Počet súčasne pracujúcich 
používateľov v špičkovom zaťažení

Počet do 450

Počet transakcií (pageviews) za 
obdobie – verejná časť

Počet/rok 21 mil. Hodnota odvodená z obdobia 1.10.2019 - 1.10.2020

Počet transakcií (pageviews) za 
obdobie

Počet/rok 20 mil. Hodnota odvodená z obdobia 1.10.2019 - 1.10.2020

Objem dát Objem 20 TB Produkčné prostredie

Počet evidovaných dokumentov Počet 30 mil. + 70 mil. 30 mil. je pre dokumenty v rámci biznis procesov. 70 mil. pre pracovné výkazy

Odozva UI Čas First Contentful Paint (FCP) - 
do 1,8s pre 75ty percentil 
First Input Delay (FID) - do 0,1
s pre 75ty percentil 
Largest Contentful Paint (LCP) 
- do 2,5s pre 75ty percentil 
Cumulative Layout Shift (CLS) 
- do 0,1 pre 75ty percentil

Priemerné požadované parametre podľa odporúčaných metrík Google pre veľkú 
väčšinu obrazoviek (

https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/about?hl=en-
US&utm_source=PSI&utm_medium=incoming-link&utm_campaign=PSI#faq):

Tabuľka č.20 Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav

https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/about?hl=en-US&utm_source=PSI&utm_medium=incoming-link&utm_campaign=PSI#faq):
https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/about?hl=en-US&utm_source=PSI&utm_medium=incoming-link&utm_campaign=PSI#faq):


Návrh riešenia technologickej architektúry

V rámci technologickej architektúry sa počíta s využitím 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 
inštalovať ako cluster. 

Obrázok 11: Príklad konfigurácie pre prevádzku riešenia

Kontajnerizácia a orchestrácia

Kontajnerizácia mikroslužieb je virtualizačná metóda na úrovni OS, ktorá sa používa na nasadenie a spúšťanie distribuovaných mikroslužieb bez potreby 
spúšťania celého virtuálneho počítača pre každú mikroslužbu. Na jednom hostiteľovi tak môžeme bežať viac izolovaných mikroslužieb a pristupovať k 
rovnakému jadru OS. 
Jednou z najväčších výhod kontajnerizácie oproti virtualizácii je, že kontajnerovaná aplikácia (uložená v docker image) je oveľa prenosnejšia, pretože 
odstraňuje požiadavky na predinštalovaný softvér, služby alebo operačné systémy v cieľovom počítači. Okrem toho môžu byť aplikácie na kontajneri 
prevádzkované na holých kovových hostiteľoch a vzdialených alebo cloudových serveroch s neznámymi prostrediami. 
Ďalšou výhodou pre kontajnerizáciu je to, ako blízkosť služieb operačného systému k mikroslužbám, ktoré ich potrebujú v rámci kontajnera, často 
znamená, že môže koncovým používateľom dodávať rýchlejšie časy odozvy ako typický virtuálny server. V sieti nám spôsobí menej záťaží potrebných na 
doručenie kontajnerovej aplikácie, ako na prevádzkovanie, manažovanie alebo nasadzovanie cez VPN prístup k virtuálnym serverom.Kubernetes sa stáva 
najviac používanou platformou na orchestráciu kontajnerov, rieši automatizáciu nasadzovania a škálovania kontajnerizovaného pracovného zaťaženia. 
Umožňuje spravovať zhluk izolovaných kontajnerov ako celok a poskytuje mechanizmy pre nasadenie, údržbu a škálovanie aplikácií, ktoré bežia v 
kontajneroch. Podporuje väčšie rozmedzie využití a najmä vďaka jeho rozšíriteľnosti nám prináša na projekte väčšiu komplexitu. Na testovacom a 
produkčnom prostredí predpokladáme prevádzkovať 1 Kubernetes cluster.

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.

Prostredia

Pri prevádzke ITMS21+ sa uvažuje s nasledovnými prostrediami:

Produkčné prostredie

Landscape schéma infraštruktúry pre produkčné prostredie je znázornená v kapitole Technická architektúra.
V prípade, že výsledky performance testov na testovacom prostredí ukážu, že sa na produkcii očakáva zvýšená záťaž, bude potrebné Kubernetes cluster 
rozšíriť o ďalšie worker nodes.
Predbežné požiadavky na rozsah produkčného prostredia sú nasledovné

Manažovaný Kubernetes cluster
HW - min. požiadavky:

3x master node:
RAM: 32GB RAM
HD: 100GB HDD
CPU: 4 CPU

4x worker node:
RAM: 256GB
HD: 100GB
CPU: 40x core

storage:
kubernetes kompatibilný
NVME flash
kapacita 50 TB

SW požiadavky:
Kubernetes 1.20

Pred-produkčné prostredie/Staging

Redukovaná kópia produkčného prostredia pre realizácie testov pred nasadením releasov a zmien do produkčného prostredia. Kapacitne 20% 
produkčného prostredia.

Testovacie prostredie

Testovacie prostredie bude slúžiť na vykonávanie UAT testov po otestovaní na strane dodávateľa. Testovacie prostredie bude prevádzkované s využitím 
kontajnerizačnej platformy (Docker/Kubernetes). Z dôvodu lepšieho využitia výpočtových kapacít bude master node (Kubernetes) zdieľaný so školiacim 
prostredím. Kapacitne 20% produkčného prostredia.

Školiace prostredie

Školiace prostredie bude v slúžiť na skúšanie aplikácie pri školeniach. Školiace prostredie bude prevádzkované s využitím kontajnerizačnej platformy 
(Docker/Kubernetes). Z dôvodu lepšieho využitia výpočtových kapacít bude master node (Kubernetes) zdieľaný s testovacím prostredím. Kapacitne 20% 
produkčného prostredia.

Záloha

Infraštruktúra pre zálohy pre obnovy po výpadkoch prípadne pre rollback.

Vývojové prostredie

Vývojové prostredie bude prevádzkované na strane dodávateľa.

Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

Prevádzka je uvažovaná v prostredí Datacentra a je naviazaná na projekt zvyšenia kapacít a upgradu na cloudové technológie, ktorý bol schválený a 
existuje predbežná dohoda o pokrytí systému ITMS21+ (  Rezortný privátny cloud https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/c72acc19-43bc-424d-

).ad50-1602387aff79/cimaster?tab=basicForm

Prostredie Služba z katalógu cloudových služieb 
pre zriadenie výpočtového uzla

Požadované kapacitné parametre cloudovej služby (napr. objem a typ 
diskového priestoru, pamäť, procesorový výkon)

Dátový priestor (GB) Tier 
diskového 
priestoru

Počet 
vCPU

RAM 
(GB)

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/c72acc19-43bc-424d-ad50-1602387aff79/cimaster?tab=basicForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/c72acc19-43bc-424d-ad50-1602387aff79/cimaster?tab=basicForm


Tabuľka č.21 Prehľad požiadaviek na výpočtové kapacity prevádzkových prostredí vo vládnom cloude – budúci stav

ID Ďalšie služby potrebné na prevádzku projektu z katalógu služieb vládneho cloudu (stručný popis / názov) Hodnoty

1. Služba pripojenia do špecifickej siete

2. Sieťové služby

Tabuľka č.22 Ďalšie doplnkové služby z katalógu cloudových služieb – budúci stav

Jazyková lokalizácia

Požaduje sa slovenský jazyk. Časti webstránky, niektoré návody a príručky budú mať nemeckú jazykovú mutáciu kvôli programom cezhraničnej 
 Presnejšia špecifikácia jazykovej lokalizácie bude v požiadavkách.spolupráce Intereg.

Bezpečnostná architektúra

AS - IS stav

Z pohľadu AS IS stavu bezpečnostnej architektúry je bezpečnosť zaručená prevádzkovateľom infraštruktúry – Datacentrom a jeho infraštruktúrou. V rámci 
bezpečnostnej architektúry sú zabezpečené:

pravidlá spracovania osobných údajov,
dôvernosť spracúvaných údajov,
integrita údajov,
dostupnosť,
nepopierateľnosť,
princíp minimálnych právomocí,
oddelenie právomocí (separation of duties),
riadenie prevádzkových záznamov,
riadenie incidentov.

TO - BE stav

Implementácia projektu bude prebiehať v súlade so zákonom č. 95/2019 zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Pre úspešnú realizáciu projektu je potrebné zabezpečiť dodržanie pravidiel stanovených Vyhláškou č. 78/2020 (resp. jej novelizácii) Z. 
z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Z hľadiska ochrany osobných údajov bude dátový manažment realizovaný v súlade 
so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Implementácia a prevádzka systému musí v oblasti 
bezpečnosti brať do úvahy aj Zákon 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov. Bude vypracovaný bezpečnostný projekt 
rešpektujúci tieto pravidlá.Z hľadiska technickej implementácie bezpečnosti sa projekt bude riadiť požiadavkami OWASP ASVS pre úroveň L2 +https://owa

 sp.org/www-project-application-security-verification-standard/+

Zabezpečenie komunikácie

Všetky komunikačné kanály budú známe a popísané. Jednotlivé komponenty systému budú oddelené podľa vrstiev plniacich špecifickú úlohu.Základnými 
vrstvami sú:

Prístupová vrstva
Aplikačná vrstva
Databázová vrstva

Jednotlivé vrstvy budú umiestnené v separátnych, logicky oddelených sieťových segmentoch pričom komunikácia medzi nimi bude umožnená na základe 
pravidiel firewallu a navyše bude sústavne monitorovaná a filtrovaná. Na serveroch bude host-based firewall nakonfigurovaný podľa princípu least-
privilege (princíp najmenšieho privilégia).
Správcovské a monitorovacie rozhrania sieťových prvkov a serverov nesmú byť prístupné priamo z externej siete, internetu. Správcovské a monitorovacie 
rozhrania musia byť prístupné len z vopred špecifikovaných sietí.
Webový portál bude prístupný výlučne prostredníctvom protokolu HTTPS. S ohľadom na best practices sa k webovému portálu nemôže pristupovať 

https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/+
https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/+


prostredníctvom HTTP.
Identita webového portálu bude zabezpečená platným, dôveryhodným certifikátom vydaným na doménu, na ktorej je dostupný predmetný portál.
Webový portál nesmie používať nedôveryhodné alebo vypršané SSL/TLS certifikáty.

Riadenie prístupu – sledovanie logovania do systému

Právo na vykonávanie privilegovaných operácií bude obmedzené na poverených administrátorov. Prístupy administrátorov budú logované. V logoch musia 
byť uvedené: timestamp - kedy udalosť nastala, vrátane určenia časovej zóny, IP adresa používateľa, dopytovaná stránka/URL, HTTP kód odpovede 
servera, veľkosť odpovede servera v bytoch, obsahy hlavičiek User-Agent a Referer. V prípade záznamov o udalostiach súvisiacich s autentifikáciou alebo 
s činnosťou autentifikovaného používateľa je nutné zaznamenať účet a akciu aká bola vykonaná. 
Logy musia byť uchovávané na separátnom úložisku. Na uchovávanie logov musí byť vyhradená dostatočná kapacita, vrátane monitoringu voľnej kapacity, 
ktorý v prípade dosiahnutia hraničnej hodnoty spoľahlivo notifikuje príslušné oddelenie správcov systému. Logy by mali byť byť archivované po dobu 
stanovenú pravidlami organizácie, minimálne však počas 6 mesiacov. Logy musia byť analyzované v pravidelných intervaloch v závislosti od politiky 
organizácie, minimálne však raz týždenne. V prípade služieb, ktoré spracúvajú citlivé údaje alebo ich správna činnosť ovplyvňuje kritické aktíva 
organizácie, by mali byť logy kontrolované denne. 
Je nutné vytvárať log záznamy všetkých pokusov o autentifikáciu (log-in, log-out, neúspešný log-in, lockout konta, žiadosť o zmenu hesla). Logy budú 
zaznamenávať minimálne:

Prihlásenie a odhlásenie (Úspešné aj neúspešné).
Vytvorenie, modifikáciu alebo zmazanie používateľa alebo skupiny (Úspešné aj neúspešné).
Pokusy pristúpiť k citlivým údajom a osobným údajom (Úspešné aj neúspešné).
Pokusy o kritické operácie (Úspešné aj neúspešné).

Logovacie súbory by mali byť čitateľné len administrátorom. Nemali by byť prepisovateľné a vymazateľné (mal by byť možný len zápis na koniec súboru). 
Systém bude napojený na centrálny systém na zber a uchovávanie logov, do ktorého sa v reálnom čase budú prenášať generované logy.

Definovanie používateľských rolí

Základné pravidlo pre definovanie používateľských rolí je pravidlo nezlučiteľnosti rolí a oddelenia právomocí. Žiadna osoba nesmie disponovať takou 
kombináciou právomocí, ktorá by jej umožnila vykonať na systémoch operácie vedúce k narušeniu dostupnosti, dôvernosti alebo integrity dát. Toto platí 
rovnako pre dáta uložené v aplikácii ako aj prevádzkové dáta technológie, na ktorej aplikácia beží.

Metodika manažmentu používateľov

Každý používateľ a administrátor musí mať jedinečné ID. Základné pravidlá pre manažment používateľov ako v samotnej aplikácii tak v prostredí, v ktorom 
sa aplikácia prevádzkuje, sú nasledovné:

Privilégiá sa prideľujú podľa princípu need-to-know.
Privilégiá sa prideľujú podľa princípu least privilege.
Privilégiá sa prideľujú tak, aby sa neporušili pravidlá nezlučiteľnosti privilégií a oddelenia právomocí.

Administrátori siete a operačných systémov nesmú byť zároveň administrátori bezpečnosti. Žiadatelia o prístup nesmú byť schopní schváliť si vlastné 
žiadosti. Žiadatelia o prístup si nesmú byť schopní sami vytvárať účty. Vývojári a testeri nebudú mať za bežných okolností prístup na produkčné systémy.
Dokumentácia k prideleným roliam musí byť pravidelne kontrolovaná a pridelené role prehodnocované. Dokumentácia prístupu rolí k systémom musí byť 
pravidelne kontrolovaná a pridelené prístupy prehodnocované. 
Používateľské a administrátorské prístupy môžu byť pridelené len na základe schválených žiadostí. Prístupové údaje (meno a heslo) používané pre bežnú 
prácu sa nesmú používať pre vykonávanie privilegovaných operácií.Prvotné heslá musia byť komunikované bezpečným spôsobom a musí byť vynútená 
ich zmena pri prvom prihlásení. Kvalita hesiel vyžadovaná aplikáciou ako aj podpornou infraštruktúrou musí byť v súlade s heslovou politikou organizácie.
Aplikácia musí pre všetky autorizačné mechanizmy implementovať politiku, pri ktorej je zakázané všetko, čo nie je explicitne povolené (default-deny). 
Aplikácia musí vyžadovať autentizáciu pre každú privilegovanú operáciu (napr. meno a heslo na prvotné prihlásenie, token). Aplikácia musí implementovať 
autentizáciu a autorizáciu na strane mikroslužieb.

Bezpečná autentifikácia používateľa

Používateľ bude pristupovať k funkcionalite cez webové rozhranie. Pre prácu v ITMS21+ musí byť používateľ autentifikovaný. Podporená bude 
dvojfaktorová autentifikácia, voliteľne aj cez IAM ÚPVS.Predpokladáme nasledujúce možnosti autentifikácie:

A1

Autentifikácia pomocu mena, hesla a druhého faktora (možné využiť štandardné autentifikátor aplikácie a protokoly ako OTP, TOTP atď). Identity bude 
uchovávať modul IAM, pričom budú môcť byť federované s možnosťou A2.

A2

Autentifikácia cez eID kartu: V prípade, že bude používateľ pracovať s webovou verziou „ITMS21+", môže použiť na autentifikáciu eID kartu s kontaktnou 
čítačkou kariet.Pri autentifikácii cez eID predpokladáme úroveň eIDAS „pokročilá".

Kategorizácia



Prvý krok pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému (IS) verejnej správy je určenie kategórií IS. V rámci bezpečnosti sa 
stanovujú dva druhy kategorizácií, ktoré určujú pre aký stupeň informačného systému sú určené opatrenia:

Kategorizácia v zmysle vyhlášky č. 179/2020 Z. z. Ide o vyhlášku Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, 
ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy. Paragraf číslo 3 
stanovuje minimálne bezpečnostné opatrenia rozdelené do Kategórie I, Kategórie II a Kategórie III v rámci jednotlivých oblastí kybernetickej 
bezpečnosti a informačnej bezpečnosti.
Kategorizácia v zmysle prílohy číslo 2 k vyhláške č. 362/2018 Z. z. Ide o vyhlášku NBÚ, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, 
obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

Kategorizácia v zmysle vyhlášky č. 179/2020 Z. z.

Na systém sa vzťahujú opatrenia Kategórie I a II.

Bezpečnostné 
opatrenie pre

Vzťahuje sa na

Kategória I obec do 6000 obyvateľov

obec so štatútom mesta do 6000 obyvateľov

právnickú osobu v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) až d) 
zákona, ktorá nie je uvedená v odsekoch 3 a 4,

osobu podľa § 5 ods. 2 písm. g) zákona

komoru podľa § 5 ods. 2 písm. f) zákona.

Kategória I a II obec nad 6000 obyvateľov

obec so štatútom mesta nad 6000 obyvateľov okrem krajských miest

mestskú časť s právnou subjektivitou

Kanceláriu verejného ochrancu práv

Úrad komisára pre deti

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Radu pre vysielanie a retransmisiu

prevádzkovateľa základných služieb podľa osobitného predpisu,2) ktorého siete a informačné systémy sú zaradené do Kategórie I 
alebo Kategórie II podľa osobitného predpisu1) neuvedeného v odseku 4.

Kategória I, II a III obec, ktorá je aj krajským mestom

samosprávny kraj

ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej správy

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky

Dopravný úrad

Ústav pamäti národa

Tlačovú agentúru Slovenskej republiky

Rozhlas a televíziu Slovenska

Kanceláriu Súdnej rady Slovenskej republiky

Kanceláriu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky



Kanceláriu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky

Kanceláriu Národnej rady Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby

Zbor väzenskej a justičnej stráže

DataCentrum Ministerstva financií Slovenskej republiky

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Sociálnu poisťovňu

zdravotnú poisťovňu

Národné centrum zdravotníckych informácií

prevádzkovateľa základných služieb podľa osobitného predpisu,2) ktorého siete a informačné systémy sú zaradené do Kategórie 
III podľa osobitného predpisu.1)

Kategorizácia v zmysle vyhlášky č. 362/2018 Z. z.

Klasifikácia informácií

Klasifikačné stupne opisujú citlivosť informácií, údajov alebo ďalších s nimi spojených informačných aktív (ďalej len „informačné aktíva") z pohľadu 
narušenia ich dôvernosti, integrity a dostupnosti a odrážajú dôležitosť alebo hodnotu týchto aktív pre procesy prevádzkovateľa základnej služby.Z hľadiska 
dôvernosti, v prípade ITMS21+, ide v niektorých prípadoch o interné, resp. niektoré informácie spĺňajú aj klasifikáciu ako chránené informačné aktívum.Z 
hľadiska integrity, v prípade ITMS21+, ide o úroveň vysokú, pretože nedostatok integrity môže mať dopad na strategickú oblasť riadenia štrukturálnych 
fondov EU.Z hľadiska dostupnosti, v prípade ITMS21+, ide o úroveň strednú.

Kategorizácia sietí a informačných systémov:

V prípade ITMS21+ ide o informačné aktívum Kategórie II.:

ktorých ohrozenie môže spôsobiť kybernetický bezpečnostný incident I stupňa,
ktoré sú klasifikované z hľadiska integrity klasifikačným stupňom vysoká,
pri ktorých je potrebné auditovať aktivity všetkých používateľov.

Bezpečnostné opatrenie pre Kategória 
I

Kategória 
II

Kategória 
III

Organizácia kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti (  § 20 ods. 3 písm. a) 69/2018) Odporúčané Odporúčané Povinné

Riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti (§ 20 ods. 3 písm. b) 69/2018) Odporúčané Povinné Povinné

Personálna bezpečnosť (§ 20 ods. 3 písm. c) 69/2018) Odporúčané Povinné Povinné

Riadenie prístupov (§ 20 ods. 3 písm. d) 69/2018) Odporúčané Povinné Povinné

Riadenie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami (§ 20 ods. 3 písm. e) 69
/2018)

Odporúčané Povinné Povinné

Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí, § 20 ods. 3 písm. f) 69/2018) Odporúčané Povinné Povinné

Hodnotenie zraniteľností a bezpečnostných aktualizácií (§ 20 ods. 3 písm. g) 69/2018) Odporúčané Povinné Povinné

Ochrana proti škodlivému kódu (§ 20 ods. 3 písm. h) 69/2018) Odporúčané Povinné Povinné

Sieťová a komunikačná bezpečnosť (§ 20 ods. 3 písm. i) 69/2018) Odporúčané Odporúčané Povinné

Akvizícia, vývoj a údržba informačných sietí a informačných systémov (§ 20 ods. 3 písm. j) 69/2018) Povinné Povinné Povinné

Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie ( § 20 ods. 3 písm. k) 69/2018) Odporúčané Povinné Povinné

Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia ( § 20 ods. 3 písm. l) 69/2018) Odporúčané Odporúčané Povinné

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-20.odsek-3.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-20.odsek-3.pismeno-a
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Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (§ 20 ods. 3 písm. m) 69/2018) Odporúčané Povinné Povinné

ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY
Navrhované riešenie bude integrované s už existujúcimi ISVS. Aktuálne nie sú plánované integrácie na projekty, ktoré by aktuálne boli v realizácii.

Stakeholder Kód 
projektu 
(z 
MetaIS)

Názov 
projektu

Termín 
ukončenia 
projektu

Popis závislosti

MIRRI isvs_6378 ITMS2014+ Q1/2023 Vzhľadom na časový rozdiel medzi potrebou vyhlasovania výziev a prvými výstupmi ITMS21+ je budované 
dočasné riešenie s minimalistickou funkcionalitou pre rozbeh nového programového obdobia. Ide o 
dodatočnu funkcionalitu ITMS2014+ nezávislú na ITMS21+. Dočasné riešenie 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 importované do ITMS21+. 

MFSR
/DataCentrum

projekt_17
60

Rezortný 
privátny 
cloud

30.06.2024 Infraštruktúra ITMS21+ je závislá na realizácii tohoto projektu. Podľa predbežných dôhod DataCentrum bude 
vedieť naplniť technologické požiadavky projektu (sizing infraštruktúry, podpora kontainerizačnej 
technológie).

Tabuľka č. 23 Prehľad projektov, ktoré sú v štádiu vývoja a v korelácii s pripravovaným projektom

ZDROJOVÉ KÓDY
Predpokladá sa, že riešenie bude dodané ako unikátne SW dielo na základe zmluvy o dielo vyvinuté pre potreby MIRRI SR. Zdrojový kód, vytvorený 
počas zhotovovania, bude otvorený v súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa osobitného predpisu Vykonávaci
e rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie (EUPL) v záujme 

 a to v rozsahu, v akom ďalšej podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého verejnými správami (Ú. v. EÚ L 128, 19. 5. 2017).
zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému. Zmluva s dodávateľom bude 
pripravená tak, aby po skončení zmluvného vzťahu, v rámci ktorého bolo unikátne SW dielo vytvorené a po istú dobu prevádzkované pôvodným 
dodávateľom, disponovalo MIRRI všetkými oprávneniami potrebnými pre ďalšiu prevádzku a rozvoj tohto diela bez závislosti na pôvodnom dodávateľovi, 
teda i prostredníctvom nového dodávateľa vybraného v neobmedzenej súťaži dodávateľov.V prípade, že súčasťou dodávky bude aj tzv. špecializované 
konfigurovateľné riešenie Viď Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe, +https://sp.vicepremier.gov.sk/verejne-obstaravanie-IKT/Verejn

  , resp. špecializovaný SW, pokiaľ pôjde o licenciu špecializovaného SW, /2019_05_16_Koncepcia_nakupu_IT_s%20prilohami_schvalene_znenie.pdf+
obstaranie a užívanie špecializovaného SW sa bude riadiť štandardnými zmluvnými podmienkami dodávateľa. Pokiaľ ide o customizáciu/nadstavbu nad 
špecializovaným SW, ktoré bude zohľadňovať špecifické potreby a podmienky MIRRI SR, zdrojový kód, vytvorený počas zhotovovania, bude otvorený v 
súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa osobitného predpisu a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu 
nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému. Požadovaná bude podrobná dokumentácia, aby bolo 
možná prevádzkovanie a rozvoj aj inými dodávateľmi.

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

Prevádzkové požiadavky

Registrácia používateľov

Špecificky bude potrebné riešiť zabezpečenie procesu registrácie používateľov a servis okolo prístupových kont. Keďže sa jedná o tisíce až desaťtisíce 
kont je potrebné počítať so zabezpečením ľudských zdrojov pre tento proces. Pre systém ITMS2014+ tento proces zabepečuje Datacentrum. Pre 
ITMS21+ predpokladáme, že to bude zabezpečené podobným spôsobom (uvažovaná výška prevádzkových nákladov to zahrňa). Presný proces však 
bude nastavený až v rámci návhru riešenia.

Úrovne podpory používateľov:

Help Desk bude realizovaný cez 3 úrovne podpory, s nasledujúcim označením:

L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného obstarávateľa (MIRRI SR)
Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie základných problémov a požiadaviek 
koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je 
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zhromaždiť informácie, previesť základnú analýzu a určiť príčinu problému a jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené priamočiare 
a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, 
aplikačné atď.) a základné užívateľské problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastavení SW a HW atď.

L2 podpory IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov, so znalosťou IS na základe zmluvy o podpore IS 
(zabezpečuje verejný obstarávateľ v spolupráci s úspešným uchádzačom).

Podpora L2 (podpora 2. stupňa) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na úrovni Podpory L2 
nekomunikujú priamo s koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za poskytovanie súčinnosti riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení 
eskalovaného hlásenia, čo mimo iného obsahuje aj spätnú kontrolu a podrobnejšiu analýzu zistených dát predaných riešiteľom 1. úrovne 
podpory. Výstupom takejto kontroly môže byť potvrdenie, upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách 
Objednávateľa. Primárnym cieľom riešiteľov na úrovni Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne ho vyriešiť - s 
možnosťou eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3.

L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore IS (zabezpečuje úspešný uchádzač).
Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobťiažnejších Hlásení, 
vrátane prevádzania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov.

Pre služby sú definované takéto SLA:

Help Desk je dostupný cez SW nástroj pre nahlasovanie a riešenie incidentov a pre vybrané skupiny užívateľov (používatelia verejného portálu) 
cez telefón a email,
Dostupnosť L3 podpory pre IS je 8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h počas pracovných dní),

Riešenie incidentov – SLA parametre

Za incident je považovaná chyba IS, t.j. správanie sa v rozpore s prevádzkovou a používateľskou dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná chyba, 
ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok poskytovania infraštruktúry.Označenie naliehavosti incidentu:

Označenie 
naliehavosti 
incidentu

Závažnosť 
incidentu

Popis naliehavosti incidentu

A Kritická Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho 
časť, nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS.

B Vysoká Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie systému a neumožňuje používať časť systému.

C Stredná Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému.

D Nízka Kozmetické a drobné chyby.

možný dopad:

Označenie závažnosti incidentu Dopad Popis dopadu

1 katastrofický katastrofický dopad, priamy finančný dopad alebo strata dát,

2 značný značný dopad alebo strata dát

3 malý malý dopad alebo strata dát

Výpočet priority incidentu je kombináciou dopadu a naliehavosti v súlade s best practices ITIL V3 uvedený v nasledovnej matici:

Matica priority incidentov Dopad

Katastrofický - 1 Značný - 2 Malý - 3

Naliehavosť Kritická - A 1 2 3

Vysoká - B 2 3 3

Stredná - C 2 3 4

Nízka - D 3 4 4

Vyžadované reakčné doby:

Označenie 
priority incidentu

Reakčná doba  od nahlásenia incidentu po (1)

začiatok riešenia incidentu
Doba konečného vyriešenia incidentu od 
nahlásenia incidentu (DKVI) (2)

Spoľahlivosť  (3) (počet 
incidentov za mesiac)



1 4 hod. 1 pracovný deň 1

2 8 hod. 3 pracovné dni 2

3 16 hod. 10 pracovných dní 10

4 24 hod. Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov

Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu 
s verejným obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie.
DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky - čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením incidentu úspešným 
uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia 
incidentu verejným obstarávateľom (DKVI) sa počíta počas celého dňa. Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť 
verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade potreby je úspešný uchádzač oprávnený požadovať od verejného 
obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.
Maximálny počet incidentov za kalendárny mesiac. Každá ďalšia chyba nad stanovený limit spoľahlivosti sa počíta ako začatý deň omeškania 
bez odstránenia vady alebo incidentu. Duplicitné alebo technicky súvisiace incidenty (zadané v rámci jedného pracovného dňa, počas 
pracovného času 8 hodín) sú považované ako jeden incident.
Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi v rámci testovacieho prostredia

Majú prioritu 3 a nižšiu
Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia
Za incident na testovacom prostredí sa nepovažuje incident vztiahnutý k práve testovanej funkcionalite.

Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:

Služby systémovej podpory na požiadanie
Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien

Pre tieto služby budú dohodnuté osobitné parametre dodávky.

Požadovaná dostupnosť IS

Popis Parameter Poznámka

Prevádzkové 
hodiny

10 hodín od 8:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní

Servisné okno 24 hodín od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov Servis a údržba sa bude realizovať 
mimo pracovného času.

Dostupnosť 
produkčného 
prostredia IS

99% Dostupnosť systému bude minimálne 99% z prevádzkového okna 24h/7 dní v týždni /365 dní v roku, čas 0.00 hod. do 
23.59 hod. Maximálny mesačný výpadok 7,31h v mesiaci a 3,65 dňa v roku. Do dostupnosti IS nie sú započítavané 
servisné okná a plánované odstávky IS.

Dostupnosť (Availability)

Dostupnosť (Availability) znamená, že dáta alebo iné zariadenie sú prístupné v okamihu ich potreby. Vyjadruje sa v percentách dostupného času. 
Dostupnosť znamená, že dáta sú prístupné v okamihu jej potreby. Narušenie dostupnosti sa označuje ako nežiaduce zničenie (destruction) alebo 
nedostupnosť. Dostupnosť je zvyčajne vyjadrená ako percento času v danom období, obvykle za rok. Pre riešenie sa vyžaduje dostupnosť 99%.

RTO (Recovery Time Objective)
RTO (Recovery Time Objective) je jeden z ukazovateľov dostupnosti dát. RTO vyjadruje množstvo času potrebné pre obnovenie dát a celého prevádzky 
nedostupného systému (softvér). V rámci projektu sa očakáva tradičné zálohovanie a nie je k dispozícii druhá lokalita. 
Obnova z katastrofického výpadku by mala byť realizovaná do 48 hodín.

RPO (Recovery Point Objective)
RPO (Recovery Point Objective) je jeden z ukazovateľov dostupnosti dát. RPO vyjadruje, do akého stavu (bodu) v minulosti možno obnoviť dáta. V rámci 
projektu je potrebné nastaviť zálohovanie tak, aby maximálna strata údajov bola 12 hodín.

Záloha



Je potrebné aby systém zabezpečoval realizáciu zálohy databáz, auditných záznamov, úložiska dokumentov, LDAPu a pod. Požaduje sa, aby bol systém 
zálohovaný na viacerých úrovniach a viacerých miestach (geograficky oddelené záložné prostredia).

POŽIADAVKY NA PERSONÁL
Požiadavky sú podrobne uvedené v Projektovom zámere.

IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU
Harmonogram projektu je uvedený v projektovom zámere.

PRÍLOHY
Príloha 1: Katalóg požiadaviek (Excel)
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