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POPIS ZMIEN DOKUMENTU

História zmien
Verzia Dátum Zmeny Meno

0.1 13.05.2022 Prvá verzia dokumentu

0.2 01.06.2022 Verzia 0.2 po revízii

0.3 05.06.2022 Verzia 0.3 zapracované zmeny a pripomienky z revízie

ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

Tento dokument je určený pre iniciačnú fázu projektu Sanácia prevádzkyschopnosti Národného personalizačného centra. Cieľom dokumentu je 
rozpracovanie informácií k projektu z pohľadu aktuálneho stavu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských 
zdrojov a prechode do iniciačnej fázy. 

Použité skratky

ID SKRATKA POPIS

1. DL vodičský preukaz

2. DC diplomatická karta (preukaz diplomata)

3. eAA alternatívny autentifikátor

4. eDoPP elektronický doklad povolenia na pobyt

5. eID elektronický občiansky preukaz
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8.  

9.  

6. eMPS povolenie na malý pohraničný styk

7. eVR osvedčenie o evidencii vozidla časť I.

8. NPC Národné personalizačné centrum

9. MPS Malý pohraničný styk

10. PZ SR Policajný zbor Slovenskej republiky

DEFINOVANIE PROJEKTU

Manažérske zhrnutie

Predmetom projektu je riešenie povinností, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1157 z 20. 
júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom 
vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb (pozn. od 3. augusta 2021 platí pre SR povinnosť biometrie tváre a odtlačkov prstov v občianskom preukaze, 
ktorá v rámci súčasného stavu nie je realizovaná), ukončenia certifikácie terajšieho čipu pre kvalifikovaný elektronický podpis (ďalej aj „KEP") v súčasných 
občianskych preukazoch (ďalej aj „OP") a na základe Zákona NR SR č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, z ktorého vyplýva povinnosť od 1.1. 2023 pre zdravotných pracovníkov pristupovať k elektronickým zdravotným záznamom z 
elektronickej zdravotnej knižky už len prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky, na základe uvedeného bude potrebné vydať občiansky preukaz s 
elektronickým čipom všetkým občanom do konca roku 2022, čo je možné zabezpečiť len rapídnym zvýšení kapacity Národného personalizačného centra 
(ďalej aj „NPC").

Motivácia a rozsah projektu

Národné personalizačné centrum bolo založené na základe Uznesenia vlády SR č. 470 zo dňa 11. júna 2003, v ktorom bol schválený zámer projektu 
nových cestovných dokladov Slovenskej republiky formátu Európskej únie. Cieľom realizácie tohto projektu bolo komplexné riešenie vydávania dokladov 
od podania žiadosti, výroby čistopisov dokladov, ich personalizácia a kontrola kvality v NPC, doručenie a vydanie dokladov žiadateľom na jednotnom 
pracovisku oddelenia dokladov. 
Pri návrhu projektu vydávania nových cestovných dokladov a identifikačných kariet Slovenskej republiky formátu Európskej únie sa nevychádzalo iba z 
analýzy rizík hroziacich zneužívaním falošných, pozmenených a neoprávnene vydaných cestovných dokladov, ale aj z rozboru právnych predpisov, 
medzinárodných štandardov, odporúčaní Rady Európy, Interpolu, ako aj odporúčaní vlády USA a to najmä:

zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR,
zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
DOC 9303 ICAO o strojom čitateľných cestovných dokladoch a jeho doplnkoch o štandarde ochrany cestovných dokladov a potrebe zavedenia 
biometrie do cestovných dokladov,
Rezolúcia Rady EÚ č. 2000/C310/01,
Nariadenie Rady č. 2252/04 ES,
Závery 5. konferencie Interpolu o falšovaní cestovných dokladov,
U.S. Patriot's Act of 2001 z októbra 2001.

Samotná realizácia a následné rozširovanie NPC bolo vykonávané v jednotlivých etapách:

etapa – vodičské preukazy SR formátu EÚ,
etapa – cestovné pasy SR formátu EÚ,
etapa – občianske preukazy SR a povolenia na pobyt pre cudzincov formátu EÚ,
etapa – cestovné doklady SR formátu EÚ s biometriou,
etapa – cestovné doklady SR formátu EÚ so sekundárnou biometriou,
etapa – osvedčenia o evidencii vozidla časť I. formátu EÚ s kontaktným čipom,
etapa – vodičské preukazy SR formátu EÚ s MRZ zónou,
etapa – občianske preukazy SR formátu EU s kontaktným čipom (PIN a KEP),



9.  
10.  
11.  

etapa – povolenia na pobyt pre cudzincov formátu EÚ s kontaktným aj bezkontaktným čipom.
etapa – karta s alternatívnym autentifikátorom
etapa – preukaz diplomata

Vláda SR schválila na personálne zabezpečenie NPC celkom 85 zamestnancov. NPC má k dnešnému dňu vytvorené 36 zamestnaneckých miest 
(vytvorené tabuľkové miesta pre 1 zamestnanca v štátnej službe, pre 30 zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme a pre 5 príslušníkov PZ 
SR). 
Hlavnými úlohami NPC je uskladnenie čistopisov cestovných dokladov a identifikačných kariet Slovenskej republiky formátu EÚ, ich personalizácia a 
expedícia na jednotné pracoviská oddelenia dokladov, alebo priamo na adresu určenú žiadateľom a taktiež skartácia odovzdaných dokladov občanmi, aby 
nemohlo prísť k zneužitiu odovzdaných dokladov. Ďalej zabezpečuje centrálnu tlač a obálkovanie pre potreby Ministerstva vnútra SR. 
V súvislosti s personalizáciou NPC zabezpečuje najmä tieto základné okruhy činností:

personalizácia vodičských preukazov SR  Zákon č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých )

zákonov, ,
personalizácia občianskych preukazov SR  Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ),)

personalizácia osvedčení o evidencii časť I.  Zákon č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých )

zákonov, ),
personalizácia povolení pre pobyt cudzincov  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ),)

personalizácia povolení na malý pohraničný styk  Zmluva č. 529/2011 Z. z. medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy )

č. 441/2008 Z. z. medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku, ),
personalizácia kariet alternatívny autentifikátor
personalizácia diplomatických kariet
personalizácia cestovných pasov SR  Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ),)

personalizácia diplomatických pasov,
personalizácia služobných pasov,
personalizácia cudzineckých pasov,
personalizácia cestovných dokladov – Dohovor z 28. 07. 1951,
personalizácia cestovných dokladov – Dohovor z 28. 09. 1954,
ochrana utajovaných skutočností  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ),)

ochrana osobných údajov  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ),)

ochrana objektu NPC,
údržba budovy, materiálno-technické zabezpečenie, príjem čistopisov od dodávateľa a vstupná kontrola kvality, skladovanie čistopisov, ochrana 
čistopisov dokladov,
distribúcia personalizovaných dokladov na jednotné pracoviská oddelení dokladov alebo priamo na adresy určené žiadateľmi,
skartácia odovzdaných neplatných dokladov

Špecifikácia ID-1 a ID-3 dokladov: 
ID-1:

vodičský preukaz,
občiansky preukaz,
osvedčenie o evidencii vozidla časť I.,
povolenie pre pobyt cudzincov,
povolenie pre malý pohraničný styk,
alternatívny autentifikátor,
diplomatická karta,
eHealth karta,

ID-3

cestovný pas,
diplomatický pas,
služobný pas,
cudzinecký pas,
cestovný doklad - Dohovor z 28. 07. 1951,
cestovný doklad - Dohovor z 28. 09. 1954

V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa od roku 2004 v NPC začali personalizovať nové vodičské preukazy Slovenskej 
republiky formátu EÚ z polykarbonátu. 
Prvé cestovné doklady Slovenskej republiky formátu EÚ sa začali personalizovať od 1. apríla 2005. Od 15. januára 2008 NPC zabezpečuje personalizáciu 
cestovných dokladov Slovenskej republiky formátu EÚ s prvým biometrickým údajom – snímka tváre. V roku 2009 sa úspešne podarilo realizovať projekt 
personalizácie cestovných dokladov formátu EÚ so sekundárnym biometrickým údajom - odtlačky prstov. Personalizácia týchto cestovných dokladov sa 
začala 19. júna 2009. 
Povinnosť zavedenia biometrických údajov nám vyplynula z členstva Slovenskej republiky v EÚ. 
Od 1. júla 2008 NPC začalo personalizovať nové občianske preukazy Slovenskej republiky formátu EÚ z polykarbonátu. Zavedenie nových občianskych 



preukazov európskeho formátu vyplynulo z potreby boja proti falšovaniu dokladov, organizovanému zločinu a nelegálnemu prisťahovalectvu do Európskej 
únie. 
Za účelom zjednodušenia vstupu občanov Ukrajiny na územie Slovenskej republiky sa NPC úspešne podieľalo na realizácii projektu povolení na malý 
pohraničný styk s Ukrajinou (MPS) a od 1. septembra 2008 zabezpečuje samotnú personalizáciu povolení na malý pohraničný styk. 
S účinnosťou od 1. júna 2010 bolo zavedené vydávanie Osvedčenia o evidencii časť I. vo forme polykarbonátovej čipovej karty podľa smernice Rady 1999
/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá v platnom znení. Doklad Osvedčenie o evidencii časť I. sa v NPC personalizuje od 1. júna 2010. 
Od roku 2010 sa v NPC implementuje projekt „Elektronická identifikačná karta" (eID) a v rámci neho najmä personalizácia elektronických občianskych 
preukazov Slovenskej republiky formátu EU s kontaktným čipom, pričom samotná personalizácia eID sa začala 1. decembra 2013. Držiteľom občianskeho 
preukazu od 1. decembra 2019 môže byť aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR alebo občan mladší ako 15 rokov. 
Od 1. apríla 2014 sa v NPC personalizuje nový typ dokladu Povolenie na pobyt (eDoPP) s kontaktným elektronickým čipom. Vydávanie eDoPP kariet je 
súčasťou procesu elektronizácie verejnej správy, v rámci ktorého štát cudzincovi postupne sprístupní cez internet elektronické služby verejnej správy – tzv. 
eGovernment služby. 
V júni 2015 začala prebiehať v NPC pre cudzincov personalizácia MPS s čipom (eMPS). 
Od 1. marca 2017 Ministerstvo vnútra SR podľa zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) začalo 
vydávať alternatívny autentifikátor  Podrobnosti upravuje [ | ]) vyhláška MV SR č. 29/2017 Z. ttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/29/20170301

[ | ]. Alternatívny autentifikátor sa vydáva bezplatne s platnosťou na tri roky, má formu z. ttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/29/20170301
karty s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK) a jeho personalizácia prebieha v NPC. 
V januári 2018 začala prebiehať v NPC personalizácia identifikačných preukazov pre zahraničných diplomatov akreditovaných v Slovenskej republike, 
vydávaných Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 
Od decembra 2019 sa v NPC začala personalizácia eID pre občanov, ktorý nemajú trvalý pobyt na území SR alebo občanov mladších ako 15 rokov. 
21. augusta 2020 začala prebiehať v NPC personalizácia eDoPP ( ) a eMPS ( ) pre cudzincov s novým dizajnom. obr. 1 a 2 obr. 3 a 4
Pri zabezpečovaní úloh NPC priamo spolupracuje so sekciami a úradmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a úradmi a odbormi prezídia Policajného 
zboru. 
Hlavnou náplňou NPC je uskladnenie čistopisov dokladov SR formátu EÚ, ich personalizácia a expedícia na jednotné pracoviská oddelenia dokladov, 
alebo priamo na adresu určenú žiadateľom. NPC ďalej zabezpečuje úplný proces fyzickej skartácie všetkých typov dokladov zasielaných do NPC, ako aj 
nepodarkov z procesu vlastnej výroby, tlač a obálkovanie pre potreby MV SR. 

 
Tabuľka č.1 Vývoj personalizácie identifikačných kariet (ID-1)
Poznámka: 
DL – vodičský preukaz, eID – elektronický občiansky preukaz, eVR osvedčenie o evidencii vozidla časť I., eDoPP – elektronický doklad povolenia na 
pobyt, eMPS – povolenie na malý pohraničný styk, eAA - alternatívny autentifikátor, DC – diplomatická karta (preukaz diplomata) 

ttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/29/20170301
ttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/29/20170301
ttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/29/20170301
ttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/29/20170301


 
Graf č.1 Vývoj personalizácie identifikačných kariet v rokoch 2009 - 2021 
Vývoj personalizácie identifikačných kariet zobrazených na Grafe č.1 poukazuje na rastúci trend počtu personalizovaných kariet v jednotlivých rokoch. 
Tento poznatok je následne aplikovaný aj v prínosovo-nákaldovej analýze v časti projekcie vývoja budúceho počtu personalizovaných akriet kde project 
počíta s medziroćným prírastkom vo výške 3%. 

Tabuľka č.2 Vývoj personalizácie ID-3 dokladov 



Graf č.2 Personalizácia identifikačných kariet v roku 2020 v jednotlivých mesiacoch 

Tabuľka č.3 zobrazuje počty personalizácia identifikačných kariet v roku 2021 v jednotlivých mesiacoch podľa typu karty.

Personalizácia r. 2021

Mesiac eID DL eVR eDoPP eMPS DC eAA HC Spolu

Január 10 293 1 761 31 119 3 158 0 52 2 0 46 385

Február 33 290 4 091 44 880 1 631 0 59 9 0 83 960

Marec 41 721 5 167 59 517 4 742 0 63 8 0 111 218

Apríl 39 363 5 805 59 401 5 272 1 69 9 0 109 920

Máj 48 987 12 687 71 349 6 595 0 49 12 2 139 681

Jún 46 945 13 856 68 889 6 549 0 69 13 5 136 326

Júl 66 297 15 227 64 706 7 351 0 90 13 0 153 684

August 54 508 15 085 56 296 6 789 0 100 14 1 100 133 892

September 43 258 15 787 60 352 6 669 0 53 11 40 400 166 530

Október 53 792 15 534 69 325 7 646 1 70 2 30 000 176 370

November 34 154 11 989 57 234 7 219 0 85 7 81 900 192 588

December 35 046 7 255 74 358 7 887 0 69 3 24 195 148 813

Spolu 507 654 124 244 717 426 71 508 2 828 103 177 602 1 599 367

Tabuľka č.3 Personalizácia identifikačných kariet v roku 2021 v jednotlivých mesiacoch 
Ako poukazuje Graf č.2 a následne Graf č.3 rozloženie objednávok personalizácie identifikačných kariet nie je rovnomerné a včase sa mení. Tento 
predpoklad je potrebné brať do úvahy v rámci návrhu procesov ich prietoku a jednotlivých kapacít zdrojov. 

Graf č.3 Percentuálne zastúpenie objednávak cestovných dokladdov podľa dní v týždni v roku 2020 

 NEDOSTATKY SÚČASNÉHO STAVU
Personalizačné zariadenia ID-1 dokladov

Personalizácia dokladov formátu ID-1 bola pôvodne vykonávaná len na primárnom pracovisku bez zálohy pre prípad výpadku, požiaru a pod. V 
roku 2012 bolo zriadené aj záložné pracovisko v NPC pre ID-1 doklady, fungujúce úplne oddelene a nezávisle na primárnom pracovisku, 
umiestnené v samostatných priestoroch NPC. Spočiatku fungovali obidve pracoviská súčasne, avšak z dôvodu, že bola skončená podpora 
zariadení primárneho pracoviska nebolo možné pre tieto zariadenia uzavrieť zmluvu na servisnú podporu a ich prevádzka bola ukončená, to zn. 
aktuálna personalizácia dokladov ID-1 je realizovaná len v rámci záložného pracoviska. Toto predstavuje obrovské riziko pre vydávanie ID-1 
dokladov pri prípadnom výpadku záložného pracoviska, ktoré v súčasnosti pokrýva kompletnú personalizáciu ID-1 dokladov. Servisná podpora 
záložného pracoviska je zabezpečená do septembra 2023.
V súčasnosti sú v NPC pre ID-1 doklady fungujúce, ale na hranici životnosti, 3 personalizačné zariadenia (predpokladaná životnosť týchto 
zariadení je deklarovaná od výrobcu na úrovni 10 rokov, to zn. životnosť uvedených zariadení končí v roku 2022). Tieto zariadenia už nie sú 
výrobcom podporované, problematické je najmä to, že už lasery do týchto strojov nie sú vyrábané (každý stroj má dva, intenzita laseru 
používaním aj časom klesá, pričom k úplnému výpadku môže dôjsť aj okamžite), takže bude problém aj s uzatvorením servisnej zmluvy po 
skončení doterajšej (2023),
Súčasná výrobná kapacita strojov nedokáže pokryť objednávky na personalizáciu občianskych preukazov a preto je nutné robiť nadčasy, a to aj v 
sobotu a nedeľu,
Súčasná kapacita personalizácie pri existujúcich strojoch je 750 kariet za hodinu, pri potrebe vydávania kariet s biometriou (t.j. podoba tváre a 
odtlačky prstov) je predpokladaná hodinová kapacita klesne na 350 až 500 kariet za hodinu (pozn. uvedená hodnota vychádza z realizovaných 
testov, nie z ostrej prevádzky).

Personalizačné zariadenia ID-3 dokladov



V rámci personalizácie ID-3 dokladov disponuje NPC dvomi zariadeniami dodanými v roku 2008 (pozn. z toho bolo jedno upgradované v roku 
2018, bol dodaný nový laser namiesto dvoch pôvodných, má dvojnásobnú kapacitu),
Ako problematické sa v súčasnosti javí trvanie podpory zo strany výrobcu zariadení, lasery spravidla po 10 rokoch už nie sú dodávané, čiže aj 
druhé zariadenie by bolo potrebné upgradnuť na vyššiu verziu, efektívnejšie by však bolo toto zariadenie nahradiť už novým zariadením aj s 
garantovanou podporou celého zariadenia, nielen vymenených modulov, ako je to v prípade upgrade z roku 2018
Problémom pri personalizácii ID-3 dokladov je, že počas letnej turistickej sezóny a mimoriadnych situácií (vojna na Ukrajine) prichádza do NPC 
viac objednávok na personalizáciu, ako je možne na dvoch strojoch vypersonalizovať a preto je potrebné pracovať aj soboty a nedele. Ani 
nadčasy však nie sú riešením v prípade, ak dôjde k výpadku čo i len jedného stroja, vtedy už sú ohrozené aj lehoty dodania do 30 dní, a to 
nehovoríme o lehote vydania do dvoch a desiatich pracovných dní. V júni a júli chodí aj 800 žiadostí o zrýchlené doklady do dvoch dní, čo je 
značná časť dennej kapacity jedného stroja (1200), ktorú je potrebné ešte v ten istý deň personalizovať. V čase mimoriadnych situácií, ako napr. 
v čase vojnového konfliktu na Ukrajine stúpol počet žiadostí za deň z 1.800 na 5.000 žiadostí, bol vytvorený rekord v počte podaných žiadostí za 
deň 10700 žiadostí pričom cca 5000 boli žiadostí požadované dodať v skrátenej lehote.
Personalizácia ID-3 dokladov na rozdiel od personalizácie ID-1 dokladov má problém aj v tom, že nemá žiadne záložné riešenie, žiadne záložné 
pracovisko, ktoré by mohlo nahradiť terajšie pracovisko personalizácie pri jeho výpadku.

Zariadenie na zaobálkovanie dokladov formátu ID-1

V súčasnosti je v NPC funkčné veľkokapacitné zariadenie na zaobálkovanie dokladov. NPC disponuje aktuálne len jedným zariadením a pri jeho 
výpadku je možné len ručné obálkovanie dokladov. Aktuálne zariadenie je v užívaní už viac ako 10 rokov, čo znamená, že dané zariadenie je 
aktuálne za predpokladanou dobou životnosti. V prípade jeho výpadku, ručné obálkovanie pokryje maximálne kapacitu žiadostí o expresné 
doručenie dokladov,
Ako zo štatistík vyplýva využívanie tejto služby občanom neustále rastie, pričom v roku 2022 pravdepodobne dosiahne vrchol, keďže okrem 
bežnej prevádzky bude potrebné zaobálkovať naviac cca 1 500 000 eHealth kariet (pozn. občiansky preukaz bez podoby tváre), ktoré budú 
doručované občanom na adresu ich trvalého pobytu.

Zariadenie na automatickú kontrolu vrátených dokladov formátu ID1 pred ich fyzickou skartáciou

V súčasnosti sú v NPC funkčné dve zariadenia na kontrolu vrátených dokladov. Tieto zariadenia sú už tiež na hranici svojej životnosti 
(predpokladaná životnosť týchto zariadení je deklarovaná od výrobcu na úrovni 10 rokov, to zn. životnosť uvedených zariadení končí v roku 
2022). Servisná podpora je zabezpečená do septembra 2013
Zo štatistík vyplýva, že vyťaženosť týchto zariadení je stúpajúca a požiadavky na skartáciu dokladov určite významne zvýši aj potreba skartácie 
eHealts kariet v blízkej budúcnosti.

Zainteresované strany/Stakeholderi

ID AKTÉR / STAKEHOLDER SUBJEKT ROLA Informačný systém

1. Ministerstvo vnútra SR MV SR Vlastník procesu HW projekt

2. Národné personalizačné centrum NPC Poskytovateľ služby vydávania dokladov HW projekt

3. Občan - Zákazník / žiadateľ o doklad HW projekt

Tabuľka č.4 Zainteresované strany Stakeholdri 

Ciele projektu a merateľné ukazovatele

Ciele/Merateľné ukazovatele

ID

CIEĽ

NÁZOVMERATEĽNÉHO 
A VÝKONNOSTNÉHO 
UKAZOVATEĽA (KPI)

POPISUKAZOVATEĽA MERNÁ 
JEDNOT
KA

AS ISMERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ 
HODNTOY

TO BE MERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ 
HODNTOY

SPÔSOB ICH 
MERANIA/ 
OVERENIA PO 
NASADENÍ

POZNÁ
MKA

1. Obnova 
personalizačnej 
infraštruktúry

Obnovená personalizačná 
infraštruktúra

Počet obnovenej 
personalizačnej 
infraštruktúry

počet 0 1 Prevzatie 
obnovenej 
infraštruktúry

Prebera
cí 
protokol



Tabuľka č.5 Ciele a merateľné ukazovateľe projektu

Špecifikácia potrieb koncového používateľa

N/A – Irelevantné - HW projekt
 

Riziká a závislosti
Riziko nedostatočnej finančnej podpory sanácie stavu personalizačnej infraštruktúry,
Riziko oneskorenia dodania personalizačnej infraštrukúry.

Podrobnejšie rozpracovanie rizík, viď. P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI.xlsx

Alternatívy a Multikriteriálna analýza

Obrázok č.1 Alternatívy TO-BE stavu A1-A4 pre účely MCA 
 Alternatíva č. 1: Zachovanie súčasného stavu/ nerealizovanie projektu.

Alternatíva 1 predstavuje riešenie, pri ktorom nedôjde k obnove infraštruktúry a systém bude naďalej prevádzkovaný na súčasnej infraštruktúre bez 
dodatočných investícií. Celý systém bude naďalej fungovať na nepodporovanej infraštruktúre s vysokým rizikom, resp. pravdepodobnosťou výpadku. 
Súčasťou BC/CBA je aj kvantifikácia tejto alternatívy. Kvantifikácia rizika je popísaná na karte faktory. Infraštruktúra aktuálneho riešenia je vo veľkej miere 
na hranici, resp. po dobe svojej životnosti. 
V prípade ak nebudú realizované žiadne investície do obnovy infraštruktúry, ostanú nevyriešené všetky aktuálne riziká, najmä:

výpadok celého systému môže ohroziť prevádzku vydávania cestovných dokladov a identifikačných kariet Slovenskej republiky, kvantifikácia tejto 
alternatívy je obsahom priloženej BC/CBA,
výpadok celého systému môže ohroziť prevádzku Národného personalizačného centra,
riziko dlhodobého až permanentného výpadku zostane vysoké,
výpadok celého systému môže ohroziť nadväzujúce procesy, napr. elektronická komunikácia v rámci informačných systémov verejnej správy 
v SR a využívanie elektronických služieb zo strany občanov a podnikateľov prostredníctvom elektronickej indentifikačnej karty, prihlasovanie sa 
do elektronických schránok a pod.



V zmysle horeuvedených dôvodov nie je nulový variant resp. alternatíva č.1 vhodná. 

Alternatíva č. 2: Obnova súčasného HW so zachovaním Architektúry
Navrhovaný variant (alternatíva 2) pre obnovu infraštruktúry personalizačného centra možno považovať za optimálny – zastaraná infraštruktúra sa 
nahrádza novšou s nezmenenou architektúrou riešenia so zachovaním parametrov personalizovaných dokladov v nezmenenom stave. 
Dôjde k odstráneniu dlhodobých kritických rizík, zostane zachovaná (a v dôsledku obstarania podpory aj garantovaná) plná funkčnosť a vysoká 
dostupnosť infraštruktúry, pričom zároveň dôjde k odstráneniu najkritickejších skutočností. Uvedený variant počíta s investíciou vrátane 4 ročnej podpory. 
Navrhuje komplexnú prevádzku primárneho a záložného pracoviska. Súčasne používaná infraštruktúra by bola použitá ako záložné pracovisko. 
V zmysle horeuvedených dôvodov je optimálny variant navrhnutý na realizáciu. 

Alternatíva č. 3: Obnova HW so zmenou Architektúry
Navrhovaný variant (alternatíva 3) pre obnovu infraštruktúry personalizačného centra nemožno považovať za optimálny – zastaraná infraštruktúra sa 
nahrádza síce novšou, no zmenou technologickej architektúry riešenia by došlo k nežiadúcej zmene výstupných parametrov personalizovaných dokladov, 
čo by nevyhnutne znamenalo ďalšie náklady na strane úprav informačných systémov, infraštruktúrnych rozhraní a egov služieb poskytovaných štátom. 
V zmysle horeuvedených dôvodov variant nie je navrhnutý na realizáciu. 

Alternatíva č. 4 Obnova súčasného HW – maximalistický variant PC1 a PC2
Navrhovaný variant (alternatíva 4) predstavuje vybudovanie dvoch plnohodnotných NPC v dvoch rôznych lokalitách. Nevýhodou súčasného riešenia, ktoré 
je aplikované aj v alternatíve 2, je skutočnosť, že NPC je prevádzkované v jednej lokalite, čo predstavuje riziko obmedzenia, resp. nemožnosti vydávania 
dokladov v prípade nepredvídateľných udalostí ako výpadok dodávok elektriny v danej lokalite, živelná pohroma, teroristických útok a pod. 
Realizácia alternatívy by znamenala nákup väčšieho množstva infraštruktúry (viď. tabuľka nižšie) oproti alternatíve 2 a rovnako nákup pozemku, kúpu 
budovy, resp. rekonštrukciu existujúcej budovy v závislosti od spôsobu realizácie NPC v osobitnej lokalite. 
Uvedený variant je síce želaný, nie je však navrhnutý na realizáciu z dôvodu vysokých investičných nákladov. 

Multikriteriálna analýza

KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE KRIÉRIA MVSR NPC Občan

BIZNIS VRSTVA Kritérium A (KO) Zabezpečenie existujúcich služieb poskytovaných NPC X X

Kritérium B Zabezpečenie vydávania dokladov v krízových situáciách X X

Kritérium C Znalosť infraštruktúry a procesov zamestnancami 
NPC

X X

Kritérium D (KO) Obnova HW z dôvodu konca životnosti X X

Kritérium E Zachovanie súčasných parametrov personalizovaných dokladov X X X

Kritérium F (KO) Zabezpečenie personálnych kapacít a zdrojov NPC X

Tabuľka č.6 Kritériá MCA a vzťah k jednotlivým aktérom

Zoznam kritérií Alt

1

Spôsob 
dosiahnutia

Alt

2

Spôsob 
dosiahnutia

Alt

3

Spôsob 
dosiahnutia

Alt

4

Spôsob 
dosiahnutia

Kritérium 
A Zabezpečenie 
existujúcich 
služieb 
poskytovaných 
NPC

nie N/A á
no

Budú zabezpečené existujúce 
služby poskytované NPC bez 
výpadku personalizácie 
dokladov

á
no

Budú zabezpečené existujúce 
služby poskytované NPC bez 
výpadku personalizácie 
dokladov

á
no

Budú zabezpečené existujúce služby poskytované NPC 
bez výpadku personalizácie dokladov

Kritérium B 
Zabezpečenie 
vydávania 
dokladov v 
krízových 
situáciách

nie N/A nie N/A nie N/A á
no

Budú zabezpečené existujúce služby poskytované NPC 
bez výpadku nakoľko by boli vybudované zabezpečené 
existujúce služby poskytované NPC bez výpadku 
personalizácie dokladov v 2 národných personalizačných 
centier v 2 rôznych lokalitách

Kritérium C 
Znalosť 
infraštruktúry a 
procesov 
zamestnancami 
NPC

á
no

Nakoľko nedôjde k HW 
obmene zamestnanci 
NPC majú znalostnú 
databázu o súčasnej 
infraštruktúre

á
no

Nakoľko nedôjde k zmene 
architektúry súčasného stavu 
zamestnanci NPC majú 
znalostnú databázu o súčasnej 
infraštruktúre

nie N/A nie N/A



Kritérium D 
Obnova HW z 
dôvodu konca 
životnosti

nie N/A á
no

Budú zabezpečené existujúce 
služby poskytované NPC bez 
výpadku personalizácie 
dokladov z dôvodu novej HW 
infraštruktúry

á
no

Budú zabezpečené existujúce 
služby poskytované NPC bez 
výpadku personalizácie 
dokladov z dôvodu novej HW 
infraštruktúry

á
no

Budú zabezpečené existujúce služby poskytované NPC 
bez výpadku personalizácie dokladov z dôvodu novej HW 
infraštruktúry

Kritérium E 
Zachovanie 
súčasných 
parametrov 
personalizovaný
ch dokladov

nie N/A á
no

Nakoľko nedôjde k zmene 
architektúry súčasného 
riešenia budú zachované 
parametre personalizovaných 
dokladov

nie N/A á
no

Nakoľko nedôjde k zmene architektúry súčasného riešenia 
okrem vybudovania PC2 budú zachované parametre 
personalizovaných dokladov

Kritérium F 
Zabezpečenie 
personálnych 
kapacít a 
zdrojov NPC

á
no

Nakoľko nedôjde 
k zmene súčasného 
stavu personálne 
kapacity budú 
postačujúce

á
no

Nakoľko dôjde k obnove HW 
zmene architektúry súčasného 
stavu personálne kapacity 
budú postačujúce

nie N/A nie N/A

Tabuľka č.7 MCA porovnanie alternatív a dosiahnutie kritérií A-F 

Zhrnutie / výsledok:
Výber alternatív prebiehal v jednomp kole bola uplatnená multikriteriálna analýza (ďalej aj „MCA"). V rámci MCA bola vybratá alternatíva č., ktorá splnila 
najviac kritérií:

Kritérium A až F

Preferovaný variant realizuje nutné a preferované požiadavky a z hľadiska ekonomickej efektívnosti bol zvolený ako preferovaný. Navrhovaný variant 
(alternatíva 2) pre obnovu infraštruktúry personalizačného centra možno považovať za optimálny – zastaraná infraštruktúra sa nahrádza novšou 
s nezmenenou architektúrou riešenia so zachovaním parametrov personalizovaných dokladov v nezmenenom stave. Dôjde k odstráneniu dlhodobých 
kritických rizík, zostane zachovaná (a v dôsledku obstarania podpory aj garantovaná) plná funkčnosť a vysoká dostupnosť infraštruktúry, pričom zároveň 
dôjde k odstráneniu najkritickejších skutočností. Uvedený variant počíta s investíciou vrátane 4 ročnej podpory. Navrhuje komplexnú prevádzku 
primárneho a záložného pracoviska. Súčasne používaná infraštruktúra by bola použitá ako záložné pracovisko. 

POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)

Z pohľadu výstupov je projekt budovaný prostredníctvom 1 inkrementu, keďže pre splnenie cieľov projektu je nevyhnutné realizovať dodanie výstupov 
súčasne. Implementácia projektu prechádza štandardnými etapami riadenia IT projektov a to: 
-  Analýza a dizajn
-Nákup HW, SW a služieb
-Implementácia a Testovanie
-  Nasadenie
Pre tieto etapy sú definované výstupy, ktoré majú byť dodané a budú predmetom akceptačných kritérií.

ETAPA VÝSTUP

Analýza a dizajn Projektový iniciálny dokument (PID) 
Detailný návrh riešenia (DNR) 
Návrh riešenia funkčných / nefunkčných požiadaviek 
Návrh riešenia vizuálne / nevizuálne komponenty (§ 5, bod (1)) 
Návrh riešenia technických požiadaviek 
Prototyp a overenie riešenia 
Plán testov 
Dokumentácia podľa Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 Zz.

Nákup HW, SW a služieb Realizuje sa obstaranie technických prostriedkov (špecifikácia) 
Realizuje sa obstaranie programových prostriedkov (špecifikácia)



Implementácia a Testovanie Realizuje sa vývoj, integrácia riešenia, migrácia dát 
Realizujú sa testovania: 
Funkčné testovanie (FAT) 
Systémové a integračné testovanie (SIT) 
Záťažové a výkonnostné testovanie 
Bezpečnostné testovanie 
Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) 
Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) 

Realizujú sa školenia 

Preberajú sa dokumentačné výstupy: 
Aplikačná príručka 
Používateľská príručka 
Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu 
Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku 
Integračná príručka 
Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu 
Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie 
Bezpečnostný projekt 

Zriadenie Prevádzkového riadiaceho výboru (PRV) a príprava odovzdania IS do prevádzkového SLA 
režimu. 
Prechod na ITIL pravidlá riadenia prevádzky IS.

Nasadenie Nasadenie do produkcie a vyhodnotenie nasadenia 
Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) 
Realizuje sa Post-Implementačná podpora 

Realizuje sa odovzdanie manažérskych správy, plánov a odporúčaní: 
(1)      Správa o dokončení projektu 
(2)      Správa o získaných poznatkoch 
(3)      Plán kontroly po odovzdaní projektu 
(4)      Odporúčanie nadväzných krokov 

Priebežne vytváraná dokumentácia sa finalizuje: 
(1)      Zoznam rizík a závislostí 
(2)      Zoznam kvality 
(3)      Zoznam otvorených otázok 
(4)      Zoznam ponaučení 
(5)      Zoznam funkčných zdrojových kódov 
(6)      Zoznam licencií 
(7)      Správa o výnimočnej situácii 
(8)      Správa o stave projektu 
(9)      Správa o ukončení fázy / etapy 
(10)    Požiadavka na zmenu v projekte 
Realizujú sa korekcie / úpravy / doladenie IS (ak je to potrebné) 
Zabezpečuje sa prechod na SLA režim

Tabuľka č.8 Požadované výstupy projektu - podľa etáp 

NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY



BIZNIS ARCHITEKTÚRA 
Nasledovné fázy životného cyklu elektronických čipových kariet sú spoločné pre oba typy kariet (eID a HIC). V prípade, že v rámci jednotlivej fázy 
životného cyklu existujú rozdiely pre eID a HIC kartu, sú tieto popísané v príslušnej fáze. 

Obrázok 2: Životný cyklus 

Výroba a dodanie kariet
V rámci tejto fázy životného cyklu je potrebné zabezpečiť výrobu a dodanie kariet, ktoré spĺňajú definované funkčné a bezpečnostné požiadavky, a ktoré 
sú certifikované Národným bezpečnostným úradom ako bezpečné produkty pre vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu.
Pre jednoznačnú evidenciu kariet je vhodné zaviesť a udržiavať aktuálnu databázu kariet, do ktorej sa v rámci tejto fázy zavedú výrobné čísla obstaraných 
kariet.
Pre účely správy kariet je potrebné poznať aktuálny stav jednotlivých kariet. Túto požiadavku je možné dosiahnuť pravidelnou aktualizáciou stavu kariet v 
databáze kariet počas všetkých fáz životného cyklu. Jednotlivé stavy karty by mali nadobúdať minimálne nasledovné hodnoty:

„zavedená do databázy" – znamená obstaranie karty a jej evidenciu v databáze kariet pomocou výrobného čísla – realizované vo fáze 
„Výroba a dodanie",
„priradené sér. č." – znamená pridelenie a priradenie sériového čísla k výrobnému číslu karty – realizované vo fáze „Inicializácia",
„priradené ID" – znamená priradenie ID budúceho držiteľa karty k sériovému číslu karty – realizované vo fáze „Registrácia a 
personalizácia",
„odoslaná" – znamená, že karta bola odoslaná držiteľovi karty, napr. poštou – realizované vo fáze „Vydávanie/distribúcia",
„prevzatá" – znamená, že karta bola fyzicky prevzatá držiteľom karty – realizované vo fáze „Vydávanie/distribúcia",
„strata/poškodenie" – znamená, že karta bola nahlásená ako stratená alebo poškodená – realizované vo fáze „Používania",
„pozastavená/ukončená platnosť" – znamená pozastavenie alebo ukončenie platnosti karty, v prípade pozastavenia platnosti môže byť 
jej platnosť znovu obnovená – realizované vo fáze „Pozastavenie/ukončenie platnosti",
„fyzicky zničená" – znamená potvrdenie fyzického zničenia karty – realizované vo fáze „Fyzické zničenie".

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené zmeny aktuálneho stavu karty nastávajú až v ďalších etapách životného cyklu, je potrebné zabezpečiť prístup do 
databázy kariet všetkým entitám realizujúcim príslušnú fázu, prípadne zabezpečiť a realizovať jednotný proces zasielania, registrácie a spracovania 
požiadaviek o zmenu stavu karty v databáze kariet.
V databáze kariet by mal existovať jednoznačný záznam o identite operátora, ktorý realizoval priradenie príslušného stavu karty. Taktiež by v databáze 
kariet mali existovať záznamy o identite osôb, ktoré zaslali požiadavku na zmenu stavu karty počas jednotlivých fáz životného cyklu kariet. 
Inicializácia kariet
Inicializácia kariet musí byť riadený a kontrolovaný proces, spĺňajúci definované bezpečnostné požiadavky. Pri inicializácii je potrebné zabezpečiť 
nasledovné činnosti:

vytvorenie, potlačenie karty unikátnym sériovým číslom, ktoré bude slúžiť na jednoznačné priradenie karty k jej držiteľovi,
vytvorenie všetkých požadovaných dátovo-adresných priestorov, t.j. vytvorenie vnútornej štruktúry karty, ktorá, ak bude karta používaná 
aj pre účely ZEP, musí byť odsúhlasená Národným bezpečnostným úradom. (Poznámka: Certifikácia vnútorného profilu býva spravidla 
súčasťou certifikácie produktu, pokiaľ bude potrebné pre eID a eHealth účely použiť iný ako certifikovaný profil, bude potrebné 
zabezpečiť jeho samostatnú certifikáciu na Národnom bezpečnostnom úrade.),



vytvorenie prvotného „Master kódu", ktorý musí byť zmenený v procese personalizácie karty entitou vykonávajúcou personalizáciu,
vytvorenie prvotných PIN-ov, k jednotlivým dátovo-adresným priestorom, ktoré musia byť zmenené v procese personalizácie držiteľom 
karty,
zabezpečenie zmeny stavu karty v databáze kariet na „priradené sér. č.",
zabezpečenie bezpečnej distribúcie inicializovaných kariet pre ďalšiu fázu životného cyklu do entity „registrácie a personalizácie" kariet.

Základnou požiadavkou je vytvorenie a udržiavanie aktuálneho zoznamu sériových čísel kariet a taktiež odovzdávanie a preberanie kariet na základe 
odovzdávacieho a preberacieho protokolu s uvedením sériových čísiel odovzdávaných a preberaných kariet.Predpokladom je taktiež generovanie 
jednotných prvotných „Master kódov" a PIN kódov a ich znalosť pre entitu registrácie kariet. 
Registrácia a personalizácia kariet
Prvotným krokom v rámci tejto fázy životného cyklu je prevzatie inicializovaných kariet na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu s uvedením 
sériových čísiel kariet.
Ďalším krokom je priradenie konkrétnej osoby/držiteľa k príslušnej karte. Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie uvedenej požiadavky je existencia a 
prístup do aktuálneho registra obyvateľov pre entitu vykonávajúcu túto fázu pre eID karty a existencia a prístup do aktuálneho registra poistencov pre 
entitu vykonávajúcu túto fázu pre HIC karty. Na základe informácií z registrov sú postupne k jednotlivým sériovým číslam kariet priradené identifikačné 
údaje konkrétnej osoby, držiteľa.
Z pohľadu bezpečnosti je v prvom rade, pri personalizácii, kariet potrebné zabezpečiť zmenu „Master kódu" a zmenu PIN kódov k jednotlivým adresno-
dátovým priestorom, spolu s vytvorením databázy nových „Master kódov" a PIN kódov. Prístup k tejto databáze musí byť riadený a kontrolovaný a 
umožnený len oprávneným osobám. Odporúča sa použiť princíp „štyroch očí".
Základnými aktivitami personalizácie kariet sú:

nahratie základných identifikačných údajov držiteľa karty do základného dátovo-adresného priestoru,
potlač základných ID údajov držiteľa na obal karty,
potlač fotografie držiteľa karty,
vytvorenie základných ID údajov v Braillovom písme,
a doplnenie ochranných prvkov.

Potlač základných ID v Braillovom písme sú voliteľné možnosti.
Po vykonaní uvedených krokov je potrebné v databáze kariet zabezpečiť zmenu stavu karty na „priradené ID". 
PKI personalizácia
PKI personalizačný proces je závislý od skutočnosti, či sa karta bude používať aj pre vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu alebo len 
„obyčajného" elektronického podpisu. V prípade používania karty aj pre vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu sa proces PKI personalizácie 
musí riadiť požiadavkami zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise, kde sa vyžaduje osobná prítomnosť držiteľa karty (kvalifikovaného certifikátu).
PKI personalizáciu môže vykonávať len registračná autorita príslušnej certifikačnej autority, ktorá vydáva konkrétne certifikáty (Identifikačný a 
autentifikačný (I&A) certifikát, Šifrovací (Š) certifikát, certifikát pre elektronický podpis (EP)) pre držiteľov kariet. Môže ísť o všeobecnú registračnú autoritu 
konkrétnej CA alebo externú registračnú autoritu zriadenú v entite systému, ktorá vykonáva napr. fázu „Personalizácie" eID, resp. HIC kariet.
Do procesu PKI personalizácie je možné prejsť z nasledovných fáz životného cyklu:

Registrácia a personalizácia,
Vydávanie/distribúcia,
Používanie.

V prvom prípade je zabezpečenie príslušných certifikátov v réžii MVSR, resp. subjektu, ktorý zabezpečuje fázu životného cyklu „Registrácia a 
personalizácia". V poslednom prípade je zabezpečenie PKI certifikátov ponechané plne na držiteľa karty.
PKI personalizácia (I&A, Š, EP)
Z pohľadu bezpečnosti je v prvom rade, pri PKI personalizácii (I&A certifikát, Šifrovací certifikát a certifikát pre EP), potrebné zabezpečiť zmenu PIN kódu k 
dátovo-adresnému priestoru pre uloženie tajných kľúčov k PKI certifikátom, spolu s vytvorením databázy nových PIN kódov. Prístup k tejto databáze musí 
byť riadený a kontrolovaný a umožnený len oprávneným osobám. Odporúča sa použiť princíp „štyroch očí".
PKI personalizácia (I&A, Š, EP) môže byť vykonávaná aj bez fyzickej prítomnosti držiteľa karty.
V rámci tejto fázy je potrebné vykonať nasledovné kroky:

vygenerovať kľúčové páry (tajný a verejný kľúč) pre I&A certifikát, šifrovací certifikát a certifikát pre elektronický podpis,
vytvoriť a odoslať žiadosti o vystavenie I&A certifikátu, šifrovacieho certifikátu a certifikátu pre elektronický podpis do certifikačnej autority,
prijať a naimportovať I&A certifikát, šifrovací certifikát a certifikát pre elektronický podpis na kartu.

Kľúčovou úlohou pri hromadnej personalizácii je zabezpečenie odoslania správnych žiadostí a importovania správnych certifikátov na jednotlivé karty, tzn. 
je potrebné zabrániť zámene identít osôb a verejných kľúčov pri vytváraní a zasielaní žiadostí o vystavenie certifikátu a pomiešaniu prijatých certifikátov pri 
importovaní na jednotlivé karty držiteľov. 
PKI personalizácia (ZEP)
Z pohľadu bezpečnosti je v prvom rade, pri PKI personalizácii pre účely ZEP, potrebné zabezpečiť, vynútiť zmenu PIN kódu k dátovo-adresnému priestoru 
pre uloženie tajného kľúča ku kvalifikovanému certifikátu priamo držiteľom karty. PIN kód k uvedenému dátovo-adresnému priestoru nie je možné ukladať 
a archivovať, jeho hodnotu môže poznať len držiteľ karty.
PKI personalizácia pre účely ZEP môže byť vykonávaná len za fyzickej prítomnosti držiteľa karty.
V rámci tejto fázy je potrebné vykonať nasledovné kroky:

fyzicky overiť totožnosť držiteľa karty na základe identifikačného dokladu s fotografiou (vyžaduje sa zákonom o elektronickom podpise),
vygenerovať kľúčový pár (tajný a verejný kľúč) pre kvalifikovaný certifikát,
vytvoriť a odoslať žiadosť o vystavenie kvalifikovaného certifikátu do akreditovanej certifikačnej autority,
prijať a naimportovať kvalifikovaný certifikát na kartu,
podpísať preberací protokol o prevzatí karty s kvalifikovaným certifikátom držiteľom karty.



Vydávanie/distribúcia kariet
V rámci tejto fázy je potrebné zabezpečiť fyzické doručenie karty jej držiteľovi distribučným kanálom, ktorý môže byť realizovaný osobným prevzatím alebo 
napr. doporučenou poštovou zásielkou.
V prípade iného ako osobného doručovania, ak sú na karte aj certifikáty pre I&A, Šifrovanie a EP, je potrebné zabezpečiť doručenie PIN kódu pre prístup k 
tajným kľúčom k príslušným PKI certifikátom iným distribučným kanálom, napr. formou špeciálnych obálok (nie je možné presvietením prečítať PIN kód), 
ktoré sú zasielané nezávisle od karty.
Pri osobnom prevzatí karty je vhodné autorizovať prevzatie karty držiteľom vo forme vlastnoručného podpisu na preberacom protokole.
Po prevzatí je potrebné zabezpečiť zmenu stavu karty v databáze kariet na „prevzatá", resp. zabezpečiť doručenie žiadosti o zmenu stavu karty správcovi 
databázy kariet.
Pri zasielaní napr. doporučenou poštou je potrebné zabezpečiť zmenu stavu karty v databáze kariet na „odoslaná", resp. zabezpečiť doručenie žiadosti o 
zmenu stavu karty správcovi databázy kariet.
Po prijatí návratky o prevzatí doporučenej pošty je potrebné zabezpečiť zmenu stavu karty v databáze kariet na „prevzatá", resp. zabezpečiť doručenie 
žiadosti o zmenu stavu karty správcovi databázy kariet.
Taktiež sa odporúča upovedomiť držiteľa karty na vhodnosť zmeny PIN kódu k dátovo-adresnému priestoru pre uloženie kľúčov k PKI certifikátom. 
Používanie karty
V rámci používania karty môže dôjsť k nutnosti realizovať nasledujúce aktivity:

aktualizovať údaje,
zmeniť/odblokovať PIN kód,
zmeniť, aktualizovať PKI kľúče a certifikáty.

V prípade nutnosti vykonať aktualizáciu údajov alebo zmeniť/odblokovať PIN kód na karte je možné túto zmenu vykonať len subjektom, ktorý vykonával 
personalizáciu príslušného dátovo-adresného priestoru a ktorý pozná PIN kód pre príslušný dátovo-adresný priestor alebo „Master" kód na zmenu PIN 
kódu. Podmienkou na vykonanie zmeny údajov je existencia zmeny v príslušnom registri, resp. zavedenie zmien aj do príslušného registra obyvateľov a 
registra poistencov.
Pri zmene aktualizácii PKI kľúčov a certifikátov je potrebné sa riadiť postupmi uvedenými vo fáze „PKI personalizácia".
V prípade straty alebo poškodenia karty je vhodné zaviesť povinnosť pre držiteľa karty, v prípade zistenia niektorej z uvedených skutočností, informovať o 
tejto skutočnosti vydavateľa kariet alebo inú poverenú inštitúciu.
Za týmto účelom by mala mať inštitúcia vydávajúca karty zriadenú nepretržitú „Hot-line" službu na zabezpečenie najmä zrušenia platnosti certifikátov v 
prípade zistenia straty alebo krádeže.
Po nahlásení tejto skutočnosti je potrebné zabezpečiť zrušenie certifikátov na príslušnej ACA a vykonať zmenu stavu karty v databáze kariet na „strata
/poškodenie". 
Pozastavenie a ukončenie platnosti kariet
Využitie funkcionality pozastavenia platnosti kariet a ukončenia platnosti kariet je otázkou biznis logiky a návrhu systému. V zásade je postačujúce riešiť 
otázku pozastavenia alebo ukončenia platnosti prostredníctvom PKI infraštruktúry, kedy je pozastavená alebo ukončená platnosť priamo certifikátov, 
najmä identifikačného a autentifikačného certifikátu, ktorý umožňuje prístup do jednotlivých eGovernment systémov a k eHealth službám.
V prípade realizácie pozastavenia a ukončenia platnosti samotných kariet bude potrebné zabezpečiť spôsob registrácie požiadaviek o pozastavenie a 
ukončenie platnosti a spôsob overenia oprávnenosti žiadať o pozastavenie alebo o ukončenie platnosti karty.
Taktiež bude potrebné zabezpečiť zmenu stavu karty v databáze kariet na „pozastavená/ukončená platnosť", resp. zabezpečiť doručenie žiadosti o zmenu 
stavu karty v databáze kariet správcovi databázy kariet.
Fyzické zničenie kariet
Pre proces fyzického zničenia kariet je v prvom rade potrebné zariadenie, ktoré spoľahlivo vykoná samotné fyzické zničenie karty, vrátane elektronického 
čipu tak, aby nebolo možné kartu obnoviť alebo prečítať dáta, ktoré boli vytlačené na obale karty a uložené v jednotlivých dátovo-adresných priestoroch 
čipu, najmä tajné kľúče k PKI certifikátom.
O fyzickom zničení karty musí existovať záznam s jednoznačným uvedením sériového čísla karty a priradením dôvodu a dátumu zničenia.
Pri fyzickom ničení kariet je potrebné prihliadať aj na environmentálny vplyv a možnosti recyklácie.
Taktiež je potrebné zabezpečiť zmenu stavu karty v databáze kariet na „fyzicky zničená", resp. zabezpečiť doručenie žiadosti o zmenu stavu karty v 
databáze kariet správcovi databázy kariet. 

 TECHNOLOGICKÁ ARCHITEKTÚRA



Obrázok č.3 Náhľad TO-BE stavu technologickej vrstvy architektúry NPC

LEGISLATÍVA

Dotknutá legislatíva (pozn. realizácia projektu nevyžaduje zmenu legislatívy):

zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR,
zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
DOC 9303 ICAO o strojom čitateľných cestovných dokladoch a jeho doplnkoch o štandarde ochrany cestovných dokladov a potrebe zavedenia 
biometrie do cestovných dokladov,
Rezolúcia Rady EÚ č. 2000/C310/01,
Nariadenie Rady č. 2252/04 ES,
Závery 5. konferencie Interpolu o falšovaní cestovných dokladov,
U.S. Patriot's Act of 2001 z októbra 2001.



ROZPOČET A PRÍNOSY

ROZPOČET: 

Obrázok č.4 Náhľad Nákladov projektu 

 15 212 600,83 € Rozpočet projektu:

Celkové náklady na zabezpečenie riešenia boli vypočítané prostredníctvom porovnania ponúk a priemernej ceny za jednotlivé HW prvky riešenia 
a predpokladanej úspory v rámci verejného obstarávania vo výške 33%. Predpokladaná úspora vychádza zo zrealizovaných zákaziek obdobného typu, v 
ktorých finálna celková hodnota zákazky oproti pôvodnej hodnote zákazky (PHZ) predstavovala úsporu vo výške 34,2%, pričom žiadateľ stanovil 
predpokladanú úspooru vo výške 33%.

Zdroj: 

https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2591

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/574231?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-
dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-
1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/562641?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-
dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-
1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/436447

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18805/summary

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:  345 845,33 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti

https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2591
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/574231?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/574231?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/574231?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/562641?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/562641?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/562641?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/436447
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18805/summary


Hlavné aktivity:   Rozpočet HW a licencie -  (pozn. 70% hodnoty z uvedenej sumy predstavujú náklady na nákup zariadení, 2% hodnoty 15 193 168,83 € 
predstavujú náklady na inštaláciu a konfiguráciu a 28% hodnoty predstavujú náklady na 4 ročnú záruku)

 Podporné aktivity:  Zabezpečenie riadenia projektu  - 19 432,00 € 

PRÍNOSY:
Prínosy projektu sú počítané ako celková suma vybraná za správne poplatky podľa druhu dokladu v EUR. Zo sumy správnych poplatkov sú odpočítané 
náklady na prácu úradníkov ako napríklad príjem žiadostí o doklad a výdaj dokladov. Zároveň pre účely výpočtu prínosov HW zariadení od TO-BE stavu je 
odpočítavaná projekcia prínosov súčasného HW zariadenia NPC, ktoré je EOL.
Projekcia prínosov AS-IS stavu je vypočítaná ako násobok pravdepodobnosti fatálneho zlyhania zariadenia a sumy za vybrané správne poplatky. Model 
počíta s medziročným 3% nárastom počtu dokladov a s infláciou vo výške 5%. 

 VSTUPY PRE VÝPOČET PRÍNOSOV:
 za:Správne poplatky

Správny poplatok za vydanie  (pas) pre občana  do 30 dní  cestovného dokladu staršieho ako 16 rokov 33 €
Správny poplatok za vydanie  (pas) pre občana  do 10 pracovných dní  cestovného dokladu staršieho ako 16 rokov  66 €
Správny poplatok za vydanie  (pas) pre občana  do 2 pracovných dní  cestovného dokladu staršieho ako 16 rokov 99 €
Správny poplatok za vydanie  (pas) pre občana  do 30 dní  cestovného dokladu od 6 do 16 rokov 13 €
Správny poplatok za vydanie  (pas) pre občana  do 10 pracovných dní  cestovného dokladu od 6 do 16 rokov  26 €
Správny poplatok za vydanie  (pas) pre občana  do 2 pracovných dní  cestovného dokladu od 6 do 16 rokov 39 €
Správny poplatok za vydanie  (pas) pre občana  do 30 dní  cestovného dokladu mladšieho ako 6 rokov 8 €
Správny poplatok za vydanie  (pas) pre občana  do 10 pracovných dní  cestovného dokladu mladšieho ako 6 rokov  16 €
Správny poplatok za vydanie  (pas) pre občana  do 2 pracovných dní  cestovného dokladu mladšieho ako 6 rokov 24 €
Vyhotovenie  do 30 dní správny poplatok vodičského preukazu 6,50 €
Vyhotovenie vodičského preukazu urýchlene  pričom správny poplatok sa vtedy vyberie do výšky 4-násobku príslušnej sadzby, t.do dvoch pracovných dní,
j.   26 €
Priemerný správny poplatok za jeden vydaný    občiansky preukaz 5,80 €
Vydanie   osvedčenia o evidencii časť I 6 €
Vydanie  urýchlene do dvoch pracovných dní   osvedčenia o evidencii časti I 30 €

:Počet vydaných dokladov
Počet vydaných  (pas) pre občana  do 30 dní  cestovných dokladov staršieho ako 16 rokov 85893 ks
Počet vydaných  (pas) pre občana  do 10 pracovných dní  cestovných dokladov staršieho ako 16 rokov  11965 ks
Počet vydaných  (pas) pre občana  do 2 pracovných dní  cestovných dokladov staršieho ako 16 rokov 16276 ks
Počet vydaných  (pas) pre občana  do 30 dní  cestovných dokladov od 6 do 16 rokov 39641 ks
Počet vydaných  (pas) pre občana  do 10 pracovných dní  cestovných dokladov od 6 do 16 rokov  11358 ks
Počet vydaných  (pas) pre občana  do 2 pracovných dní  cestovných dokladov od 6 do 16 rokov 11013 ks
Počet vydaných  (pas) pre občana  do 30 dní  cestovných dokladov mladšieho ako 6 rokov 37366 ks
Počet vydaných  (pas) pre občana  do 10 pracovných dní  cestovných dokladov mladšieho ako 6 rokov  14069 ks
Počet vyrobených  (pas) pre občana  do 2 pracovných dní  cestovných dokladov mladšieho ako 6 rokov 16649 ks
Počet vydaných  do 30 dní vodičských preukazov 83396 ks
Počet vydaných  urýchlene   vodičských preukazov do dvoch pracovných dní 41872 ks
Počet vydaných   občianskych preukazov 474373 ks
Počet vydaných  osvedčení o evidencii časť I 701669 ks
Počet vydaných   urýchlene do dvoch pracovných dní  osvedčení o evidencii časti I 15716 ks

Čas pre výpočet nákladov na úradníka:
Priemerný čas potrebný na vybavenie agendy  Zdroj: Doba vybavenia jednotlivých situácií na oddeleniach dokladov žiadosť o vydanie/vyhotovenie dokladu
- výstup priemerných časov z vyvolávacieho systému 0,1389 hod.
Priemerný čas potrebný na vybavenie agendy  Zdroj: Doba vybavenia jednotlivých situácií na oddeleniach vydanie/prevzatie vyhotoveného dokladu
dokladov - výstup priemerných časov z vyvolávacieho systému   0,0547 hod.
Funkcia pre výpočet životnosti HW:
Distribučná funkcia náhodnej premennej 1-e-x/λ

Predpokladaná pravdepodobnosť konca životnosti HW pre exponenciálne rozdelenie pravdepodobnosti v t8-t16 životnosti zariadenia (Probabillity - HW life 
cycle t8 -t 16) 0,681 - 0,898

NÁVRATNOSŤ PROJEKTU:
Projekt bude návratný v roku . t3
Pomer prínosov a nákladov projektu:

 BCR = 4,51



HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO 
RIADENIA

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK 
(odhad termínu)

KONIEC 
(odhad termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 03/2022 04/2022

2. Iniciačná fáza 04/2022 05/2022

3. Realizačná fáza 07/2022 05/2023

3a Podpis zmluvy s dodávateľom 07/2022 08/2022

3b Dodávka a inštalácia zariadení 08/2022 03/2023

3c Nasadenie zariadení 04/2023 05/2023

4. Dokončovacia fáza 06/2023 06/2023

5. Podpora prevádzky (SLA) 06/2023 05/2027

Tabuľka č.9 Harmonogram jednotlivých fáz projektu 
Projekt bude realizovaný metódou Waterfall
Waterfall- vodopádový prístup počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projekty. 
Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie. Vodopádový prístup je vhodný a užitočný v projektoch, ktorý majú jasný cieľ 
a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác tak, ako je to v prípade tohto projektu.

 
Obrázok č.5 Zvolená metóda riadenia projektu - waterfall 

PROJEKTOVÝ TÍM

Najneskôr pred začatím iniciačnej fázy projektu sa vytvorí riadiaci výbor. Riadiaci výbor v čase realizácie projektu, ako aj v čase správy a prevádzky 
informačného systému, ktorý bude v rámci tohto projektu vytvorený bude zabezpečovať dodržanie princípov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a 
účelnosti využívania verejných prostriedkov pri tvorbe a rozvoji informačných technológií NPC. Riadiaci výbor projektu budú tvoriť minimálne nasledovní 
členovia, pričom na rokovania riadiaceho výboru budú podľa potreby prizývané iné osoby, najmä projektový manažér:

ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte

1. Doplniť meno a priezvisko Doplniť pozíciu (pracovné zaradenie v línii) Doplniť názov org. útvaru Predseda riadiaceho výboru

2. Bude doplnené



3. Bude doplnené

Tabuľka č.10 Riadiaci výbor projektu 
Po spustení realizačnej fázy bude zostavený Projektový tím objednávateľa, pričom budú definované nasledovné pozície: 
Určuje sa:
-Projektový manažér objednávateľa (PM) 
Zostavuje sa Projektový tím objednávateľa: 
-HW Špecialista 

PRACOVNÉ NÁPLNE

RIADIACI VÝBOR (RV)
Práva a povinnosti členov Riadiaceho výboru:

Právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach RV.
Právo uplatniť si pripomienky, podávať podnety alebo vyjadriť sa k pracovnému materiálu predloženému na zasadnutí RV alebo v rámci 
dištančného hlasovania.
Právo podávať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti Riadiaceho výboru.
Právo nahliadať do projektovej dokumentácie.
Navrhovať zmeny Štatútu.
Iné práva v zmysle Štatútu a Projektového iniciálneho dokumentu (PID).
Zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach pri výkone svojej funkcie aj po ukončení realizácie projektu.

Predseda riadiaceho výboru – XXX.

Je povinný člen Riadiaceho výboru, ktorý má hlasovacie právo – jeden hlas, v prípade nerozhodnosti hlasov má jeho hlas váhu 2 hlasov.
Predseda menuje členov RV na návrh inštitúcie, ktorú člen zastupuje. Zvoláva a vedie Zasadnutia RV.

Hlavným záujmom a zodpovednosťou predsedu Riadiaceho výboru je:
Zastupovať záujmy objednávateľa v projekte, kontrolovať súlad projektu a projektových cieľov so strategickými cieľmi, zabezpečiť a udržať finančné krytie 
(rozpočet) realizácie projektu a zabezpečiť nákladovo prijateľný prístup.
Zástupca kľúčových používateľov objednávateľa (End user)

Je povinný člen Riadiaceho výboru.
Reprezentuje záujmy budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov.

PROJEKTOVÝ TÍM (PT)
Projektový manažér (PM) 
V rámci projektovej role „Projektový manažér" zodpovedá za:
Riadenie projektu počas jeho celého životného cyklu. Riadi projektové zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu, odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a 
predkladá vstupy na rokovanie RV. Zodpovedá za riadenie všetkých zdrojov, členov PT objednávateľa a za efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo 
stanovenými zástupcami dodávateľa.
Ďalej zodpovedá za riadenie projektu – stanovenie cieľov, spracovanie a sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a 
prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. PM vedie špecifikáciu a implementáciu projektu v súlade s firemnými štandardami, zásadami a 
princípmi projektového riadenia. Zodpovedá za plnenie projektových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtových plánov a za 
riadenie s tým súvisiacich rizík. PM sa podieľa na plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka. 

ODKAZY

Nie sú potrebné odkazy.

PRÍLOHY

Všetky prílohy sú uvedené na karte Dokumenty predmetného projektu v MetaIS. 

Koniec dokumentu
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