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Popis zmien dokumentu

Verzia Dátum Zmeny Meno

1.0 26.7.2021 Vytvorenie dokumentu oPOHIT MIRRI

Použité skratky
Skratka Vysvetlenie

BRIS Systém prepojenia obchodných registrov Európskej únie

CSRÚ Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy

CWS Centrum webových služieb

IS ORSR Informačný systém obchodného registra Slovenskej republiky

MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

ORSR Obchodný register Slovenskej republiky

OVM Orgán verejnej moci

PIP Postimplementačná podpora

RPO Recovery Point Objective

RTO Recovery Time Objective

SOA Servisne orientovaná architektúra

ŽS Životná situácia

Účel dokumentu
Dokument Prístup k projektu v zmysle Vyhlášky 85/2020 Z.z. o riadení projektov popisuje riešenie projektu v oblastiach:

Požiadaviek na architektúru riešenia – biznis vrstva, aplikačná vrstva, technologická vrstva, ...
Požiadaviek na dátový model, dátové konverzie a migrácie
Požiadaviek na vládny cloud, prípadne zdôvodnenie jeho použitia
Kapacitných požiadaviek na HW, SW a licencie
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Požiadaviek na bezpečnosť riešenia
Požiadaviek na testovanie a akceptačné kritéria
Požiadaviek na prevádzku, výkonnosť, dostupnosť a zálohovanie
Požiadaviek na integrácie, rozhrania a spoločné komponenty
Požiadaviek na dokumentáciu a školenia.

Všetky požiadavky uvedené v Prístupe k projektu v príslušných kapitolách musia byť v súlade s funkčnými, nefunkčnými a technickými požiadavkami 
uvedenými v Katalógu požiadaviek ( .- I-02 BC/CBA, karta: Katalóg požiadaviek)

Konvencie používané v dokumentoch – označovanie požiadaviek

Požiadavky používajú konvenciu:
REQ_X_YYY
REQ – Označenie požiadavky
X – Funkčná požiadavka
F – funkčná
N – nefunkčná
T – technická

Popis navrhovaného riešenia
Základom riešenia nového obchodného registra bude vytvorenie jednotného metodického a procesného biznis modelu zabezpečenia výkonu všetkých 
registrových, integračných a podporných agiend, predovšetkým súčasných agiend obchodného registra s integráciou na informačný systém BRIS - Systém 
prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoočností (ďalej aj „Systém prepojenia obchodných registrov"), ako aj na iné registre, 
ako napríklad Register partnerov verejného sektora a Register diskvalifikácií. Údaje v obchodnom registri budú mať postavenie zdrojových údajov (pre 
referenčné údaje v RPO). Údaje v obchodnom registri budú zdrojové, dostupné vo formáte otvorených údajov a použiteľné na právne účely. Obchodný 
register tak bude zdrojom vysoko kvalitných údajov a poskytne služby nasledujúcim používateľom:

verejnosť,
orgány verejnej moci
potencionálni podnikatelia,
zapísané osoby,
zodpovedné osoby v zapísaných subjektoch,
registrátori zapísaných osôb,
administrátori obchodného registra (manažment kvality údajov),
analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR,
služby európskeho systému prepojenia obchodných registrov (systém BRIS).

Služby pre verejnosť
Nový Obchodný register SR prinesie verejnosti nasledovné služby:

Prístup k údajom v Obchodnom registri SR: Obchodný register SR umožní elektronickými prostriedkami prístup k údajom z obchodného registra, 
vrátane prístupu k dokumentom uloženým v zbierke listín pre obchodnú spoločnosť (prístup k el. zbierke listín bude riadeným procesom z 
pohľadu bezpečnosti a autentifikácie prístupu). Tieto údaje budú sprístupnené vo forme právne záväzných ako aj otvorených údajov. Nahradí sa 
tak potreba výpisu z obchodného registra v konaní pred orgánmi verejnej moci, čo výrazne zníži administratívnu záťaž.
Vyhľadávanie v obchodnom registri bude spĺňať minimálne štandardy súčasného riešenia. Celé používateľské rozhranie však bude výrazne 
ergonomické, podľa princípov UX: vyhľadávať sa bude dať podľa znakov v obchodnom mene, podľa znakov v mene a priezvisku akejkoľvek 
fyzickej osoby, podľa identifikačných údajov, na základe príslušnosti, na základe stavov zapísaného subjektu (v konkurze, v likvidácii a pod.), 
pričom základom bude jeden vyhľadávací panel (podobne ako Google). Vyhľadávanie podľa subjektov ponúkne všetky prepojenia na iné subjekty 
zapísané v obchodnom registri. Výsledky vyhľadávania budú zobrazené prehľadne podľa relevancie, pričom ich bude možné filtrovať. 
Podporované bude aj rozšírené vyhľadávanie.
V zmysle platnej legislatívy ako aj  bezpečnostných požiadaviek bude budú poskytované aj prostredníctvom OpenAPI, ktoré bude poskytovať 
údaje v rozsahu otvorených údajov.
Profil obchodnej spoločnosti bude obsahovať relevantné registrované informácie, logicky zoradené, vrátane profilu zainteresovaných osôb a 
zoznamu listín uložených v zbierke listín. Informácie budú zobrazované v tabuľkovej a grafovej podobe. Súčasťou profilu bude i história zmien v 
obchodnej spoločnosti, vrátane možnosti získať pohľad na registráciu k zadanému dátumu. Profil obchodnej spoločnosti bude obsahovať aj údaje 
z iných relevantných registrov verejnej správy a zdrojov informácií, prípadne bude obsahovať linky na externé zdroje s ďalšími údajmi 
o spoločnosti. Spôsob realizácie bude predmetom ďalšej analýzy.



V obchodnom vestníku a na webovom sídle MS SR by sa mali premietnuť právne relevantné údaje z obchodného registra, prostredníctvom 
služby notifikácií o zmenách (presný spôsob prepojenia bude navrhnutý na základe ďalšej analýzy). Obchodný register tak bude podporovať aj 
pohľad na tok zmien v registrácii (funkcia newsfeed). Pôjde o chronologický sled aktualizácií v obchodnom registri s podporou vyhľadávania a 
filtrovania (napríklad podľa spoločnosti, miesta podnikania, obchodnej formy, dátumu zmien).

Služby pre orgány verejnej moci

Nový Obchodný register SR prinesie OVM nasledovné služby:

Používatelia obchodného registra z orgánov verejnej moci (napríklad Finančná správa SR, Sociálna poisťovňa, Štatistický úrad SR a podobne) 
využívajú údaje o obchodných spoločnostiach v konaniach pri riešení vlastnej agendy. Právna záväznosť obchodného registra na internete 
znamená, že inštitúcie verejnej správy môžu pre svoje potreby využívať údaje obchodného registra (prostredníctvom API, webového rozhrania, 
alebo otvorených údajov), alebo v prípade, že potrebujú poznať stav k určitému dňu, využijú službu vytvorenia výpisu z obchodného registra, 
ktorý bude podpísaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou MS SR. (s ktorým môžu pracovať v spise svojej agendy).
Centrum dátových služieb zabezpečí procesy pre publikovanie dát prostredníctvom API a aj vo forme otvorených prepojených údajov (Linked-
data), procesy na zabezpečenie kvality dát a funkcionalitu zasielania notifikácií v prípade zmien v obchodnom registri.
Úrady resp. orgány štátu majú aktuálne údaje priamo v obchodnom registri – právne akceptovateľné – a teda napr. proces doručovania 
korešpondencie nebude niesť riziko mylného doručenia. Procesy v rámci štátnej správy nebudú vyžadovať v navrhovanom systéme potrebu 
uchovávať poskytnuté výpisy z obchodného registra. Pri evidencii bude stačiť, ak na daný spis vyznačí úradník dátum, subjekt, ktorého sa 
konanie týka do spisu, pričom je možné spätne dohľadať, aký bol stav výpisu v danom čase.

Služby pre potenciálnych podnikateľov

Nový Obchodný register SR prinesie potenciálnym podnikateľom nasledovné služby:

Komplexná podpora životných situácií, ako založenie obchodnej spoločnosti, zmeny v obchodnej spoločnosti, či zrušenie obchodnej spoločnosti. 
Obchodný register bude pri vybraných zapisovaných osobách iniciovať ostatné potrebné kroky potrebné pre začatie podnikateĺskej činnosti ako 
napr. pridelenie živnostenského povolenia v rozsahu voľnej živnosti.
Služby pre potenciálnych podnikateľov budú orientované na maximálne zjednodušenie zakladania obchodných spoločností. Podporovaná bude 
navigácia v založení obchodnej spoločnosti. Služba založenia obchodnej spoločnosti tak bude samoobslužná a online.
Formuláre pre žiadosť o založenie obchodnej spoločnosti budú jednoduché, prehľadné a intuitívne. V prípadoch, v ktorých z pohľadu ochrany 
osobných údajov bude možné poskytovanie údajov, ktoré sú spracúvané v obchodnom registri, bude poskytovanie údajov prijímateľom 
vykonávané automaticky. Formuláre budú publikované podľa platného štandardu na Ústrednom portáli verejnej správy.
Potenciálni podnikatelia tiež dostanú pri určených zápisových osobách (napr. s.r.o.) k dispozícii šablóny a vzorové listiny, ako spoločenské 
zmluvy a pod.. Tieto šablóny budú súčasťou modulu šablón IS ORSR. Vytvorené šablóny budú v súlade s definovanými štandardmi.
Potenciálny podnikateľ si bude môcť overiť unikátnosť obchodného mena, o ktorý má záujem. Na určitý čas si bude môcť rezervovať obchodné 
meno, kým nedokončí proces registrácie.

Služby pre oprávnené osoby obchodných spoločností

Nový Obchodný register SR prinesie opráveným osobám obchodných spoločností nasledovné služby:

Obchodný register bude podporovať prepojenie s ostatnými krokmi potrebnými pri registrácií (ako napr. vybavenie živnostenského povolenia, 
založenie účtu, pridelenie IČO a pod.) na úrovni procesov a dát. Výsledkom bude jeho pripravenosť na zaradenie do systému pre riešenie 
komplexných životných situácií, ako založenie obchodnej spoločnosti, zmeny v obchodnej spoločnosti, či zrušenie obchodnej spoločnosti.
Každá oprávnená osoba (oprávený používateľ) získa prístup k profilu obchodnej spoločnosti (na základe zvolenej role bude disponovať 
príslušnými oprávneniami). Profil bude obsahovať verejné a neverejné informácie, vrátane nástrojov na ich aktualizáciu (rozlíšené na automaticky 
možné zmeny, alebo podanie žiadosti o zmenu u registrátora). V rámci profilu bude možné sledovať i aktuálny stav konaní.
Stav procesu registrácie a zmien bude možné sledovať online – prostredníctvom interakcie pri registrácii obchodnej spoločnosti.
Oprávnené osoby budú môcť do zbierky listín nahrávať nové listiny. K dispozícii bude určená množina šablón, pre jednotlivé typy listín.
Voči odmietnutiu vykonania zápisu bude možné podať námietky.
V prípade, že oprávnená osoba spozoruje chybné údaje v registri, bude môcť jednoduchým spôsobom požiadať prostredníctvom elektronického 
formuláru o ich opravu. Požiadanie o opravu inicializuje automatizovaný proces osobitného zosúladenia údajov na registrovom súde.
Služby obchodného registra budú k dispozícii cez integračné rozhranie pre podnikové systémy, ktoré využijú údaje v ňom zaznamenané.
V rámci profilu zainteresovaného subjektu (konateľ, spoločník) bude k dispozícii prehľad všetkých spoločností, v ktorých subjekt figuruje 
respektíve má s ňou registrovaný vzťah. V rámci profilu zainteresovaného subjektu budú dostupné aj linky na informácie, ktoré evidujú 
o zainteresovanom subjekte iné ISVS (napr. informácie o konečných užívateľoch výhod).



Služby pre registrátorov obchodných spoločností

Nový Obchodný register SR prinesie externým registrátorom nasledovné služby:

Registrátori budú pracovať v dedikovanom prostredí ISVS OR SR.
Procesy pre správu celého životného cyklu obchodných spoločností budú pokryté formou manažmentu prípadov (konaní). Podporované budú 
vybrané typy konaní.
Registrátori získajú nástroje pre komplexnú správu životného cyklu obchodnej spoločnosti – podporované budú všetky definované životné 
situácie (vznik obchodnej spoločnosti, zmeny obchodných spoločností, zánik obchodných spoločností a podobne).
Jednotlivé zmeny budú v obchodnom registri vykonávané online, bezodkladne. Znamená to, že v každom časovom okamihu bude k dispozícii 
aktuálne platná verzia obchodného registra.
Každá situácia bude podporená presnou navigáciou, vrátane ponuky vybraných šablón pre jednotlivé kroky. V každom kroku, tam, kde je to 
vzhľadom na ochranu osobných údajov možné, budú automaticky doťahované dáta, ktoré sú v iných systémoch verejnej správy k dispozícii.
Registrátor získa nástroje pre automatizovanú kontrolu registrovanej spoločnosti. Založenie obchodnej spoločnosti bude podliehať aj kontrole v 
registri diskvalifikácií, pričom budú definované obmedzenia pre osoby dotknuté respektíve uvedené v registri diskvalifikácií. Riešenie tiež bude 
podporovať dôsledky zákona o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. Pravidlá pre kontrolu budú konfigurovateľné v čase (pre zmenu 
pravidiel nebude nutná zmena zdrojového kódu). V procese registrácie tak bude možné nastaviť automatizovanú kontrolu údajov hlavne na 
„STOP" registre, ako je napríklad finančná správa, samotný obchodný register, sociálna poisťovňa a podobne.
Každý registrátor bude mať profil, v ktorom získa prehľad úloh a konaní, ktorým sa venuje/venoval, vrátane evidencie podaní. Bude tak využívať 
služby elektronického spisu obchodného registra, ktorý podporuje aj kolaboráciu na konaniach. Vo svojich aktuálnych a historických konaniach 
bude môcť vyhľadávať a získa tak grafické znázornenie vývoja konania.
Obchodný register bude obsahovať logiku, ktorá pokryje všetky situácie pre návrhy na ex offo zmeny v obchodnom registri (výmazy), bude 
automaticky takéto situácie indikovať a jednoduchým spôsobom riešiť (automaticky, alebo poloautomaticky).
Všetky konania registrácie obchodných spoločností budú primárne a povinne elektronické v zmysle platnej legislatívy.
Pri zmene referenčných údajov iných ISVS, ktoré však OR SR využíva, sa táto zmena automaticky identifikuje. Následne bude informácia 
doručená na registrový súd, kde sa začne automatizovaný proces osobitného zosúladenia údajov.
Systém bude podporovať riešenie kolízie návrhov.
Registrátor (prípadne iná osoba podľa kompetenčnej matice) bude disponovať informáciami ohľadom konaní, ktoré boli začaté na danom 
subjekte. Ide o ex offo konanie, trestné konanie a pod. Bude tak zabezpečené, aby neboli povolené zmeny, ktorých výkon by mohol byť 
spochybnený.

Služby pre analytickú jednotku
Aktuálne ako aj historické dáta z Obchodného registra SR budú poskytované/ sprostredkované analytickej jednotke Ministerstva spravodlivosti do 
dátového skladu, tak aby mohli byť  používané analytickou jednotkou Ministerstva spravodlivosti ako podklad pre návrh politík v oblasti podnikateľského 
prostredia, opatrení pre zvyšovanie efektivity registrácie obchodných spoločností a celkových parametrov systému. Analytická jednotka bude môcť 
využívať tieto údaje pre kvantitatívne a kvalitatívne analýzy prostredníctvom analytických nástrojov, ktoré sa budujú v rámci iného projektu MSSR, pričom 
bude schopná vyhodnocovať trendy a identifikovať prípadné problémy.

Architektúra riešenia projektu

Biznis vrstva

Popis súčasného stavu

Informačný systém OR je vybudovaný nad systémom CORWIN. CORWIN (Commercial Register for Windows), informačný systém pre vedenie 
obchodných registrov, na svojom začiatku poskytoval databázu informácií pre sudcov a pracovníkov administratívy, od roku 2002 poskytuje vybrané dáta z 
registra prostredníctvom komponentu „Dátová pumpa" pre:

Centrálny depozitár cenných papierov
Finančná správa - aj bývalé daňové aj colné - boli zaregistrovaní ešte ako samostatné subjekty
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Národná banka Slovenska
Sociálna poisťovňa
Štatistický úrad SR

Údaje o právnických osobách, ktorých primárnym zdrojom sú registrové súdy a ktoré sú centralizované v centrálnom obchodnom registri MS SR sa tak 
stali dostupnými nielen na pracoviskách rezortu ministerstva spravodlivosti, ale aj pre ostatné orgány verejnej moci, čím sa vybudovala základná 
infraštruktúra pre plánované elektronické služby OR SR. Systém od svojho vzniku poskytuje funkcie potrebné pre vedenie obchodného registra:



evidenciu podaní,
zápis, zmenu, vymazanie subjektu,
tlačové výstupy,
lustrácie subjektov a osôb,
export dát (pre ostatné súdy a obchodný vestník),
import dát z doposiaľ používaného systému.

Prijatím zákona č. 390/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony, sa upravilo poskytovanie právne záväzných výpisov z OR a kópií listín zo zbierky listín elektronickými prostriedkami na základe 
návrhu podaného elektronickými prostriedkami.

Obrázok 1 Biznis architektúra - aktuálny stav

V rámci súčasného stavu je potrebné poznamenať aj skutočnosti, ktoré síce súvisia s navrhovaným komplexným riešením IS OR, avšak je potrebné, aby 
boli implementované ešte pred ukončením tohto projektu. Jedná sa o nasledovné:

V súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z práva EÚ, najmä zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ z  13. júna 2012 , ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie 
centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností, Slovenská republika zaviedla systém prepojenia obchodných registrov a 
ďalších evidencií.
V súčasnosti sú výpisy poskytované ako elektronické úradné dokumenty vo pdf formáte v súlade so štandardami informačných technológií 
verejnej správy. Táto skutočnosť bude musieť byť zohľadnená v navrhovanom riešení respektíve navrhované riešenie bude kompatibilné s 
uvádzanými požiadavkami.

Popis budúceho stavu

Základom riešenia nového obchodného registra bude vytvorenie jednotného metodického a procesného biznis modelu zabezpečenia výkonu všetkých 
registrových, integračných a podporných agiend, predovšetkým súčasných agiend obchodného registra s integráciou na vytvorený modul BRIS (Systém 
prepojenia obchodných registrov) ako aj na iné registre, ako napríklad Register partnerov verejného sektora a Register diskvalifikácií. Údaje v obchodnom 



registri budú mať postavenie zdrojových údajov (pre referenčné údaje v RPO). Údaje v obchodnom registri budú zdrojové, dostupné prostredníctvom API, 
alebo vo formáte otvorených údajov a výpisy z OR budú použiteľné na právne účely. Obchodný register tak bude zdrojom vysoko kvalitných údajov a 
poskytne služby nasledujúcim používateľom:

verejnosť,
orgány verejnej moci,
potencionálni podnikatelia,
zapísané osoby,
zodpovedné osoby v zapísaných subjektoch,
registrátori zapísaných osôb,
administrátori obchodného registra (manažment kvality údajov),
analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR,
služby európskeho systému prepojenia obchodných registrov (systém BRIS).

Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam koncových služieb, ktoré budú predmetom projektu

ID Názov Kód 
podľ
a 
Met
aIS

Popis G
e
st
or

Pristupové miesto Používateľ 
koncovej 
služby

Kanal

B
S
_1

Podávanie návrhov 
na zápis obchodných 
spoločností

ks_3
314
98

Prostredníctvom tejto služby bude možné založiť obchodnú spoločnosť pre potenciálneho 
podnikateľa, pričom mu budú poskytnuté šablóny a dokumenty nevyhnutne pre uzatvorenie 
registrácie. Rovnako budú podporene aj ostatne procesy súvisiace so založením (platby, 
...) 
Touto službou napĺňame aj nasledovné služby prispievajúce k egov. benchmarku.

Potvrdenie splnenia predpokladov pre výkon podnikania
Vybavenie administratívnych náležitostí
Podanie štandardného registračného formulára pre začatie podnikania
Registrácia adresy podnikania
Monitoring schválenia registrácií
Nadobudnutie IČO

M
S
SR

Špecializovaný portál 
(portál IS ORSR)

ÚPVS (pre vyhľadanie 
služby a získanie 
informácií o službe)

Klientské centrum štátnej 
správy (Jednotné 
kontaktné miesta - JKM) 

Pracovisko OVM – 
Osobný kontakt (Externý 
registrátor)

občan 
(G2C) 
podnikateľ 
(G2B)

Web

Asisto
vane 
elektr
onicky

Osob
ne

B
S
_2

Rezervovanie 
názvu obchodných 
spoločností

ks_3
314
99

Prostredníctvom rezervácie bude možné na dočasnú dobu rezervovať obchodné meno, 
ktoré chce klient použiť pre následnú registráciu spoločnosti.

M
S
SR Špecializovaný portál 

(portál IS ORSR)

ÚPVS (pre vyhľadanie 
služby a získanie 
informácií o službe)

občan 
(G2C) 
podnikateľ 
(G2B)

Web

B
S
_3

Podávanie návrhov na 
zmenu údajov o obchodných 
spoločnostiach

ks_3
315
00

Služba umožňuje meniť údaje o obchodnej spoločnosti na základe podania návrhu od 
subjektu alebo iných organov statnej a verejnej správy 
Touto službou napĺňame aj nasledovné služby prispievajúce k egov. benchmarku.

Vybavenie administratívnych náležitostí
Registrácia adresy podnikania

M
S
SR

Špecializovaný portál 
(portál IS ORSR, 
Systém  BRIS)

ÚPVS (pre vyhľadanie 
služby a získanie 
informácií o službe)

Klientské centrum štátnej 
správy (Jednotné 
kontaktné miesta - JKM)

Pracovisko OVM – 
Osobný kontakt (Externý 
registrátor)

zahraničná 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2A) 
zamestnanci
orgány 
verejnej 
moci (G2E) 
občan 
(G2C) 
podnikateľ 
(G2B) 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2G)

Web

Asisto
vane 
elektr
onicky

Osob
ne

B
S
_4

Podávanie návrhov na 
výmaz obchodných 
spoločností

ks_3
315
01

Služba umožňuje realizovať výmaz obchodnej spoločnosti pričom sú podporovane všetky 
potrebne procesy. Služba počíta s možnosťou začatia konania z podnetu subjektu alebo aj 
iných organov statnej a verejnej správy 
Touto službou napĺňame aj nasledovné služby prispievajúce k egov. benchmarku.

Vybavenie administratívnych náležitostí

M
S
SR

Špecializovaný portál 
(portál IS ORSR, 
Systém  BRIS)

ÚPVS (pre vyhľadanie 
služby a získanie 
informácií o službe)

Pracovisko OVM – 
Osobný kontakt (Externý 
registrátor)

inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2G) 
podnikateľ 
(G2B)

Web

Asisto
vane 
elektr
onicky

B
S
_5

Správa životného cyklu 
obchodných spoločností

ks_3
315
02

Služba umožňuje manažovanie celého životného cyklu obchodnej spoločnosti od vzniku, 
cez zmeny až zánik. 
Touto službou napĺňame aj nasledovné služby prispievajúce k egov. benchmarku.

Potvrdenie splnenia predpokladov pre výkon podnikania

M
S
SR

Špecializovaný portál 
(portál IS ORSR, Systém 
BRIS)

zamestnanci
orgány 
verejnej 
moci (G2E) 
podnikateľ 

Web



Vybavenie administratívnych náležitostí
Podanie štandardného registračného formulára pre začatie podnikania
Monitoring schválenia registrácií

ÚPVS (pre vyhľadanie 
služby a získanie 
informácií o službe)

Klientské centrum štátnej 
správy (Jednotné 
kontaktné miesta - JKM) 

Pracovisko OVM – 
Osobný kontakt (Externý 
registrátor)

(G2B) 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2G)

Asisto
vane 
elektr
onicky

Osob
ne

B
S
_6

Evidencia v zbierke listín ks_3
315
03

Ide o služby Zbierky listín, ktoré umožňujú oprávneným osobám dopĺňať, meniť, alebo 
prezerať listiny v Zbierke listín. 
Touto službou napĺňame aj nasledovné služby prispievajúce k egov. benchmarku.

Vybavenie administratívnych náležitostí

M
S
SR

Špecializovaný portál 
(portál IS ORSR, Systém 
BRIS)

ÚPVS (pre vyhľadanie 
služby a získanie 
informácií o službe)

Klientské centrum štátnej 
správy (Jednotné 
kontaktné miesta - JKM) 

Pracovisko OVM – 
Osobný kontakt (Externý 
registrátor)

podnikateľ 
(G2B) 
zamestnanci
orgány 
verejnej 
moci (G2E)

Web

Asisto
vane 
elektr
onicky

Osob
ne

B
S
_7

Sprístupňovanie údajov z 
Obchodného registra  a zverej
ňovanie údajov Obchodného 
registra

ks_3
314
90

Jednotlivé údaje sú dostupné prostredníctvom portálu IS OR. 
Touto službou napĺňame aj nasledovné služby prispievajúce k egov. benchmarku.

Vybavenie administratívnych náležitostí

M
S
SR

Špecializovaný portál 
(portál IS ORSR, Systém 
BRIS)

ÚPVS (pre vyhľadanie 
služby a získanie 
informácií o službe)

Klientské centrum štátnej 
správy (Jednotné 
kontaktné miesta - JKM) 

Integrované obslužné 
miesto

Pracovisko OVM – 
Osobný kontakt (Externý 
registrátor)

zamestnanci
orgány 
verejnej 
moci (G2E) 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2G) 
podnikateľ 
(G2B)

Web

Asisto
vane 
elektr
onicky

Osob
ne

B
S
_8

Sledovanie stavu spracovania ks_3
314
87

Jedná sa o poskytnutie informácií ohľadom spracovania predložených žiadostí na vznik, 
zánik, zmenu obchodnej spoločnosti. Služba je dostupná podľa úrovne a typu osoby, ktorá 
informáciu žiada 
Touto službou napĺňame aj nasledovné služby prispievajúce k egov. benchmarku.

Monitoring schválenia registrácií

M
S
SR

ÚPVS (elektronická 
schránka)

e-mail

občan 
(G2C) 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2G) 
podnikateľ 
(G2B)

Web

e-
mail 

B
S
_9

Sprístupňovanie otvorených 
údajov

ks_3
314
97

Údaje obchodného registra budú mat charakter otvorených údajov a teda budú prístupné 
pre širokú verejnosť ako aj organy statnej a verenej správy 
Touto službou napĺňame aj nasledovné služby prispievajúce k egov. benchmarku.

Vybavenie administratívnych náležitostí

M
S
SR

Špecializovaný portál 
(portál IS ORSR, data.
gov.sk)

zahraničná 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2A) 
zamestnanci
orgány 
verejnej 
moci (G2E) 
občan 
(G2C) 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2G) 
podnikateľ 
(G2B)

Web

B
S
_
10

Sledovanie 
obchodných spoločností

ks_3
314
94

Služba umožňuje sledovanie vybraných obchodných spoločností, údajov o nich, zmien 
vykonávaných v rámci spoločnosti

M
S
SR

Špecializovaný portál 
(portál IS ORSR)

ÚPVS (pre vyhľadanie 
služby a získanie 
informácií o službe, 
elektronická schránka)

e-mail

zahraničná 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2A) 
občan 
(G2C) 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2G) 
podnikateľ 
(G2B)

Web

e-mail

https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/e5c201dd-b62c-4748-8fab-5390d26d6837/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/e5c201dd-b62c-4748-8fab-5390d26d6837/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/e5c201dd-b62c-4748-8fab-5390d26d6837/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/e5c201dd-b62c-4748-8fab-5390d26d6837/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/e5c201dd-b62c-4748-8fab-5390d26d6837/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/e5c201dd-b62c-4748-8fab-5390d26d6837/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/e5c201dd-b62c-4748-8fab-5390d26d6837/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/e5c201dd-b62c-4748-8fab-5390d26d6837/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/2bbc1108-4a3c-4246-a28d-07edd5388b7f/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/2bbc1108-4a3c-4246-a28d-07edd5388b7f/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/2bbc1108-4a3c-4246-a28d-07edd5388b7f/cimaster?tab=summarizingCart


B
S
_
11

Generovanie výpisu z 
Obchodného registra

ks_3
314
95

Systém umožní vygenerovanie výpisu z OR pre potreby rôznych konaní. Výpis z OR je 
použiteľný na právne účely 
Touto službou napĺňame aj nasledovné služby prispievajúce k egov. benchmarku.

Vybavenie administratívnych náležitostí

M
S
SR

Špecializovaný portál 
(portál IS ORSR)

ÚPVS (pre vyhľadanie 
služby a získanie 
informácií o službe)

zahraničná 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2A) 
občan 
(G2C) 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2G) 
podnikateľ 
(G2B)

Web

B
S
_
12

Výmena údajov so systémom 
prepojenia obchodných 
registrov (BRIS)

ks_3
314
96

Ide o prepojenie na systém BRIS pričom prostredníctvom IS OR bude možné získavať 
informácie v BRIS obsiahnuté

M
S
SR

portál IS ORSR 

ÚPVS (pre vyhľadanie 
služby a získanie 
informácií o službe)

Pracovisko OVM – 
Osobný kontakt (Externý 
registrátor)

zahraničná 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2A) 
zamestnanci
orgány 
verejnej 
moci (G2E) 
občan 
(G2C) 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2G 
podnikateľ 
(G2B)

Web

Asisto
vane 
elektr
onicky

B
S
_
13

Konania vo veciach 
Obchodného registra

ks_3
412
67

Spracovanie návrhov a iných dôvodov pre vykonanie zmien zapisovaných registrátorom M
S
SR

Špecializovaný portál 
(portál IS ORSR, Systém 
BRIS)

ÚPVS (pre vyhľadanie 
služby a získanie 
informácií o službe)

Pracovisko OVM – 
Osobný kontakt (Externý 
registrátor)

zamestnanci
orgány 
verejnej 
moci (G2E) 
občan 
(G2C) 
inštitúcia 
verejnej 
správy 
(G2G) 
podnikateľ 
(G2B)

Web

Asisto
vane 
elektr
onicky

Osob
ne

Tabuľka 1 - Prehľad koncových služieb IS ORSR 

Nasledujúci obrázok reprezentuje budúci stav riešenia OR SR.

https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/43d469b6-7419-4c18-83e5-da1ce19ba566/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/43d469b6-7419-4c18-83e5-da1ce19ba566/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/43d469b6-7419-4c18-83e5-da1ce19ba566/cimaster?tab=summarizingCart


Obrázok 2 Biznis architektúra – budúci stav

Životné situácie

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad životných situácií (podľa číselníka SVS MV SR), ktoré bude IS ORSR čiastočne alebo úplne pokrývať. (identifikátory 
uvedené podľa čísleníkov CL000647 a CL000646)

Okruh životných situácií Životná situácia

B02Začatie podnikania 007Registrácia právnickej 
osoby 
009Prevzatie podniku

B03Administratívny a ekonomický chod podniku 016Rozširovanie podnikania

B06Ukončenie podnikania 029Predaj podniku 
030Zatvorenie podniku

B08Duševné vlastníctvo 041Obchodné mená

Tabuľka 2 - Prehľad životných situácií, ktoré bude IS ORSR čiastočne alebo úplne pokrývať



Procesy správy obchodného registra a manažment kvality dát

Prevádzka a správa obchodného registra si vyžiada aj centrálny pohľad, najmä na dáta a ich kvalitu. Riešenie preto bude podporovať systematický 
manažment kvality dát, vyhodnocovanie kvality dát a najmä nástroje pre riešenie problémov, ako napríklad vytváranie podkladov pre "ex offo" vymazanie 
neexistujúcich spoločností a podobne.
Vďaka dátovej integrácií bude obchodný register podporovať automatické procesy zosúladenia údajov voči referenčným registrom, v našom prípade 
Register právnických osôb, Register fyzických osôb a Register adries. Dáta v obchodnom registri tak budú aktuálne.

Elektronické formuláre

Centrálne sa tiež budú navrhovať formuláre pre jednotlivé elektronické služby. Očakáva sa ich nový návrh podľa výsledkov analýzy UX (vykonanej v rámci 
projektovej fázy Analýza a dizajn) ako aj ich ďalšie postupné zlepšovanie počas produkčnej prevádzky. Formuláre preto musia byť konfigurovateľné a 
súčasťou dodávky musí byť aj nástroj na ich úpravu. Elektronické formuláre budú inteligentné, budú identifikovať chyby, generovať upozornenia pre 
používateľa, podporovať predvypĺňanie a pod. Elektronické formuláre budú dostupné prostredníctvom elektronických služieb OR SR na portáli 
Obchodného registra SR. Elektronické formuláre budú vypublikované v spoločnom module elektronických formulárov. V rámci projektu bude 
implementovaných odhadom 20 elektronických formulárov. Presný počet formulárov bude špecifikovaný v rámci projektovej realizačnej fázy Analýza a 
dizajn.

Integrácia na BRIS III

Obchodný register bude spolupracovať so systémom prepojenia obchodných registrov – verzia BRIS III. Hlavnou úlohou systému prepojenia obchodných 
registrov – verzia BRIS III je poskytovanie súhrnných informácií zložených z údajov o subjekte a informácií o jeho pobočkách, alebo matkách z iných 
členských štátov EÚ. Z pohľadu úspešnej integrácie so systémom prepojenia obchodných registrov – verzia BRIS III pôjde o dátovú integráciu a riešenie 
funkcionality: poskytovanie informácií o subjekte, oznamovanie zmien subjektu, možnosti prijímať a zapracovať informácie o zmene subjektu v procesoch 
registrácie. Rozhrania nebudú určené výlučne pre systém prepojenia obchodných registrov – verzia BRIS III.
Technické špecifikácie a postupy potrebné pre systém prepojenia registrov sú špecifikované vykonávacím nariadením EK 2021/1042. 
Nariadenie stanovuje spôsoby komunikácie, komunikačné protokoly (SOAP, HTTPS), bezpečnostné normy, štruktúru štandardného formátu správ (XML), 
štruktúru a používanie jedinečného identifikačného znaku (EUID v súlade s ISO 6523), zoznam údajov, ktoré sa majú vymieňať medzi registrami, spôsoby 
platieb, dostupnosť služieb a iné požiadavky.

Princípy pre biznis procesy registrácie obchodných spoločností

Nové fungovanie registrácie vyžaduje optimalizované procesy. Optimalizácia procesov prebehla v súvisiacom národnom projekte z Operačného programu 
Efektívna verejná správa podľa nastaveného koordinačného mechanizmu: Obchodný register a životné situácie podnikateľov. Výstupy projektu EVS budú 
vstupom pre tento projekt. V rámci projektu však budú biznis procesy OR SR detailizované vo fáze Analýza a dizajn.

Aplikačná vrstva

Popis súčasného stavu

Rezort spravodlivosti prevádzkuje rôznorodé informačné systémy, z ktorých väčšina nie je z historických dôvodov centralizovaná a viazaná na 
zabezpečovanie výkonu konkrétnej agendy. Ich existencia je vo väčšine prípadov podmienená potrebou riešenia konkrétnej požiadavky. Sú postavené na 
technológiách, pre ktoré už viacerí výrobcovia v súčasnosti neposkytujú záruku. Novšie informačné systémy sú síce prevádzkované centrálne, ale 
nespĺňajú kvalitatívne parametre, aké sa vyžadujú od riešení poskytovaných infraštruktúrou moderných dátových centier. V súčasnosti je realizovaných 
viacero projektov, ktorých architektúra už zodpovedá súčasným požiadavkám, ich vývoj a zdieľanie komponentov však taktiež nie sú dostatočným 
spôsobom koordinované z dôvodu zabezpečenia samostatnej funkčnosti týchto systémov.
Za rozvoj informačných systémov a ich prevádzku zodpovedá na MS SR Sekcia informatiky a riadenia projektov. 
V minulosti bolo v rámci rezortu spravodlivosti realizovaných viacero projektov, ktorých stručný prehľad uvádzame v nasledujúcich častiach. V zásade je 
možné prevádzkované informačné systémy rozčleniť do nasledujúcich kategórií:

systémy realizujúce prístupové body pre používateľov,
systémy zabezpečujúce výkon špecializovaných agiend rezortu spravodlivosti,
systémy realizujúce výkon agiend všeobecného charakteru.
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Obrázok 3 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Aplikácie implementované v súčasnosti

Informačné systémy v súčasnosti implementované a využívané pre potreby IS CORWIN (Obchodný register) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

META IS Kód Názov IS VS

isvs_6117 Obchodný register

Tabuľka 3 - IS využívané v rezorte spravodlivosti

Popis budúceho stavu

Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na portáli IS 
ORSR (špecializovaného portálu). Na návrh na zápis podaný registrovému súdu inak registrový súd neprihliada.
Návrh na zápis možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta (ďalej len „jednotné kontaktné miesto"). 
Jednotné kontaktné miesto zabezpečí doručenie návrhu na zápis a jeho príloh registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis v lehote a spôsobom 
podľa osobitného predpisu. Jednotné kontaktné miesto doručí návrh na zápis spolu s jeho prílohami elektronickými prostriedkami.
od 1. júna 2010 – sa cez JKM mohli podávať iba prvozápisy. Od 1. októbra 2020 sa cez JKM môže podávať aj návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o 
predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením.

Návrh na zápis údajov bude potrebné podať do elektronickej schránky príslušného registrového súdu. Ak sa návrh na zápis údajov bude podávať 
prostredníctvom externého registrátora, navrhovateľ si bude môcť vybrať, prostredníctvom ktorého externého registrátora návrh podá.
Ak externý registrátor neodmietne návrh, vykoná zápis údajov do registra s účinkami najneskôr od nasledujúceho dňa a vydá (odošle) potvrdenie o 
vykonaní zápisu. Tým, že bude agenda obchodného reigstra spracovávaná len elektronicky, údaje ORSR (v zmysle platnej legislatívy) sa budú 
zverejňovať na webové sídlo MS SR na dennej báze. Ak registrový súd alebo externý registrátor návrh odmietne, doručuje sa tzv. oznámenie o odmietnutí 
vykonania zápisu.

V prípade výpisov či žiadostí o listinu prichádzajú do úvahy aj nasledujúce prístupové miesta a kanály:

Ústredný portál verejnej správy (pre výber služby a získanie základných informácií o službe)
Špecializovaný portál
Klientské centrum štátnej správy (JMK)
integrované obslužné miesto 



5.  Systém BRIS

Doručovanie elektronických úradných dokumentov z IS OR SR bude realizované cez integráciu na Centrálne úradné doručovanie. Tento model zabezpečí 
zníženie administratívnej náročnosti. Priama integrácia na Centrálne úradné doručovanie bude predstavovať aj zníženie architektonickej náročnosti na 
budovaný IS OR SR.

Informačný systém Obchodného registra a jeho komponenty

IS ORSR predstavuje moderný a komplexný informačný systém, ktorý je integrálnou súčasťou e-Governmentu podľa platnej NKIVS. Znamená to, že 
napĺňa stanovené architektonické princípy a je integrovaný s centrálnymi komponentmi podľa referenčnej architektúry a je s prostredím e-Governmentu 
plne kompatibilný. Systém bude navrhnutý flexibilne, pričom jednotlivé nastavenia bude môcť meniť aj MS SR v roli "kľúčového administrátora".
IS ORSR bude podporovať funkcionalitu na viacerých vrstvách aplikačných služieb:

Portál OR SR (prezentačná vrstva).
Centrum dátových služieb - analytické nástroje pre prácu s dátami, nástroje pre zabezpečenie dátovej kvality, čistenie dát a zverejňovania 
otvorených údajov.
Centrum webových služieb - integračná vrstva, schopná komunikácie s okolitým informačným prostredím.
Manažment konaní (Case Management, mechanizmus pre detailné nastavenie procesov) a workflow engine.
Komponent pre správu elektronickej zbierky listín.
Komponent pre elektronický spis.
Agendové registre (evidenčné databázy).

Architektúra systému bude umožňovať flexibilné reakcie pre prípadnú potrebu rozširovania alebo modifikácie systému. Dôležitou požiadavkou je, aby 
riešenie podporovalo platnú legislatívu v čase finalizácie diela.
V nasledujúcej tabuľke je identifikovaný súlad projektu s prioritami NKIVS

Vrstvy 
aplikač
ných 
služieb
IS OR 
SR

Priority 
NKIVS 
2014-2020

Zdôvodnenie súladu v NKIVS 2014-2020

Prezen
tačná 
vrstva 
obchod
ného 
registra

Interakcia s 
verejnou 
správou, 
životné 
situácie a 
výber 
služby 
navigáciou,

„Pri riešení ŽS bude mimoriadne dôležitá intuitívna identifikácia služieb v rámci ŽS a následná interaktívna navigácia 
postupom riešenia, ktorá umožní používateľa prehľadne previesť celou ŽS. Cieľom je teda zlepšenie prehľadnosti služieb 
intuitívnou navigáciou pri vybavovaní ŽS, automatizácia vybavenia vecí a personalizované poskytovanie informácií o službách 
a ich možnostiach, čím sa umožní minimalizovať počet interakcií občanov a podnikateľov s verejnou správou." Na portáli IS 
ORSR bude realizovaná aj elektronická komunikácia prostredníctvom elektronických podaní (vrátane vypĺňania elektronických 
formulárov).

Centru
m 
dátový
ch 
služieb

Riadenie 
údajov a big 
data

"Z pohľadu zlepšovania využívania dát vo verejnej správe bude potrebné zabezpečiť, aby každá inštitúcia sprístupnila údaje 
vo svojej evidencii cez platformu dátovej integrácie a vo svojich procesoch využívala referenčné údaje ostatných inštitúcií."

"Dátová vrstva na úrovni jednotlivých povinných osôb bude spravovaná podľa centrálne nastavenej metodiky, pričom 
informačné systémy verejnej správy budú integrované na dátovej úrovni cez platformu dátovej integrácie. Údaje naďalej 
zostávajú v správe povinnej osoby, ktorá s nimi bude disponovať podľa jednotných pravidiel dátového manažmentu."

„Dôležitou úlohou pre inštitúcie bude najmä systematické zvyšovanie dátovej kvality a zvládnutie procesov čistenia dát a 
zvýšenie informačnej využiteľnosti. Znamená to nastavenie a realizáciu procesov pre profilovanie dát, samotnú dátovú kvalitu, 
dátovú integráciu a postupné prepojenie s centrálnou dátovou vrstvou verejnej správy a obohacovanie dát."

Centru
m 
webov
ých 
služieb

Rozvoj 
agendových 
IS

„Cieľovým stavom je taký agendový informačný systém, ktorý:  je prístupný cez otvorené API a schopný poskytnúť všetky 
relevantné údaje ako otvorené údaje."

Manaž
ment 
konaní 

Rozvoj 
agendových 
IS

„Je nevyhnutná modernizácia agendových informačných systémov v podobe ich optimalizácie a automatizácie tak, aby boli s 
týmito prioritami kompatibilné, a aby implementovali najlepšie spôsoby, ako pomocou informačných systémov podporiť výkon 
predmetnej agendy."



(Case 
Manag
ement)

Elektro
nický 
spis

Rozvoj 
agendových 
IS

„Je nevyhnutná modernizácia agendových informačných systémov v podobe ich optimalizácie a automatizácie tak, aby boli s 
týmito prioritami kompatibilné, a aby implementovali najlepšie spôsoby, ako pomocou informačných systémov podporiť výkon 
predmetnej agendy."

Agend
ové 
registre

Rozvoj 
agendových 
IS

„Urýchlia sa a zjednodušia všetky služby spojené s podnikaním, aby sa Slovensko stalo viac  konkurencieschopné. Zvýši sa 
právna istota a dôveryhodnosť na vnútornom trhu poskytnutím transparentných informácií o podnikoch a ich zahraničných 
pobočkách."

Elektro
nická 
zbierka
listín 
obchod
ného 
registra

Rozvoj 
agendových 
IS

„Je nevyhnutná modernizácia agendových informačných systémov v podobe ich optimalizácie a automatizácie tak, aby boli s 
týmito prioritami kompatibilné, a aby implementovali najlepšie spôsoby, ako pomocou informačných systémov podporiť výkon 
predmetnej agendy."

Integrá
cia

Rozvoj 
agendových 
IS

„Cieľovým stavom je taký agendový informačný systém, ktorý:

je komplexne integrovaný na všetkých úrovniach s centrálnym riešením e-Governmentu"

Tabuľka 4 - Súlad projektu s prioritami NKIVS

Prezentačná vrstva obchodného registra

Prezentačná vrstva IS ORSR bude mať nasledovné vlastnosti:

K vybraným informáciám OR SR bude možné pristupovať cez portál IS OR SR bez nutnosti autentifikácie. Ide napríklad o služby získania 
informácií o subjekt v zmysle platnej legislatívy (tak ako je to v súčasnosti)
K vybratým službám (napr. návrhy) a k dokumentom zbierky listín obchodného registra bude možné pristupovať cez portál OR SR len s 
nutnosťou autentifikácie.
Nový portál obchodného registra bude postavený na princípoch a technológiách: využitie responzívneho dizajnu, využitie UX pri návrhu, 
platformová nezávislosť.
Prostredníctvom nového portálu obchodného registra bude možné realizovať elektronické podania
Portál bude obsahovať verejnú časť a neverejnú časť (neverejná časť je časť určená predovšetkým pre registrátorov, pretože ideo jeden portál, 
prostredníctvom ktorého sa budú prihlasovať do systému všetci používatelia) pre prihlásených používateľov (registrovaní používatelia, 
zástupcovia obchodných spoločností, registrátori), pričom bude podporovať viac úrovní autentifikácie. Každý používateľ bude mať vlastný profil.
Verejná časť obchodného registra bude dostupný aj cez mobilné zariadenia a bude využívať jednotný dizajn manuál pre verejnú správu.
Portál bude využívať služby Ústredného portálu verejnej správy.

Centrum dátových služieb

Centrum dátových služieb IS ORSR bude mať nasledovné vlastnosti:

Zabezpečenie dátovej kvality, nástroje na čistenie dát (automatické kontroly, hľadanie chýb, monitoring).
Poskytovanie údajov pre elektronické formuláre (predvyplňvovanie)
Poskytovania funkcionality kontroly a validácie údajov (napr. pre elektronické formuláre, agendovú časť systému, súdy, analýzu dát a pod.)
Nástroje na automatické zverejňovania otvorených údajov, vrátane modelovania ontológií.
Súčasťou dátových služieb budú aj analytické nástroje pre prácu s dátami v obchodnom registri.
Generovanie notifikácií pri zmenách dát v obchodnom registri. Notifikácie budú mať nasledovný charakter:

Notifikácia o zmenách pre oprávnené osoby
Proaktívne notifikácie a upozornenia pre právnické osoby na blížiace sa lehoty alebo neplnenie zákonom stanovených povinností.
Podpora pre zasielanie vybraných typov notifikačných správ doručovaných do el. schránok subjektov resp. na email pre vybrané udalosti 
a identifikovanú množinu subjektov nad dátami v OR SR, ale potencionálne aj inými agendami.

Synchronizácia s externými zdrojmi údajov bude riešená cez platformu integrácie údajov (Modul procesnej integrácie a integrácie údajov), pričom centrum 
dátových služieb umožní konsolidáciu údajov z externého prostredia.

Centrum webových služieb

Centrum webových služieb (CWS) bude poskytovať funkcie pre prístup k dátam spravovaných registrov primárne v zmysle požiadaviek na individuálne 
dáta. V spolupráci s integračnou technológiu poskytne CWS zabezpečené SOA služby vo formáte webových služieb pre okolité systémy (rezortné, 
externé). Tieto služby budú dostupné na IP IS BAI, ktorá ich prístupní na modul procesnej integrácie.



Služby budú poskytované ostatným rezortným systémom MSSR, systémom v eGovernmente a verejnosti na základe legislatívnych pravidiel 
a architektonických pravidiel podľa NKIVS. 
Pri implementácii CWS sa predpokladá využitie a rozšírenie súčasných rezortných aplikačných rozhraní.
CWS bude poskytovať funkcie pre notifikačné mechanizmy. Implementované funkcie umožnia generovať a zasielať používateľom krátke informačné 
správy (notifikácie) o udalostiach, ktoré nastali alebo o nadchádzajúcich očakávaných aktivitách.

Manažment konaní (Case Management)

Koncepčne bude agenda registrov riešená ako Case Management systém. Case management systém je informačný systém zameraný na riadenie 
spracovania agendových prípadov (konaní) s prvkami DMS systému a BPM a Workflow systému. Podporuje riadenie zdrojov (registrátorov), riadenie 
procesného spracovania (agenda, platná legislatíva, smernice organizácie a podobne) s integrovanou podporu manažmentu klientov a manažmentu 
dokumentov (registratúra, vydávanie dokumentov, hromadná tlač a podobne). Manažment konaní bude navrhnutý ako konglomerát modulov 
prevádzkovaných v kontajnerových prostrediach, so stabilnými interoperujúcimi službami (WebServices, RESTful API a podobne) s flexibilne 
konfigurovateľnými dátovými reprezentáciami a procesnými definíciami. Vďaka flexibilnej reprezentácií bude možné prestaviť systém pri zmenách 
legislatívy bez zmeny zdrojového kódu, v platnosti od dátumu účinnosti legislatívy. 
Logicky sa "Case Management" systém skladá z produktového rámca (framework) a realizácie konkrétnych prípadov (cases). Case Management 
Framework sa s :kladá z častí

Báza znalostí, ktorá poskytuje nástroje na konfiguráciu a kompozíciu prípadov, ich spoločných znovu-použiteľných prvkov, obsahuje šablóny 
všeobecných sekvencií v prípadoch, modely existujúcej legislatívy (jej pravidiel, ohraničení, definovaných lehôt a podobne). Obsahuje všeobecné 
definície prípadov danej problémovej domény (v tomto prípade registrové agendové systémy).
Vykonávací systém, ktorý interpretuje definície prípadov systému a riadi tak konkrétne prípady: tok práce agendových pracovníkov, tok 
dokumentov (napríklad tvorba výstupných dokumentov, schvaľovacie procesy), kooperuje s externými systémami (formou notifikácií, výmeny dát, 
reakcií na udalosti a podobne).

Elektronický spis

Jednotlivé prípady budú evidované v rámci elektronického spisu, ktorý bude združovať všetky relevantné údaje, informácie a dokumenty, ktoré sa týkajú 
jednej veci. Elektronický spis tak bude zabezpečovať jednoznačnú evidenciu a procesné spracovanie všetkých dokumentov: elektronických dokumentov, 
žiadostí a dokumentov, ktoré na vstupe prídu v listinnej podobe, ak ich vzhľadom na ich veľkosť alebo povahu nie je možné podať v elektronickej podobe. 
Manažment konaní bude fungovať nad elektronickým spisom, meniť stavy jednotlivých dokumentov. Ďalšími funkciami sú monitoring spracovania 
záznamov a spisov, vedenie histórie záznamu a spisu, sofistikované a rýchle vyhľadávanie informácií, všetky potrebné funkcie pre správcu registratúry a 
ročná uzávierka spisov a podobne.
Zbierka listín obchodného registra je zaťažená historickým bremenom v podobe dokumentov v listinnej podobe, ktoré neboli ešte zdigitalizované. Proces 
digitalizácie neustále prebieha. Z týchto dôvodov je nevyhnutné, aby riešenie podporovalo proces digitalizácie, vrátane hromadného importu 
digitalizovaných dokumentov do zbierky listín.
Vzhľadom na špecifické potreby pre registrácie obchodných spoločností je preferovaným riešením využitie vlastného modulu elektronického spisu (ako 
súčasť IS ORSR).
Generovanie spisovej značky podania (resp. ďalších atribútov prípadu) a pridelenie spisu spracovateľovi bude zabezepečené iným riešením (v súčasnosti 
je to ISVS Súdny manažment).

Agendové registre

Na úrovni registrov potom IS OSRS definuje a vykonáva predpísané procesy riadenia príslušného registra:

Služby evidovania dát, teda spracovanie žiadostí o založenie nových záznamov do registra, žiadosti o úpravu evidovaných dát, výmazy z 
registrov a pod.
Služby synchronizácie dát a spracovania udalostí / notifikácií z iných systémov, napríklad prípady zmeny evidovaných dát na základe informácií 
zo Systému prepojenia obchodných registrov (BRIS).
Služby poskytovania registrových dát, pokiaľ si to vyžaduje procesnú podporu.

Databázy IS ORSR budú obsahovať údaje v nasledujúcich oblastiach:

Obchodný register SR s históriou.
Elektronická zbierka listín obchodného registra.
Riešenie bude prepojené s registrom partnerov verejného sektora a registrom diskvalifikácií

Elektronická zbierka listín obchodného registra

Registrované elektronické listiny pre obchodné spoločnosti budú spravované v module Elektronická zbierka listín.
Riešenie bude maximalizovať použitie štruktúrovaných elektronických dokumentov
Elektronická zbierka listín bude obsahovať šablóny vybraných dokumentov a umožní jednoduchú tvorbu šablón pre oprávnené osoby, ktoré budú 
súčasťou modulu šablóny a dokumenty, pričom údaje zadávané prostredníctvom takto definovaných šablón budú po ich schválení preklopené do 
databáz IS OR.



V rámci systému bude podporovaný štrukturovaný a neštruktúrovaný obsah, fulltextové vyhľadávanie, indexáciu prístupu k dokumentom, 
verzionovanie obsahu, transakcie, pozorovanie, uzamknutie dokumentu a iné. V procese poskytovania elektronických služieb sa v systéme 
manažmentu dokumentov budú uchovávať verzie dokumentov a metainformácie k nim.
Elektronická zbierka listín bude podporovať kolaboráciu medzi používateľmi pri tvorbe dokumentov, tvorbu dokumentov a ich úpravy, nahrávanie 
dokumentov z externého prostredia a konverzia v rôznych formátoch.
Riešenie poskytne nástroje pre sémantickú analýzu obsahu listín a podporu pre získavanie štruktúrovaných informácií.
V rámci elektronickej zbierky listín bude vytvorená integrácia aj na register účtovných závierok v zmysle platnej legislatívy.
Elektronická zbierka listín zaistí bezpečnosť pri práci s dokumentami, zálohu dokumentov a možnosť ich rekonštrukcie v prípade poškodenia 
alebo straty.
Z pohľadu typu listín sa jedná o listiny, ktoré sú ukladané v obchodnom registri v zmysle platnej legislatívy.

Rozsah informačných systémov

Kód ISVS (z MetaIS) Názov ISVS

isvs_6481 Informačný systém Obchodného registra

Tabuľka 5 - Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte

Integrácia

Integrácia bude realizovaná prostredníctvom integračnej platformy, ktorá zabezpečí:

routing správ medzi ISVS, modulmi a službami
monitorovanie a riadenie toku správ
riešenie komunikačných chýb
deployment nových slulžieb
bezpečnosť
poskytovanie komoditných služieb, ako je manipulácia s udalosťami, transformácia a mapovanie údajov, zaraďovanie správ a udalostí do fronty a 
sekvenovanie, zabezpečenie alebo spracovanie výnimiek, konverzia protokolov a vynucovanie správnej kvality komunikačných služieb.

BRIS III

IS ORSR bude integrovaný so  systémom prepojenia obchodných registrov– verzia BRIS III.. Bude podporovaná nasledovná funkcionalita:

Vyhľadávanie, ktoré nájde a odošle informáciu o subjekte.
Zaslanie notifikácie o zmene subjektu - pri zmene subjektu bezodkladne oznámi túto zmenu systému BRIS, ktorý ju ďalej distribuuje lokálnym 
registrom.
Registrácia subjektu na centrálnej platforme - možnosť registrovať subjekt na centrálnej platforme a byť notifikovaný o zmenách jeho pobočiek.
Notifikácie pre pobočky budú mať nasledovné možnosti:

Subskripcia k materským spoločnostiam
Odosielanie notifikácii o zmenách materskej spoločnosti
Príjem notifikácii o zmenách materskej spoločnosti
Odosielanie notifikácii týkajúcich sa pobočky zahraničnej osoby
Príjem notifikácii týkajúcich sa pobočky zahraničnej osoby

Reakcia na zmenu – možnosť reagovať a zapracovať informácie o zmene pobočky.

Služby ORSR sú poskytované ostatným rezortným systémom, systémom v eGovernmente a verejnosti na základe legislatívnych pravidiel a 
architektonických pravidiel podľa NKIVS. Technologicky riešenie bude podporovať širokú škálu foriem, formátov a protokolov (súbory, webové služby, 
elektronické formuláre, web portál). 
Doplňujúce požiadavky:

IS ORSR bude integrovaný so systémom prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností cez modul BRIS 
v príslušnej verzii,
Verzia modulu BRIS bude vychádzať z platnej a účinnej legislatívy. Technické požiadavky na modul BRIS, verzia III vychádza z nasledujúcich 
predpisov EÚ:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie 
digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (Text s významom pre EHP) (ďalej len „smernica") https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1042&qid=1632230762857

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o 
cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (Text s významom pre EHP) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?
uri=CELEX%3A32019L2121&qid=1632230931716

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1042 z 18. júna 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o technické špecifikácie a postupy pre systém prepojenia registrov, a ktorým sa zrušuje vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2244 (Text s významom pre EHP) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%
3A32021R1042&qid=1632230762857

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L1151&qid=1572250928883&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L1151&qid=1572250928883&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1042&qid=1632230762857
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1042&qid=1632230762857
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2121&qid=1632230931716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2121&qid=1632230931716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1042&qid=1632230762857
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1042&qid=1632230762857






Obrázok 4 Aplikačná architektúra - budúci stav

Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)

Obchodný register predstavuje jeden z pilierov elektronizácie verejnej správy. V rámci koncepcie IS VS, obchodný register je jedným zo zdrojových 
registrov Registra právnických osôb pre účely poskytovania referenčných údajov. Systém podporuje registráciu obchodných spoločností aj efektivitu 
súdnych konaní, ktoré v súvislosti s obchodným registrom prebiehajú, ako výmaz z úradnej moci, či konanie o zhode. Zámerom je vybudovať 
plnohodnotný systém, ktorý podporí celú agendu súdu a verejnosti poskytne kvalitné informácie.
Projekt zavedenia IS ORSR predstavuje jedinečnú možnosť realizovať ucelenú agendu registrácie a správy firiem. Nový systém plne nahradí agendy 
prevádzkované v súčasnosti systémom Corwin. Vzhľadom na relatívne veľký rozsah projektu, ako aj jeho trvanie, je nutné pristúpiť k postupnému 
nasadzovaniu funkcionality a postupnému dobudovaniu cieľovej architektúry IS ORSR.

Kó
d 
ISVS

(z 
Met
aIS)

Názov ISVS Spoločné moduly podľa zákona 
č. 305/2013 e-Governmente

Aplikačná služba IS ORSR 
využívajúca AS spoločných 
modulov

Využité aplikačné služby spoločných modulov

isv
s_62

Ústredný portál verejnej správy
autentifikačný modul 
platobný modul
modul centrálnej 
elektronickej podateľne
modul elektronických 
formulárov
modul elektronického 
doručovania
notifikačný modul
modul procesnej integrácie 
a integrácie údajov

Využitie Spoločných modulov 
UPVS (as_61979)

Autentifikácia používateľa na ÚPVS (BOK) (as_59698)

Vytváranie, odosielanie a prijímanie elektronických správ 
(as_59630)

Poskytnutie vzorov eformulárov podľa zadaných kritérií 
pre vyhľadávanie (sluzba_is_185)

Centrálne úradné doručovanie (as_59701) 

Realizácia platieb správnych a súdnych poplatkov 
(as_59700)

Zasielanie oznámení prostredníctvom elektronických 
komunikačných kanálov (sms, email) (as_59699)

isv
s_5
836

Informačný systém centrálnej 
správy referenčných údajov 
verejnej správy

Informačný systém centrálnej 
správy referenčných údajov 
verejnej správy

Konzumácia údajov z CSRÚ 
(as_60012)

Poskytnutie údajov z IS 
Obchodného registra 
(as_60013)

Poskytnutie údajov z Informačného systému centrálnej 
správy referenčných údajov na synchronizáciu 
(sluzba_is_49253 )

isv
s_9
291

Centr. evidencia e-Rozhodnutí evidencia oprávnení na 
získavanie dokumentov a údajov

Využitie Centrálnej evidencie 
elektronických rozhodnutí 
(as_61980)

Sprístupnenie rozhodnutia ( )as_57674

Tabuľka 6 - Prehľad integrácii ISVS na nadrezortné centrálne bloky

Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

Podporné spoločné bloky nebudú v navrhovanom riešení využívané.

Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly

Kó
d 
ISVS

(z 
Met
aIS)

Názov ISVS Spoločné moduly podľa zákona č. 
305/2013 e-Governmente

Aplikačná služba IS ORSR 
využívajúca AS spoločných 
modulov

Využité aplikačné služby spoločných modulov

isvs
_62

Ústredný portál verejnej správy
autentifikačný modul
platobný modul
modul centrálnej 
elektronickej podateľne
modul elektronických 
formulárov
modul elektronického 
doručovania

Využitie Spoločných modulov 
UPVS (as_61979)

Autentifikácia používateľa na ÚPVS (BOK) (as_59698)

Vytváranie, odosielanie a prijímanie elektronických správ 
(as_59630)

Poskytnutie vzorov eformulárov podľa zadaných kritérií 
pre vyhľadávanie (sluzba_is_185)

Centrálne úradné doručovanie (as_59701) 



notifikačný modul
modul procesnej integrácie 
a integrácie údajov

Realizácia platieb správnych a súdnych poplatkov 
(as_59700)

Zasielanie oznámení prostredníctvom elektronických 
komunikačných kanálov (sms, email) (as_59699)

isvs
_58
36

Informačný systém centrálnej 
správy referenčných údajov 
verejnej správy

Informačný systém centrálnej 
správy referenčných údajov 
verejnej správy

Konzumácia údajov z CSRÚ 
(as_60012)

Poskytnutie údajov z IS 
Obchodného registra 
(as_60013)

Poskytnutie údajov z Informačného systému centrálnej 
správy referenčných údajov na synchronizáciu 
(sluzba_is_49253 )

Tabuľka 7 - Prehľad integrácii ISVS na spoločné moduly

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

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

isvs_420 Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ŠÚ SR

isvs_191 Register fyzických osôb

iisvs_192 Register adries

isvs_9819 Register trestov

Tabuľka 8 - Prehľad integračných väzieb medzi ISVS a IS CSRÚ

Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

Do IS CSRÚ budú zapisované údaje OR SR:

pre potreby pre potreby Registra právnických osôb v zmysle účinnej právnej úpravy týkajúcej sa OR SR
pre potreby služby Moje dáta. Osobné údaje fyzických osôb zapísaných do OR SR budú poskytované až po zápise, zmene zapísaných údajov, 
po výmaze údajov, prípadne po právoplatnom rozhodnutí.

Detailný návrh poskytovaných údajov bude predmetom projektovej fázy Analýza a dizajn.

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

OE_1 Fyzická osoba isvs_6117 isvs_191

OE_2 Právnická osoba isvs_6117 isvs_420

OE_3 Adresa isvs_6117 iisvs_192

OE_4 Číselník ŠÚ isvs_6117 isvs_411

OE_4 Základný číselník isvs_6117 isvs_63

Tabuľka 9 - Prehľad ISVS a objektov evidencie konzumovaných z IS CSRÚ

Integrácia na ostatné IS MSSR

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené informačné systémy MS SR na ktoré sa bude IS OR SR integrovať

Kód 
(z 
MetaIS)

Integrovaný informačný systém MS SR Gest
or

Rozsah integrácie

isvs_60
99

IS Centrálny systém súdneho riadenia MS 
SR

využitie   služieb plánovaného IS CSSR v rámci činnosti registrových súdov

isvs_255 Informačný systém súdov - Súdny 
manažment

MS 
SR

využitie   služieb súčasného IS CSSR v rámci činnosti registrových súdov v prípade, že v čase realizácie 
projektu nebude dostupný isvs_6099

Integračná platforma eBOX pre využitie služieb podpory procesov s elektronickými schránkami

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/36337485-ab51-4eee-9405-c95b9a4153d8/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/392586f9-9e90-42c6-adab-5fc1214ae8e2/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/5456ec43-963d-4ecc-b870-8ae438401fb0/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/36337485-ab51-4eee-9405-c95b9a4153d8/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/5456ec43-963d-4ecc-b870-8ae438401fb0/cimaster?tab=summarizingCart


isvs_10
498

MS 
SR

isvs_238 Informačný systém súdov - 
Elektronická podateľňa

MS 
SR

Overovanie platnosti a autorizácia dokumentov

isvs_10
502

Integračná platforma rezortu (IP BAI) MS 
SR

Zabezpečenie integrácie

isvs_245 IS UBÚS MS 
SR

pre využitie služieb prístupu k archívu dokumentov

isvs_82
67

Register diskvalifikácií MS 
SR

využitie údajov z registra diskvalifikácií v procesoch registrácie obchodných spoločností

isvs_97
71

Informačný systém Obchodného 
vestníka

MS 
SR

Zverejňovanie údaje o zapisovaných osobách a uložených listinách

isvs_63
76

Register partnerov verejného sektora MS 
SR

získanie informácie o partneroch verejného sektora, oprávnených osobách a konečných užívateľov výhod v 
aktuálnych a historických údajoch.

Tabuľka 10 - Integrácia na ostatné IS MSSR

Prehľad plánovaných integrácií ISVS na ostatné ISVS

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené informačné systémy verejnej správy a ostatných inštitúcií na ktoré sa bude IS OR SR integrovať.

Kód 
(z 
MetaIS)

Integrovaný informačný systém MS SR

Dátový sklad ( PaaS ministerstva financií )

isvs_57
97

Centrálny register zmlúv

isvs_10
621

Systém finančnej správy

isvs_72
38

Integrácia na register účtovných závierok

isvs_93
42

Modul otvorených údajov - „data.gov.sk"

isvs_199 Informačný systém Živnostenského registra

isvs_55
84

Jednotné kontaktné miesto MV SR

isvs_61 Integrované obslužné miesto

Ostatné potrebné integrácie Rôzne (Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, ESKN, Notársky centrálny register záložných práv) budú 
identifikované v rámci projektovej fázy Analýza a dizajn.

Tabuľka 11 - Prehľad plánovaných integrácií ISVS na ostatné ISVS

Dátova vrstva
MS SR potrebuje mať zavedený systematický manažment údajov obchodného registra (vrátane nastavenia príslušných procesov a metodík pre správu 
celého životného cyklu údajov) a byť schopná evidovať a spracúvať údaje v strojovo-spracovateľnej podobe.

Dátový rozsah projektu

Obchodný register SR obsahuje nasledovné základné objekty evidencie.

ID 
OE

Objekt 
evidencie - 
názov

Objekt evidencie - popis Referencovateľný identifikátor URI dátového prvku (á
no- uviesť URI/nie nemá)

OE
_1

Údaje o 
fyzickej osobe

Ak fyzická osoba spĺňa podmienky na zápis do OR SR stáva sa z nej predmet evidencie. 
Evidované údaje sú definované zákonom.

nie nemá

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/315cf52b-29c0-4f02-ba28-6ab5d856bb41/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/315cf52b-29c0-4f02-ba28-6ab5d856bb41/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/b7ac73ad-0f5f-43f2-b2fa-c6d21b5bee2c/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/b7ac73ad-0f5f-43f2-b2fa-c6d21b5bee2c/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/ca39e129-5aba-4e41-8f56-ada1cd0f7750/cimaster?tab=summarizingCart


OE
_4

Právnická 
osoba

Právnická osoba vykonáva podnikateľskú činnosť po úspešnej evidencii v IS OR nie nemá

Tabuľka č.11 Prehľad objektov evidencie v Obchodnom registri SR

Kvalita a čistenie údajov

Súčasná kvalita údajov závisí do veľkej miery od informácií, ktoré sú uvedené na návrhoch na zápis, v rozhodnutiach respektíve v listinách, z ktorých 
vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať, a v listinách, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú preveriť. Navrhovaný systém 
bude automaticky integrovaný s registrami poskytujúcimi referenčné údaje, takže všetky nové záznamy, pri ktorých je referencovanie s prihliadnutím na 
ochranu osobných údajov možné, budú vznikať správne a všetky existujúce zápisy sa budú aktualizovať automaticky (riadene prostredníctvom procesov 
registrového súdu) podľa zmien referenčných údajov. Obchodný register bude podporovať automatizované procesy, uvedené skutočnosti budú 
oznamované vtedy, keď nastanú podľa platnej právnej úpravy alebo na základe udalostí v externých systémoch. Zároveň riešenie poskytne nástroje pre 
čistenie existujúcich údajov, aby kvalita dát postupne rástla. Dôležitým aspektom, ktorý pozitívne ovplyvní otázku dátovej kvality, je aj plánované využitie 
dátového modelu, založenom na ontológiách a prepojených dátach.

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)

1 Údaje o fyzickej osobe 5 4 1

2 Údaje o štatutárovi 5 4 3

3 Údaje o spoločníkovi 5 4 2

Právnická osoba 5 4 1

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

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

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

Dátový špecialista pre dátovú kvalitu – nová 
interná pozícia v projekte

*Iná rola (doplniť)

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

Referenčné údaje

Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do CSRÚ

Do IS CSRÚ budú zapisované údaje OR SR:

pre potreby pre potreby Registra právnických osôb v zmysle účinnej právnej úpravy týkajúcej sa OR SR
pre potreby služby Moje dáta. Osobné údaje fyzických osôb zapísaných do OR SR budú poskytované až po zápise, zmene zapísaných údajov, 
po výmaze údajov, prípadne po právoplatnom rozhodnutí.

Detailný návrh rozsahu poskytovaných údajov bude predmetom projektovej fázy Analýza a dizajn.

Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov z CSRÚ

Nasledovná tabuľa zobrazuje konzumované objekty poskytovaných IS CSRÚ.

ID Názov 
referenčného 
údaja

Konzumovanie / 
poskytovanie

Osobitný právny predpis pre poskytovanie / konzumovanie údajov



1 Fyzická osoba konzumovanie Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov V súčasnosti sa pripravuje sa nový 
právny predpis, ktorý nahradí zákon č. 530/2003 Z.z. 
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

2 Právnická 
osoba

konzumovanie Zákon č. 530/2003 Z. z. 
Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov V súčasnosti sa pripravuje sa nový právny predpis, 
ktorý nahradí zákon č. 530/2003 Z.z. 

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

3 Adresa konzumovanie Zákon č. 530/2003 Z. z. 
Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov  2

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

4 Číselník ŠÚ konzumovanie Zákon č. 530/2003 Z. z. 
Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov  2

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

5 Základný 
číselník

konzumovanie Zákon č. 530/2003 Z. z. 
Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov V súčasnosti sa pripravuje sa nový právny predpis, 
ktorý nahradí zákon č. 530/2003 Z.z. 

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

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

Otvorené údaje

Otvorené údaje z pohľadu budúceho stavu riešenia IS OR. Presná špecifikácia datasetov bude definovaná v projektovej fáze Analýza a dizajn.

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

interoperabilita 3 - 5

Periodicita publikovania 
(týždenne, mesačne, 
polročne, ročne)

Údaje zapisované v Obchodnom registri (napr. údaje o zapisovaných osobách, údaje v 
registrových knihách, stav v registri diskvalifikácií)

5 týždenne

Údaje o metadách (napr. lehoty) 5 týždenne

Tabuľka č.16 Prehľad otvorených údajov – budúci stav

Analytické údaje

Aktuálne ako aj historické analytické údaje obchodného registra (a ďalšie informácie súvisiace s obchodným registrom) budú v maximálnej miere 
štruktúrované (eleminované voľné texty) a ukladané (len pre potreby analytickej jednotky MS SR) v dátovom sklade MS SR (PaaS služba Ministerstva 
financií SR) (Právny základ: § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
Dáta budú pre tento účel budú transformované a bude zachovaná ich konzistencia voči referenčným údajom a číselníkom.
Nasledovná tabuľka uvádza informácie s analytickými údajmi pripravovaného projektu IS OR. Presná špecifikácia datasetov bude definovaná v projektovej 
fáze Analýza a dizajn.Tabuľka č.17 Prehľad sprístupnených dátových zdrojov určených na analytické účely – budúci stav

ID Názov objektu 
evidencie pre 
analytické účely

Zoznam atribútov objektu evidencie Popis a špecifiká objektu evidencie

1 Stav 
obchodného 
registra 
(podľa oddielov 
registrovej 
knihy)
(Pš, Sa, S.r.o., 
Sr, Firm, Dr, Po, 

Pribudlo; pribudlo_z toho/postúpené z iného registrového súdu; 
pribudlo_zmena právnej formy; Ubudlo; ubudlo_z toho zmena právnej 
formy; z toho_odstúpené iným registrovým súdom; ubudlo podľa § 768 ObZ
Vykazuje stav k poslednému dňu predchádzajúceho vykazovaného bdobia 
a stav k poslednému dňu vykazovaného obdobia

Oddiely registrovej knihy definované podľa SaKP – Vyhláška č. 
543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre 
okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy



1.  

a.  

a.  

Sja, Pn, Pšn, 
Nv)

2 Zoznam podaní a)       Výpisy, úradné odpisy, potvrdenia a ostatné podania

b)       Počet elektronických podaní

c)       Celkový počet podaní

d)       Počet zapísaných vylúčených osôb do registra diskvalifikácií (CbVyl)

3 Registrové 
knihy 
(Re, Nre, Nsre, 
Exre, Vym, Zpz)

Nevybavené k poslednému dňu predchádzajúceho obdobia

Nápad 

--- v tom | prvozápisy

--- v tom | zmeny

--- v tom | výmazy

Spolu

Vybavené 

--- v tom | prvozápisy

--- v tom | zmeny

--- v tom | výmazy

--- v tom | skončené inak

Nevybavené k poslednému dňu vykazovacieho obdobia 

--- v tom | do 2 dní

--- v tom | nad 2 dni

--- v tom | do 15 dní, ak bola predĺžená lehota

--- v tom | nad 15 dní, ak bola predĺžená lehota

4 Konanie o 
pokute – 
register Pok

Nevybavené k poslednému dňu predchádzajúceho obdobia

Nápad

Spolu

Vybavené 

--- v tom | udelením pokuty/sankcie

--- v tom | neudelením pokuty/sankcie

--- v tom | skončené inak

Nevybavené k poslednému dňu vykazovacieho obdobia 

 

Moje údaje

Za moje údaje sa považujú najmä: 

množina osobných údajov o konaní, ktoré sa týkajú fyzickej osoby a v konaní bol vykonaný zápis, zmena zapísaných údajov, výmaz údajov, 
alebo bolo vydané právoplatné rozhodnutie,
množina údajov, vrátane osobných údajov, viažucich sa k fyzickej osobe ako ku subjektu evidencie, ktoré sú predmetom evidovania povinným 
subjektom a v konaní bol vykonaný zápis, zmena zapísaných údajov, výmaz údajov, alebo bolo vydané právoplatné rozhodnutie, 
množina údajov obsiahnutých v návrhu na začatie konania, žalobe, rozhodnutí, žiadosti, sťažnosti, vyjadrení, stanovisku a ohlásení alebo inom 
dokumente, ktorý vydáva v konaní povinný subjekt, viažuci sa ku konkrétnej fyzickej osobe a v konaní bol vykonaný zápis, zmena zapísaných 
údajov, výmaz údajov, alebo bolo vydané iné právoplatné rozhodnutie.

Relevantné údaje budú dostupné na centrálnej platforme integrácie údajov pre občanov a podnikateľov prostredníctvom modulu Manažmentu osobných 
údajov. Tieto údaje musia byť kontrólované z pohľadu ochrany osobných údajov, bezpečnosti a iných právnych predpisov skôr, ako budú poskytnuté na 
centrálnu platforme integrácie údajov.
Podmienkou je zabezpečiť, aby údaje identifikované pre službu Moje údaje boli prístupné elektronicky v strojovo-spracovateľnom 
formáte automatizovaným spôsobom cez aplikačné programovacie rozhranie, alebo prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov) pre 
fyzickú osobu, ktorej sa týkajú, na základe preukázania elektronickej identity osoby.

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

Atribút objektu evidencie Popis a špecifiká objektu evidencie

OE_1 Register fyzických osôb Atribúty fyzickej osoby N/A

OE_4 Register právnických osôb Atribúty právnických osôb N/A

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

Technologická vrstva

Prehľad súčasného technologického stavu

DMZ

aplikačný server:

Microsoft Windows Server 2012 R2, následne konfigurovaný do Application Server Role s Web Server (IIS) Supportom, sú na ňom aplikované:
všetky Important aj Recommended updaty a
optional Microsoft .NET Framework 4.5.2

aplikačný server pre verejný portal orsr.sk:
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard, následne konfigurovaný do Application Server Role s Web Server (IIS) Supportom, sú na ňom 
aplikované:

všetky Important aj Recommended updaty

databázový server:
Microsoft Windows Server 2012 R2 St vybudovaný v prevedení Failover cluster
Microsoft SQL Server 2014 R2 - Database Engine Services a Management Tool



i.  

1.  

i.  

a.  

a.  

Network Service účet u všetkých servisov
Slovak_CI_AS Collation

sú na ňom aplikované:
všetky Important aj Recommended update-y Sharepoint 2010 server:

InfoPath 2007 forms

Backend

intranetový aplikačný server:

základ ako aplikačný server v DMZ
Microsoft MVC 3.0 (inštalačný zdroj  )http://www.asp.net/mvc/mvc3

databázový server:
Microsoft Windows Server 2012 R2 vybudovaný v prevedení Failover cluster
Microsoft SQL Server 2014 R2 - Database Engine Services a Management Tools

Network Service účet u všetkých servisov
Slovak_CI_AS Collation

sú na ňom aplikované:
všetky Important aj Recommended updaty a

BizTalk Server 2013 R2 Standard
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard, následne konfigurovaný do role Web Server (IIS)
sú na ňom aplikované:

všetky Important aj Recommended update-y
databázový server pre BizTalk Server 2013 R2 Standard

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Microsoft SQL Server 2014 - Database Engine Services a Management Tools

Network Service účet u všetkých servisov
Slovak_CI_AS Collation

sú na ňom aplikované:
všetky Important aj Recommended updaty

http://www.asp.net/mvc/mvc3


Obrázok 5 Technologická architektúra - aktuálny stav

Popis budúceho stavu

Nasadenie IS ORSR ako agendového rezortného zdrojového systému bude využívať IaaS služby Vládneho cloudu.

Výpočtový výkon
Úložisko údajov
Pripojenie do špecifickej siete
Manažment bezpečnosti/prestupov



Obrázok 6 Technologická architektúra - budúci stav

Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

Dodávané riešenie môže byť postavené na ktorýchkoľvek službách Vládneho cloudu publikovaných v Katalógu služieb ku dňu vyhlásenia verejného 
obstarávania na IS ORSR. Katalóg služieb Vládneho cloudu je možné nájsť napríklad na tejto stránke: http://www.informatizacia.sk/poskytovanie-sluzieb-
vladneho-cloudu/22858s
Dodávané riešenie IS OR SR môže využívať len komunikačné rozhrania Vládneho cloudu publikované v Katalógu služieb.
Dodávané riešenie musí dodržať viac vrstvovú architektúru Vládneho cloudu podľa .https://www.sk.cloud/

Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

Parameter Jed
notky

Predpokladaná hodnota

Počet interných používateľov Poč
et

5500 externých registrátorov + 200 súdnych zamestnancov

Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom zaťažení Poč
et

5500 externých registrátorov + 200 súdnych zamestnancov

Počet externých používateľov (internet) Poč
et

200 – 300 tisíc používateľov bude externých, s prístupom 
k vymedzenému okruhu funkcií týkajúcich sa evidovaných 
subjektov, ku ktorým majú vzťah

Počet paralelne pracujúcich používateľov, pričom maximálna doba odozvy na 
serverovej strane musí byť menšia ako 3 sekundy - okrem dávkového spracovania 
a operácií s veľkými dokumentmi (nad 200 MB).

Poč
et

500

Počet podaní / sekundu vstupujúcich do systému s priemernou veľkosťou správy 
100kB, max. veľkosť podania 50 MB.

Poč
et
/sek
undu

20

Objem existujúcich kmeňových dát Poč
et

500 000 (aktuálne zapísaných subjektov 342000)

http://www.informatizacia.sk/poskytovanie-sluzieb-vladneho-cloudu/22858s
http://www.informatizacia.sk/poskytovanie-sluzieb-vladneho-cloudu/22858s
https://www.sk.cloud/


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

Bezpečnostná architektúra

Popis budúceho stavu

Bezpečnostná politika je zadefinovaná smernicou č. 7/2020 MS SR z 20. apríla 2020 č. 20712/2020/91-17730 o bezpečnostnej politike MS SR.
Budúce riešenie bezpečnosti musí byť v súlade s legislatívou SR vrátane

vyhlášky č.179/2020 Z.z. o obsahu bezpečnostných opatrení ITVS  a(od 30.6.2020)
zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (od 1.8.2021)
zákona č. 287/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

Riešenie bude v oblasti bezpečnosti a ochrany dát na technologickej úrovni v čo najvyššej možnej miere využívať existujúce bezpečnostné politiky, 
komponenty a technológie vládneho cloudu:

Monitoring sieťových prístupov, bezpečnosti dát na diskových poliach, logovanie prístupov a zmien pre audit
Riadenie prístupov
Centrálna správa a prideľovanie rolí pre používanie aplikačných modulov;
Nástroje pre ochranu proti škodlivému softvéru;
Analytické nástroje pre monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti;
Nástroje pre testovanie a overovanie zraniteľnosti a odolnosti systému voči hrozbám.

Realizácia riešenia ORSR si vyžiada zabezpečenie prevádzky, správy a údržby informačného systému v súlade s požiadavkami Bezpečnostnej politiky 
MS SR . Systém musí byť realizovaný v súlade s legislatívou SR  a v súlade s legislatívou EU. 
Zároveň bude zabezpečené aj prepojenie so systémom centrálneho monitorovania bezpečnosti IS (SIEM) 
V rámci návrhu bezpečnosti budú definované aj:

minimálne bezpečnostné štandardy a požiadavky, ktoré musia spĺňať plánovaní externí registrátori ( napr. predpísaný webový prehliadač, 
zabezpečenie PC atď. ),
penetračné testy, ktoré pri pravidelnom realizovaní poukazujú na možné nedostatky a bezpečnostné hrozby,
v spolupráci s NBÚ budú dopracované konkrétne systémové opatrenia pre kybernetickú bezpečnosť.

Riešenie OR SR bude prevádzkované na operačných systémoch, ktoré prešli hardeningom. Rovnako musí na serveroch poskytovať riešenie pre 
odhaľovanie a klasifikáciu zraniteľností podľa štandardu Common Vulnerability Scoring System (CVSSv3).
Výsledky bezpečnostných kontrol budú uchovávané centralizovane. Musí byť možné vytvorenie monitorovacích reportov o aktuálnych hrozbách. Riešenie 
musí pre každú identifikovanú hrozbu poskytnúť aj návod na jej odstránenie.

Bezpečnostný projekt

V rámci projektu bude vytvorený bezpečnostný projekt. Bezpečnostný projekt musí byť vypracovaný podľa normy ISO 27001:2013, v súlade s 
bezpečnostnou politikou MS SR a legislatívou SR a EU: Smernice EU : Celex 1148/2016, Nariadenia EU č.910/2014 : Celex EIDAS a v súlade so 
zákonom č. 69/2018 Z. z.  o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bude obsahovať najmenej 
tieto kapitoly:

Popis zodpovedností a rolí v IS v oblasti informačnej bezpečnosti : ( gestor, vlastník, bezpečnostný manažér, správca, operátor, auditor, 
používateľ)
Popis IS,
Návrh riešenia
Prevádzkovú a technickú dokumentáciu (HLD a LDD technický design, prevádzkový manuál)
Opis typov prístupov do IS pre interné a externé subjekty, opis technických opatrení na zabezpečenie integrity, dôvernosti a dostupnosti IS, návrh 
SLA a návrh spôsobu vzdialeného prístupu dodávateľa pre údržbu a podporu
Oddelenie testovacieho a prevádzkového prostredia.
BCP a DRP plán, návrh zálohovania
Opis prevádzkovej bezpečnosti – zásady pre správu systému (prideľovanie rolí, oddelenie rolí, prideľovanie oprávnení, prideľovanie prístupu )
Opis možností kontroly a auditu (ukladanie auditných logov aplikácie, prístup na security logy OS, možnosti preposielania logov do centrálneho 
monitorovacieho systému – SIEM)
Opis konfigurácie komunikačnej bezpečnosti ( nastavenia sieťovej infraštruktúry)
Zoznam a Analýzu rizík a návrh na ich minimalizáciu.
Definícia, klasifikácia a ohodnotenie aktív v IS
Opis postupov pre riadenie incidentov v IS
Návrh testov (užívateľské, záťažové... , vrátane penetračného testu) a akceptačných kritérií pre uvedenie do prevádzky

Jazyková lokalizácia



Statický obsah portálu Obchodného registra bude dostupný okrem slovenského jazkyka aj v jazyku anglickom. Popisy elektronických služieb OR SR budú 
dostupné v slovenskom aj anglickom jazyku, samotné elektronické služby vrátane vybraných formulárov a šablón dokumentov v jazyku slovenskom 
a anglickom. V prípade potreby systém umožní použiť aj ďalšie cudzie jazyky bez potreby úpravy zdrojového kódu. 

Závislosti na ostatné ISVS / PROJEKTY

Stakeholder Kód 
projektu 
(z MetaIS)

Názov projektu Termín ukončenia projektu Popis závislosti

MIRRI XXX Moje údaje XXX Poskytovanie údajov ORSR pre službu Moje údaje

MIRRI XXX XXX XXX Začlenenie do riešenia komplexného riešenia životných situácií

Tabuľka 12 - Prehľad projektov, ktoré sú v štádiu vývoja a v korelácii s pripravovaným projektom 

Školenia používateľov
V rámci fázy nasadenie budú vykonané školenia podľa navrhnutého plánu školení. Rozsah a zameranie školení bude zodpovedať pokrytiu potrieb 
všetkých používateľov. Školenia sa vykonajú v školiacom, alebo testovacom prostredí, ktoré pripraví dodávateľ.
Školiace prostredie má rovnakú funkcionalitu ako aktuálne produkčné prostredie (aj po aktualizáciách počas prevádzky). Školiace prostredie obsahuje 
školiace dáta. 
Pre každú kategóriu používateľov dodávateľ školenia poskytne aj školiace materiály prispôsobené pre konkrétne potreby jednotlivých skupín.

Prostredia IS OR SR
Riešenie projektu požaduje vybudovanie nasledovných prostredí na implementáciu, testovanie a prevádzku služieb:

Vývojové – prostredie zhotoviteľa
Integračné prostredie – cloud prostredie MV SR
Testovacie - cloud prostredie MV SR
Školiace – cloud prostredie MV SR
Produkčné – cloud prostredie MV SR

Zdrojové kódy
Jedným z výstupov projektu bude aj odovzdaný zdrojový kód v zmysle vyhlášky č. 85/2020 Z. z. a vyhlášky č. 78/2020 Z.z.. Aby sa predišlo „Vendor lock-
in" MS SR zadefinovalo nasledovné požiadavky na zdrojový kód:

zdrojový kód musí byť riadne komentovaný na úrovni definície jednotlivých funkcií
spolu so zdrojovým kódom budú dodané funkčné buildovacie skripty
spolu so zdrojovým kódom budú dodané funkčné skripty pre nasadenie
v rámci dodávanej dokumentácie bude požadovaná dodávka dokumentácie k buildovaniu , dokumentácie k nasadeniu a dokumentácie ku 
manažmentu a konfigurácií

Zdrojové kódy budú uložené v centrálnom repozitári zdrojových kódov. Preberanie/odovzdávanie zdrojových kódov bude viazané na fakturačné míľniky.
Licencija na dielo bude udelená v zmysle Inštrukcie k EUPL licenciám: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%
20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf

Nasadzovanie a správa systémov

Centrálna správa systémov

ORSR bude obsahovať centrálnu správu systémov a automatizované nasadzovanie. Centrálna správa systémov musí uchovávať podrobný 
a automatizovane aktualizovaný inventár systémov a ich parametrov tvoriacich IS OR SR.
Centrálna správa systémov zabezpečí možnosť zmeniť systémové parametre z jedného centrálneho miesta na ktoromkoľvek operačnom systéme 
tvoriacom IS OR SR.

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


Centrálna správa zahrnie aj automatizovanú distribúciu a inštaláciu, minimálne systémového, softvéru na operačné systémy. Táto správa musí vedieť 
poskytovať aj prehľad výsledkov distribúcie, vrátane možnosti pozrieť si inštalačný log.
Centrálna správa bude mať publikované API, cez ktoré je možné integrovať systém distribúcie softvéru so systémom automatizovaného nasadzovania.

Automatizované nasadenie

OR SR bude obsahovať centrálnu správu systémov a automatizované nasadzovanie. Nasadzovanie komponentov IS OR SR musí byť uniformné pre 
všetky prostredia. Automatizované nasadzovanie musí byť voči jednému referenčnému úložisku artefaktov / zdrojových kódov spoločnému pre všetky 
prostredia.
Nasadzovaný systém IS OR SR musí vedieť realizovať manuálne nasadenie, načasovať a iniciovať načasované nasadenie, poskytovať prehľad 
prebiehajúceho nasadzovania a aj poskytovať historické informácie o zrealizovaných nasadeniach.
Automatizované nasadzovanie musí umožňovať spravovať a nasadzovať paralelne toľko zmien (release), koľko je prostredí a samostatných modulov 
dodávaného riešenia.

Centrálne logovanie / zber logov

ORSR bude obsahovať jednotnú správu systémových aj aplikačných logov. Jednotnou správou sa rozumie riešenie, ktoré na jednom mieste zhromažďuje 
a prezentuje logové záznamy z jednotlivých komponentov, z ktorých je možné dohľadávať korelácie medzi aplikačnými a systémovými chybami.
ORSR bude umožňovať zber logov z každého systému a aplikačného komponentu. Musí zabezpečovať čítanie a spracovanie logových záznamov 
v zmysle prevodu logu na štandardné logovacie informácie, ktorú sú minimálne: meno servera, meno komponentu, dátum, čas, priorita / úroveň, text. 
Povinnosťou dodávaného riešenia je zabezpečiť možnosť prekladu všetkých logov minimálne na tento formát.

Monitorovanie a dohľad

Dohľad systémov a aplikácií

OR SR schopný zbierať, spracovávať a reagovať na udalosti vzniknuté v operačných systémoch, aplikáciách a službách. 
Budú vybudované nástroje na automatizované alebo operátorom riadené odstraňovanie prevádzkových incidentov. 
Riešenie musí byť schopné prijímať informácie z ostatných monitorovacích systémov a prípadne aj odosielať vybrané informácie do iných systémov (napr. 
Systém pre logovanie udalostí). 
Nutnou podmienkou je, aby nástroj na dohľad systémov a aplikácií bol integrovaný so súčasným riešením Zabbix. 
Na detailné monitorovanie aplikácií a systémov môžu byť použité softvérové riešenia výrobcov použitých produktov.

Monitorovanie výkonu

Monitorovanie výkonu bude umožňovať sledovať a zbierať informácie o výkonnosti jednotlivých komponentov riešenia vrátane aplikácií. 
Monitorovanie výkonu bude porovnávať sledované údaje voči nastaveným limitom a o ich prekročení musí informáciu zobraziť alebo/a zaslať do centrálnej 
konzoly. 
Monitorovanie výkonu bude sledované výkonnostné údaje ukladať pre potreby vyhodnocovania a analýzy trendov vyťaženia zdrojov, odhaľovania úzkych 
miest vo výkonnosti zariadení a aplikácií, prípadne na plánovanie rozširovania zdrojov.

Monitoring služieb

Monitoring služieb bude umožňovať sledovanie stavu komplexných služieb, ktoré pozostávajú z viacerých aplikácií, infraštruktúrnych služieb a zariadení. 
Monitoring služieb bude zobrazovať stav služby a jej podslužieb až na úroveň jednotlivých komponentov. 
Monitoring služieb bude schopný zmeny v stave komponentov adekvátne premietnuť do stavu služieb a podslužieb.

Systémové reportovacie služby

Reportovací systém bude poskytovať štatistiky o stave a dostupnosti sledovaných služieb a aplikácií, vo forme zasielania mailových notifikácií. Bude 
schopný vytvárať prevádzkové, štatistické, analytické a manažérske reporty. 
Výstupy z reportovacieho systému budú prístupné online cez web rozhranie, s možnosťou exportovania do strojovo čitateľného formátu.

Zálohovanie
Vládny cloud zabezpečuje pravidelné zálohovanie na úrovni virtuálnych serverov. 
Rriešenie OR SR bude obsahovať systém na zálohovanie všetkých dát (vrátane údajov obchodného registra, údaje zbierky listín,) a ich správu, vrátane 
časovania záloh a odmazávania nepotrebných záloh.
Rovnako bude obsahovať systém na zálohovanie súborov centrálnych nástrojov, vrátane časovania záloh a odmazávania nepotrebných záloh. Pri splnení 
požiadaviek v predošlých kapitolách bude možné zvyšné komponenty nanovo automatizovane rozdistribuovať a nasadiť.
Záloha bude na diskový priestor poskytnutý Vládnym cloudom.
Riešenie musí obsahovať procedúry na zálohovanie a obnovu.



1.  

2.  
3.  

Migrácia
V rámci projektu budú zmigrované všetky potrebné údaje pôvodného riešenia OR SR tak, aby bol zabezpečený plynulý prechod na nové riešenie 
a žiadnym spôsobom nebola obmedzená prevádzka nového riešenia. Údaje budú migrované minimálne z databáz:

Databáza IS CORWIN
Databáza Zbierky listín
Databáza RegDoc
Databáza PS

Prevádzka a údržba

Postup pri riešení problémov/požiadaviek
Postup pri riešení problémov/požiadaviek bude nasledovný:

Oprávnená osoba MS SR hlási problém/požiadavku najmä v systéme JIRA desk, v prípade nedostupnosti systému e-mailom, alebo telefonicky. 
Každé hlásenie prijaté akýmkoľvek spôsobom sa zaeviduje v Systém vyhodnocuje i čas spracovania udalostí a hlásení, pre účely Servisnej 
zmluvy.
Službukonajúci špecialista poskytovateľa SLA služieb preverí požiadavku/Problém a začne ich prešetrenie.
Po vykonaní prác podpory (aj čiastkových) pracovníkom Poskytovateľa SLA služieb MS SR potvrdí poskytnutie a funkčnosť riešenia v JIRA.

Úroveň podpory je definovaná v 3 (troch) úrovniach:

L1 podpory Informačného systému (Level 1, priamy kontakt s koncovým užívateľom):

HelpDesk Ministerstva spravodlivosti SR:

jednotný kontaktný bod Objednávateľa
identifikácia Incidentu/Problému, Vady, Defektu alebo výpadku Služby Systému alebo časti Služieb Systému
poskytovanie údajov Poskytovateľovi potrebných pre nahlásenie resp. riešenie Incidentu/Problému
súčinnosť s Poskytovateľom pri riešení Incidentu/Problému
riešenie základných používateľských problémov, ktoré nesúvisia s funkčnosťou systému
forma podpory: ServiceDesk a pre vybrané skupiny koncových užívateľov cez telefón a e-mail

L2 podpory Informačného systému (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1):

Poskytovateľ

riešenie Incidentu/Problému špecialistami
identifikácia Incidentu/Problému na technickej úrovni
kategorizácia Incidentu/Problému, Vady alebo Defektu (kritický resp. bezpečnostný, nekritický, bežný)
postúpenie na riešenie L3 v prípade, že L2 nevie poskytnúť riešenie

L3 podpory Informačného systému (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2):

Poskytovateľ

riešenie Incidentu/Problému expertmi v prípade potreby s výrobcom/vendorom
súčinnosť s L2 prípadne s Objednávateľom

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené definície jednotlivých úrovní podpory:
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Začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie základných Incidentov/Problémov a požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby 
vyžadujúce základnú úroveň technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, previesť základnú analýzu a určiť 
príčinu Incidentu/Problému a jeho klasifikáciu (kategorizáciu). 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.
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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 podpory 1. stupňa pri riešení eskalovaného hlásenia, čo mimo iného obsahuje aj spätnú 
kontrolu a podrobnejšiu analýzu získaných dát predaných riešiteľom podpory 1. stupňa. Výstupom tejto 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.
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Predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobtiažnejších hlásení, vrátane prevádzania hĺbkových analýz a riešenia extrémnych 
prípadov.



Tabuľka 1 - definície jednotlivých úrovní podpory 
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 konkrétnej služby Vládneho cloudu alebo komunikačnej infraštruktúry.

Riešenie incidentov – SLA parametre

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 začiatok (1)

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

Spoľahlivosť  (3)

(počet incidentov za 
mesiac)

1 0,5 hod. 4 hodín 1

2 1 hod. 12 hodín 2

3 1 hod. 24 hodín 10

4 1 hod. Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov

(1) Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu oprávnenou osobou (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s MS SR) na 
helpdesk úrovne L1 a jeho prevzatím na riešenie. 
(2) DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky - čas medzi nahlásením incidentu oprávnenou osobou a vyriešením incidentu riešiteľom (do doby, 
kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu sa počíta počas 



prevádzkových hodín. Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť nahlasovateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V 
prípade potreby je riešiteľ povinný uzavrieť incident až po schválení riešenia incidentu nahlasovateľom.
(3) Spoľahlivosť určuje 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.
(4) Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi v rámci testovacieho prostredia
a) Majú prioritu 3 a nižšiu
b) Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia
c) 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 (nad paušál)
● Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál)
Pre tieto služby budú dohodnuté osobitné parametre dodávky.

Dostupnosť (Availability)

Dostupnosť (Availability) znamená, že dáta alebo iné zariadenie sú prístupné v okamihu ich potreby. Vyjadruje sa v percentách dostupného času.
 ( ) je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti v organizácii. Dostupnosť znamená, že dáta sú prístupné v okamihu jej potreby. Dostupnosť Availability

Narušenie dostupnosti sa označuje ako nežiaduce zničenie (destruction) alebo nedostupnosť. Dostupnosť je zvyčajne vyjadrená ako percento času v 
danom období, obvykle za rok. Orientačný zoznam dostupnosti je uvedený v tabuľke:

90% dostupnosť znamená výpadok 36,5 dňa
95% dostupnosť znamená výpadok 18,25 dňa
98% dostupnosť znamená výpadok 7,30 dňa
99% dostupnosť znamená výpadok 3,65 dňa
99,5% dostupnosť znamená výpadok 1,83 dňa
99,8% dostupnosť znamená výpadok 17,52 hodín
99,9% (" ")  znamená výpadok 8,76 hodíntri deviatky dostupnosť
99,99% (" ")  znamená výpadok 52,6 minútštyri deviatky dostupnosť
99,999% (" ")  znamená výpadok 5,26 minútpäť deviatok dostupnosť
99,9999% (" ")  znamená výpadok 31,5 sekúndšesť deviatok dostupnosť

Hoci je obvyklé uvádzať dostupnosť v percentách, presnejšie ukazovatele sú vyjadrením doby obnovenia systému a na množstvo dát, o ktoré môžeme 
prísť:

RTO (Recovery Time Objective) - doba obnovenia systému, t.j. za ako dlho po výpadku musí byť systém funkčný (pre bližšie info klik na nadpis)
RPO (Recovery Point Objective) - aké množstvo dát môže byť stratené od vymedzeného okamihu
Recovery Time - čas potrebný k obnove

Riešenie dostupnosti v praxi: Nedostupnosť dát je jedným z rizík, ktorý môže postihnúť každú organizáciu. Dostupnosť je jedným z kľúčových požiadaviek 
na každý dôležitý informačný systém a vplyv na dostupnosť má mnoho faktorov, napríklad:

Dostupnosť servera
Dostupnosť pripojenie k internetu
Dostupnosť databázy
Dostupnosť webových stránok

V prípade, že je časť softvéru alebo infraštruktúra zabezpečovaná externe (napr. hosting, webhosting), prenáša sa zodpovednosť za dostupnosť týchto 
komponentov na dodávateľa. Potom je potrebné mať vhodným spôsobom ošetrenú úroveň dostupnosti, ktorú musí dodávateľ dodržať. Zvyčajne je 
dostupnosť súčasťou .dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA)

Recovery Time Objective (RTO

RTO je jeden z ukazovateľov  dát. RTO vyjadruje množstvo času potrebné pre obnovenie  a celej prevádzky nedostupného systému (dostupnosti dát softvér
). Môže byť, v závislosti na použitej technológii, vyjadrené v sekundách, hodinách či dňoch.

https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/createpage.action?spaceKey=PD&title=_heading%3Dh.2r0uhxc&linkCreation=true&fromPageId=82020040
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/createpage.action?spaceKey=PD&title=_heading%3Dh.1664s55&linkCreation=true&fromPageId=82020040
https://managementmania.com/sk/data
https://managementmania.com/sk/rizika
https://managementmania.com/sk/organizacia
https://managementmania.com/sk/informacny-system-information-system
https://managementmania.com/sk/server
https://managementmania.com/sk/databaza
https://managementmania.com/sk/webova-stranka-internetova-stranka
https://managementmania.com/sk/sla-service-level-agreement
https://managementmania.com/sk/dostupnost-availability
https://managementmania.com/sk/data
https://managementmania.com/sk/software


Využitie RTO v praxi: Ukazovateľ RTO sa z pohľadu zákazníka používa na vyjadrenie doby pre obnovu dát. (napr. formou ). Na druhú stranu SLA
poskytovatelia dnes môžu voliť rôzne technológie zálohovania, respektíve replikovanie dát a dobu obnovy dát znížiť až k nulovému výpadku. Existujúce 
technológie sa delia zhruba nasledovne:

Tradičné zálohovanie - výpadok a obnova trvá cca hodiny až dni
Asynchrónne replikácie dát - výpadok a obnova v poriadku sekúnd až minút
Synchrónny replikácie dát - nulový výpadok

Recovery Point Objective (RPO)

RPO je jeden z ukazovateľov  dát. RPO vyjadruje, do akého stavu (bodu) v minulosti možno obnoviť . Inými slovami množstvo dát, o ktoré dostupnosti dáta
môže organizácia prísť.
Využitie RPO v praxi: Ukazovateľ RPO sa z pohľadu zákazníka používa na vyjadrenie množstva obnoviteľných dát. (napr. formou ). Na druhú stranu SLA
poskytovatelia dnes môžu voliť rôzne technológie , respektíve replikovanie dát a bod obnovy dát znížiť až k nulovej strate. Existujúce zálohovanie
technológie sa delia zhruba nasledovne:

Tradičné zálohovanie - výpadok a obnova trvá cca hodiny až dni
Asynchrónne replikácie dát - výpadok a obnova v poriadku sekúnd až minút, strata sa blíži k nule
Synchrónny replikácie dát - nulová strata

Popis Parameter Poznámka

Prevádzkové hodiny 12 hodín od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní

Servisné okno 10 hodín od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní

Dostupnosť produkčného prostredia IS 99% 99% z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 3,65 dní.

Požiadavky na personál
Zostavuje sa Riadiaci výbor (RV), v minimálnom zložení:

Predseda RV,
zástupca vlastníkov procesov objednávateľa,
zástupca kľúčových používateľov objednávateľa,
zástupca dodávateľa (dopĺňa sa až po VO / voliteľný člen).

Určuje sa Projektový manažér objednávateľa (PM). 
Interný tím MSSR:

Pozícia Počet

IT Architekt 1

Vlastník procesov 1

Dátový kurátor 1

Tester

Manažér kvality

Vlastník údajov 2

Biznis analytik

Projektový manažér 1

Finančný manažér 1

Administratívny pracovník 1

Účtovník 1

https://managementmania.com/sk/sla-service-level-agreement
https://managementmania.com/sk/dostupnost-availability
https://managementmania.com/sk/data
https://managementmania.com/sk/sla-service-level-agreement
https://managementmania.com/sk/zalohovanie-backup


Špecialista na publicitu 1

UX Dizajnér 1

Tabuľka 13 - Interný tím MSSR 

Tím dodávateľa:

Pozícia Počet

IT architekt -

IT tester -

IT programátor/vývojár -

Projektový manažér IT projektu -

IT analytik -

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance -

Špecialista pre bezpečnosť IT -

Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista -

Špecialista pre databázy -

Školiteľ pre IT systémy -

Tabuľka 14 - Tím dodávateľa

Implementácia a preberanie výstupov projektu
Realizácia a riadenie projektu preferuje použitie vodopádového (waterfall) prístupu. Projekt pozostáva z rozvoja, optimalizácie a vylepšenia už 
existujúceho riešenia a umožňuje jasnú definíciu požiadaviek, ich analýzu a návrh ešte pred začatím implementačných prác. 
Implementácia a testovanie je rozdelená podľa modulov resp. funkčných celkov. Pre jednotlivé výstupy budú vopred definované akceptačné kritériá, 
kritéria kvality a ďalšie potrebné parametre, ktoré budú vyhodnocované pri ich akceptácii.

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK 
 (odhad termí

nu)

KONIEC 
 (odhad termí

nu)

TRVANIE V MESIACOCH (odhad 
trvania)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 10/2021 11/2021 2

2. Iniciačná fáza 11/2021 12/2021 2

2
a.

Aktivity pred vyhlásením verejného obstarávania 12/2021 01/2022 2

2
b.

Príprava a realizácia verejného obstarávania 02/2022 04/2022 3

2c Aktivity po dokončení verejného obstarávania a uzavretí zmluvy 
s dodávateľom

05/2022 05/2022 1

3. Realizačná fáza 06/2022 09/2023 16

3
a.

Analýza a Dizajn 06/2022 09/2022 4 koniec fázy je fakturačným 
milníkom

3
b.

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a 
služieb

- - -

3
c.

Implementácia a testovanie 10/2022 07/2023 10 koniec fázy je fakturačným 
milníkom

3
d.

Nasadenie a PIP 8/2023 9/2023 2 koniec fázy je fakturačným 
milníkom

4. Dokončovacia fáza 10/2023 11/2023 2

5. Podpora prevádzky (SLA) 12/2023 11/2028 60



Odovzdanie a prevzatie jednotlivých výstupov sa uskutoční na základe akceptačného protokolu, ktorý bude podpísaný oprávnenými účastníkmi. Ak to 
vyplýva z povahy príslušného výstupu, z plánu projektu, resp. z plánu fáz, budú vykonané vopred stanovené akceptačné a kontrolné testy.
Akceptačný protokol pre jednotlivé výstupy musí byť v súlade s vopred dohodnutými štandardmi a obsahovať potrebné prílohy podľa povahy výstupu, 
ktorými sú:

v prípade, ak bude preberaný výstup, pre ktorý sa v zmysle plánu projektu vyžadujú akceptačné testy, zdokumentované výsledky testovania vo 
forme zápisnice o akceptačných testoch.
v prípade, ak bude preberaný výstup, na ktorý sa vzťahuje Výnos o štandardoch pre ISVS, vyhlásenie o dodržaní štandardov pre ISVS,
v prípade, ak boli vo vzťahu k preberanému výstupu, resp. v rámci Etapy, ktorej výstupy sú predmetom preberania, vykonané školenia užívateľov, 
prezenčné listiny z vykonaných školení a použitý školiaci materiál.
Iné, v prípade ak sú potrebné na dokladovanie kompletnosti a kvality dodávaného výstupu.

O termíne začatia akceptačných testov budú dotknutí účastníci projektu informovaní v dostatočnom predstihu v závislosti od povahy výstupu a s 
prihliadnutím na časový rámec akceptačného konania.
Akceptačné testy budú vykonávané vždy v oddelených testovacích prostrediach (t. j. bez možnosti ovplyvniť bežnú činnosť, mimo produkčných databáz), 
ak sa účastníci projektu vopred výslovne nedohodnú inak.
V prípade nesplnenia akceptačných kritérií je dodávateľ výstupov tieto vady odstrániť vo vopred dohodnutých termínoch a v závislosti od závažnosti 
zistených vád.
V prípade ak zostanú medzi Zmluvnými stranami otvorené (nezapracované) rozpory, tieto sa bezodkladne predložia na posúdenie Riadiacemu výboru.
Ak všetky výstupy projektu splnia akceptačné kritériá a dodávatelia zabezpečia odstránenie všetkých vád výstupov, vyhotoví sa záverečný akceptačný 
protokol, ktorého podpísaním sa má za to, že produkt projektu bol riadne dokončený a odovzdaný. 
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