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POPIS ZMIEN DOKUMENTU

História zmien
Verzia Dátum Zmeny Meno

1.0 28.2.2022 Vytvorenie dokumentu Andrej Bronda

ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

V súlade s  - je dokument  pre iniciačnú fázu určený na rozpracovanie detailných informácií Vyhláškou 85/2020 Z. z. o riadení projektov Projektový zámer
prípravy projektu. 

Použité skratky

ID SKRATKA POPIS

1. CBA Analýza nákladov a výnosov

2. CSRÚ Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov

3. DWH Data warehouse

4. ECU Evidencia cudzincov

5. EÚ Európska únia

6. FO Fyzická osoba

7. IS Informačný systém

8. KPI Key performance indicator

9. MCA Multikritériálna analýza

10. MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

11. MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR



1.  

2.  
3.  

4.  

12. OCP Oddelenie cudzineckej polície

13. OVM Orgán verejnej moci

14. PO Právnická osoba

15. PID Projektový iniciálny dokument

16. RV Riadiaci výbor

17. SR Slovenská republika

18. TCO Total cost of ownership

19. ÚHCP Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 

20. VS Verejná správa

21. ZÚ Zastupiteľský úrad

22. ŽS Životná situácia

Konvencie pre typy požiadaviek

Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek sú rozdelené na funkčné, nefunkčné a technické. Podskupiny v hlavných kategóriách je 
možné rozšíriť v závislosti od potrieb projektu, napríklad:  
  
Funkčné požiadavky používajú konvenciu:  

  RF_xxx

RF   – funkčná požiadavka
xxx   – číslo požiadavky

  
Nefunkčné a technické požiadavky používajú konvenciu:  

  RNF_xxx

RNF   – nefunkčná požiadavka
xxx   – číslo požiadavky

  
Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM.

DEFINOVANIE PROJEKTU

Manažérske zhrnutie

Implementovaný projekt vychádza z cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pre komponent 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, 
bezpečnosť a ochrana obyvateľstva. V rámci tohto komponentu bol stanovený cieľ 1.3 Digitálna a zelená transformácia, ktorého cieľom je podporiť 
digitalizáciu verejnej správy a tiež zlepšenie kvality poskytovaných služieb pre občanov v oblasti evidencie ľudí zo zahraničia. Kľúčovou investíciou Plánu 
obnovy týkajúcou sa implementovaného projektu je Investícia 2: Modernizácia a budovanie odborných kapacít Policajného zboru – digitalizáciou procesov 
a zefektívnením procesu rozhodovania o udelení pobytu cudzincom. 
Na základe identifikovaných problémov súčasného stavu a cieľu uvedeného v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sú identifikované hlavné ciele 
projektu:

Optimalizácia a zefektívnenie spracovania procesov agend odboru cudzineckej polície – prostredníctvom digitalizácie procesov, znížením 
administratívy a zefektívnením spracovania procesov, znížením trvania spracovania a doby vybavenia žiadosti, zavedením overovania identity 
prostredníctvom dostupných biometrických údajov a zefektívnením sledovania, vyhodnocovania a vykazovania údajov.
Dodržanie bezpečnostných pravidiel pri stotožňovaní osôb
Zabezpečenie elektronickej výmeny údajov, informácií a dokumentov – zavedením elektronickej výmeny údajov medzi externými IS a IS ECU a 
získavaním povinných príloh žiadosti priamo od zdrojového IS.
Zefektívnenie komunikácie so žiadateľom prostredníctvom zavedenia elektronickej výmeny údajov a zavedením zasielania notifikácií.



Identifikované ciele projekt naplní optimalizáciou, zefektívnením a elektronizáciou vybraných častí procesov agend oddelenia cudzineckej polície, vrátane 
elektronizácie služieb v rámci podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľom. 
V rámci realizácie projektu budú implementované koncové služby, ktoré zabezpečia jednoduchý prístup k službám cudzineckej polície pre všetkých 
dotknutých žiadateľov a povinné osoby:

Podávanie žiadosti o udelenie pobytu;
Podávanie žiadosti o obnovenie pobytu;
Registrovanie pobytu;
Podávanie žiadosti o vydanie dokladu;
Zobrazovanie informácií a údajov;
Podávanie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti s pobytom cudzinca;
Registrovanie ubytovateľa;
Podávanie žiadosti o udelenie pobytu z úradnej moci;
Podávanie oznámenia o zmene;
Hlásenie zmien týkajúcich sa pobytu cudzinca;
Podávanie odvolania voči zamietnutiu žiadosti.

Z pohľadu aplikačnej architektúry budú implementované nové funkcionality a úpravy existujúcich funkcionalít, predovšetkým v rámci systému Evidencia 
cudzincov (isvs_189):

Zmeny v rámci funkcionality Žiadosť o pobyt;
Zmeny v rámci funkcionality Krátkodobý pobyt;
Zmeny v rámci funkcionality Biometria;
Zmeny v rámci funkcionality DWH.

V rámci riešenia bude implementovaná integrácia na externé systémy ako aj systémy v správe MV SR. 
Portál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (isvs_6108) bude doplnený o nové koncové služby, ktoré budú realizované prostredníctvom hlavných 
aplikačných služieb. Portál bude obsahovať nové funkcionality týkajúce sa novej Privátnej časti, ktorá bude slúžiť cudzincom a ubytovateľom.
Časový harmonogram projektu je nastavený na 24 mesiacov so začatím najneskôr 01/2023 projektu a finálnym termínom dokončenia resp. nasadenia 
všetkých funkcionalít a komponentov je 12/2024. Do začatia projektu bude prebiehať schvaľovanie dokumentácie iniciačnej fázy a príprava verejného 
obstarávania až po podpis zmluvy s úspešným uchádzačom.

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK 
(odhad termínu)

KONIEC 
(odhad termínu)

POZNÁMKA

3. Realizačná fáza 01/2023 12/2024

3a Analýza a Dizajn 01/2023 09/2023

3b Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 01/2023 06/2023

3c Implementácia a testovanie 07/2022 08/2024

3d Nasadenie a Postimplementačná podpora 08/2023 12/2024

Rámcový rozpočet projektu je stanovený na sumu 4 957 632 EUR s DPH, ktorý pozostáva z nasledovných výdavkov: 
Hlavné aktivity
Vývoj aplikácií (externé) – 3 124 964 EUR
Vývoj aplikácií (interné) – 286 655 EUR
Nákup HW a SW (externé) – 1 400 000 EUR 

 Podporné aktivity
Projektový manažment (interné) – 136 013 EUR
Publicita (externé) – 0 EUR 
Tento dokument je vypracovaný v súlade s:

Vyhláškou č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov;
Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, presnejšie Komponentom 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a 
ochrana obyvateľstva,
zákonom č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Motivácia a rozsah projektu



Obrázok 1: Motivačná architektúra
Dotknuté úseky VS: 

U00087 Vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území;
U00091 Evidencia obyvateľov.

Dotknuté agendy VS: 

A0001247 Povoľovanie vstupu administratívne vyhostenému cudzincovi;
A0001249 Prijímanie cudzinca;
A0001251 Udeľovanie povolenia na trvalý pobyt;
A0001256 Vedenie ústrednej evidencie v oblasti pobytu cudzincov;



A0001298 Vedenie centrálnej evidencie obyvateľov a zaznamenávanie údajov do registra obyvateľov.

Dotknuté IS VS: 

Evidencia cudzincov (isvs_189);
Portál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (isvs_6108).

Dotknuté Životné situácie:

053 Osobné údaje a doklady;
159 Prechodný pobyt;
164 Trvalý pobyt;
005 Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania.

Zainteresované osoby: 

Fyzické osoby 
Občan 
Cudzinec 
Podnikateľ FO

Právnické osoby 
Podnikateľ PO
Oddelenie cudzineckej polície 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zastupiteľský úrad 
Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 
Iné OVM 
Iné inštitúcie 

 
 Identifikované problémy súčasného stavu:

Vysoká potreba manuálnych činností pri práci s dátami, dokumentami a informáciami pri výkone agend oddelenia cudzineckej polície 

V rámci procesov agend oddelenia cudzineckej polície sa vyskytuje veľa manuálnych činností, ako je napríklad prijatie a spracovanie papierovej žiadosti 
od žiadateľa, manuálne overenie dát a informácií, prepisovanie dát z papierovej žiadosti do core systému ECU. 

Neefektivita pri manuálnom spracovaní procesov 

Manuálne spracovanie žiadostí, prepisovanie dát z dokumentov, dohľadávanie údajov v systéme oddelenia cudzineckej polície, prípadne iných dostupných 
zdrojov a papierová komunikácia so žiadateľom vedie k neefektivite spracovania procesov. K neefektivite prispieva aj nekonzistencia v údajoch spôsobene 
nasadzovaním zmien (štruktúra súčasnej databázy je neprehľadná a akékoľvek neštandardne opravy údajov je možne realizovať dodávateľským 
zásahom).

Dlhé trvanie spracovania procesu a vybavenia žiadosti 

Spracovanie žiadostí prebieha manuálne, je potrebné prepisovanie dát do systému. Vybavenie žiadosti je teda zdĺhavé. 

Výmena informácií s externými subjektami neprebieha efektívne

Výmena údajov s externými subjektami, inými OVM alebo inými inštitúciami nie je plne elektronizovaná. 

Komunikácia so žiadateľom neprebieha efektívne 

Komunikácia so žiadateľom alebo povinnou osobou prebieha v listinnej forme, osobne alebo telefonicky. Žiadateľ nemá prehľad o postupe spracovania 
jeho žiadosti. 

Vysoká potreba dokladania údajov žiadateľom, ktoré sa už v štáte nachádzajú 

Získavanie doplňujúcich údajov k žiadosti resp. k jej overeniu prebieha dokladaním papierových potvrdení zo strany žiadateľa. Žiadateľ je povinný dokladať 
napríklad výpis z Registra trestov, výpis zo Sociálnej poisťovne, výpis zo Zdravotnej poisťovne.  

Aktuálna absencia využívania dostupných biometrických údajov a overovania identity prostredníctvom týchto údajov 

V súčasnosti na odbore cudzineckej polície neexistuje systémové vybavenie na využívanie dostupných biometrických údajov pri overovaní identity 
žiadateľa (súčasný zber biometrických údajov je obmedzený počtom licencii a neumožňuje lustráciu v dostatočnom objeme).

Neefektívne sledovanie, vyhodnocovanie a manuálna úprava vykazovaných údajov 



Aktuálne programové vybavenie neposkytuje dostatočné sledovanie, vyhodnocovanie a vykazovanie potrebných údajov. Výkazy resp. reporty sú vytvárané 
alebo upravované manuálne. Informačný systém odboru cudzineckej polície bol prioritne budovaný na zabezpečenie evidenčných úkonov a vydávanie 
dokladov. Preto tento systém nie je dostatočne flexibilný na získavanie údajov pre potrebné štatistické a analytické výstupy. Aktuálny stav informačného 
systému poskytuje reporty, ktoré sú komplikované vzhľadom na definovanie logických súvislostí medzi položkami. Ich úprava je často krát náročnejšia ako 
vytvorenie nových reportov. Z dôvodu veľkého objemu dát v reportoch sú tieto spúšťané maximálne 2x za deň, čo znižuje dostupnosť požadovaných 
údajov. Aktuálny systém vykazovania údajov nie je dostatočne flexibilný a prispôsobivý k neustále sa meniacim požiadavkám orgánov EÚ na sledovanie 
a vykazovanie údajov ku kategóriám cudzincov evidovaných v IS ECU.  

 Identifikované príležitosti:

Budovanie spokojnosti so službami polície – potenciálnou príležitosťou pri zlepšení procesov agend odboru cudzineckej polície je prispenie k 
celkovým cieľom reformy Policajného zboru a pozitívny prínos k napĺňaniu globálnych cieľov vo forme príspevku k budovaniu spokojnosti so 
službami polície, celkovej spokojnosti s prácou polície, pozitívnym prístupom k občanovi/žiadateľovi. 

Hlavné ciele: 

Optimalizácia a zefektívnenie spracovania procesov agend odboru cudzineckej polície 
Digitalizácia procesov agend odboru cudzineckej polície

Zavedenie elektronického podávania a spracovania žiadostí zabezpečí potrebnú digitalizáciu procesov agend odboru cudzineckej polície. Sprístupnením 
elektronických formulárov sa zabezpečí nižšia chybovosť dát, hlavne tých, ktoré je možné predvyplniť z číselníkov.  

Zníženie administratívy a zefektívnenie spracovania procesov agend cudzineckej polície 

Elektronizáciou podávania žiadostí a poskytovaných služieb odboru cudzineckej polície sa zníži potreba ich prepisovania do informačného systému. 
Číselníky obsiahnuté v elektronických formulároch žiadostí a služieb budú kompatibilné  (ak nie úplne totožné) s číselníkmi agendových systémov 
cudzineckej polície, čo zabezpečí efektívne spracovanie dát, zníženie administratívy a zvýšenie elektronizácie spracovania procesov. 

Zníženie trvania spracovania a doby vybavenia žiadosti 

Digitalizácia procesov, zníženie administratívy a zefektívnenie spracovania procesov prispeje k zníženiu trvania spracovania a doby vybavenia žiadosti 
alebo poskytovanej služby. 

Zavedenie overovania identity prostredníctvom dostupných biometrických údajov 

Zavedenie využívania dostupných biometrických údajov štátu pri udeľovaní povolení, čím sa zabezpečí zníženie/odstránenie vydávania povolení na pobyt 
pre falošnú identitu. 

Zefektívnenie sledovania, vyhodnocovania a vykazovania údajov 

Zefektívnenie sledovania, vyhodnocovania a vykazovania údajov zavedením nového spracovania, vyhodnocovania a reportovania potrebných dát. 

Dodržanie bezpečnostných pravidiel pri stotožňovaní osôb
Zabezpečenie elektronickej výmeny údajov, informácií a dokumentov 

Zavedením elektronickej výmeny údajov medzi externými IS a IS ECU sa zabezpečí efektívna výmena informácií a dát.  
Zabezpečením získavania niektorých povinných príloh žiadostí elektronicky zo zdrojového IS VS sa odstráni povinnosť žiadateľa 
dokladať niektoré dokumenty papierovo, niekedy aj duplicitne. Ide prevažne o dokumenty, ktoré sa nachádzajú v štáte a orgány VS (aj 
iné organizácie) ich vedia v rámci elektronickej komunikácie efektívne poskytnúť (napr. výpis z Registra trestov, výpis zo sociálnej 
poisťovne, výpis zo zdravotnej poisťovne).   

Zefektívnenie komunikácie so žiadateľom 
 Zavedenie elektronickej výmeny údajov 

Zavedením možnosti podávania elektronických žiadostí a poskytovaním elektronických služieb sa zníži potreba komunikácie so žiadateľom papierovou 
formou. Komunikácia so žiadateľom alebo povinným bude prebiehať vo väčšej miere elektronicky formou zasielania výsledku služby alebo žiadosti do 
elektronickej schránky žiadateľa alebo povinného. Okrem zasielania výsledku služby alebo žiadosti bude možné zasielať aj žiadosti o doplnenie a iné 
procesné dokumenty prostredníctvom elektronickej schránky. 

Zavedenie zasielania notifikácií

Zavedením možnosti automatického generovania notifikačnej SMS alebo e-mailu, prípadne zaslanie notifikácie do elektronickej schránky, prostredníctvom 
ktorej bude zabezpečené automatizované stráženie lehôt platnosti udeleného pobytu alebo vydaného dokladu povolenia na pobyt, a zákonom 
stanovených lehôt s linkou na elektronickú službu, kde je možné takúto žiadosť podať sa zefektívni komunikácia so žiadateľom, pričom sa uplatní 
proaktívny princíp fungovania služieb štátu.  
Rozsah projektu

PARAMETER  POČETNOSŤ  

 Počet aktuálne platných pobytov pre cudzincov (2021) 167 519 

Počet prijatých žiadostí o udelenie pobytu (2021) 63 480



 Počet pobytov udelených cudzincom (2021) 53 931 

 Z toho počet pobytov udelených cudzincom na podnikanie (2021) 21 916 

 Z toho počet pobytov udelených cudzincom na zamestnanie (2021) 15 604

Z toho počet pobytov udelených cudzincom na štúdium (2021) 4 079 

Tabuľka 1: Rozsah projektu

Zainteresované strany/Stakeholderi

ID AKTÉR / 
STAKEHOLDER

SU
BJE
KT 
(náz
ov / 
skra
tka)

ROLA 
(vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.)

Informačný systém 
(názov ISVS a MetaIS kód)

1. Občan FO Občan ako vlastník nehnuteľnosti poskytujúci ubytovanie cudzincovi napr. čestné vyhlásenie 
o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území SR.

Portál Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky 
(isvs_6108)

2. Cudzinec FO Vystupuje v rámci agend oddelenia cudzineckej polície ako žiadateľ, napríklad o udelenie pobytu, 
registráciu pobytu, vydanie dokladu, alebo žiadateľ o poskytnutie informácií.

Portál Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky 
(isvs_6108)

3. Podnikateľ FO FO Vlastník nehnuteľností vystupuje v rámci agend OCP ako povinná osoba, ktorá v rámci procesu 
udelenia pobytu má podpísanú s cudzincom nájomnú zmluvu alebo Ubytovateľ poskytujúci 
krátkodobý pobyt za účelom dovolenky, služobnej cesty alebo iných zákonom definovaných účelov.

Portál Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky 
(isvs_6108)

4. Podnikateľ PO PO Vlastník nehnuteľností vystupuje v rámci agend OCP ako povinná osoba, ktorá v rámci procesu 
udelenia pobytu má podpísanú s cudzincom nájomnú zmluvu alebo Ubytovateľ poskytujúci 
krátkodobý pobyt za účelom dovolenky, služobnej cesty alebo iných zákonom definovaných účelov.

Portál Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky 
(isvs_6108)

5. Oddelenie 
cudzineckej polície 

MV 
SR

Vykonáva prijatie a spracovanie žiadostí týkajúcich sa agend OCP. Zabezpečuje udeľovanie pobytu 
a výdaj dokladov.

Evidencia cudzincov 
(isvs_189), Portál Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky 
(isvs_6108)

6. Ministerstvo vnútra 
SR 

MV 
SR

Zodpovedá za úseky a agendy verejnej správy týkajúce sa evidencie obyvateľov, cudzincov 
a povoľovanie pobytu;

Evidencia cudzincov 
(isvs_189), Portál Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky 
(isvs_6108)

7. Zastupiteľský úrad ZÚ 
SR

Je zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí, kde je umožnené žiadateľovi podávanie 
žiadostí týkajúcich sa agend oddelenia cudzineckej polície.

N/A

8. Ministerstvo 
zahraničných vecí a 
Európskych 
záležitostí SR

MZ
VaE
Z 
SR

Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí zastrešuje Zastupiteľské úrady SR v 
zahraničí

N/A

9. Úrad hraničnej a 
cudzineckej polície 
Prezídia Policajného 
zboru 

MV 
SR

Riadi, metodicky usmerňuje a kontroluje činnosť svojich organizačných zložiek (okrem iných aj OCP) Evidencia cudzincov 
(isvs_189), Portál Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky 
(isvs_6108)

1
0.

Iné OVM OVM Orgány verejnej moci, ktoré vystupujú v agendách oddelenia cudzineckej polície napríklad ako 
sprostredkovatelia žiadostí, orgány povinné nahlasovať zmeny súvisiace s cudzincom alebo ako 
orgány dopytované zo strany OCP, aby sa vyjadrili k žiadosti cudzinca

Informačné systémy v správe 
OVM

1
1.

Iné inštitúcie Napr. škola vystupuje v procesoch agend cudzineckej polície ako osoba, ktorá je povinná 
nahlasovať zmeny v súvislosti so zmenami ohľadne štúdia cudzinca

Informačné systémy inštitúcií

Tabuľka 2 Zainteresované strany 

Ciele projektu a merateľné ukazovatele



Ciele/Merateľné ukazovatele

ID CIEĽ NÁZOVMERATEĽNÉHO 
A VÝKONNOSTNÉHO 
UKAZOVATEĽA (KPI)

POPISUKAZOVATEĽA MERNÁ 
JEDNOTKA(v 
čom sa meria 
ukazovateľ)

AS ISMERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ 
HODNTOY(aktuálne 
hodnoty)

TO BE MERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ 
HODNTOY(cieľové 
hodnoty projektu)

SPÔSOB ICH 
MERANIA/ 
OVERENIA PO 

 NASADENÍ
(overenie 
naplnenie cieľa)

I
D
_1

Optimalizácia a 
zefektívnenie 
spracovania procesov 
agend OCP

Šetrenie času 
zamestnanca OCP na 
evidenciu údajov o 
krátkodobom pobyte

Šetrenie času zamestnanca OCP 
na evidenciu údajov o 
krátkodobom pobyte

Percentá (%) 100% 0% Meranie systémom

I
D
_2

Zabezpečenie 
elektronickej výmeny 
údajov, informácií a 
dokumentov

Šetrenie času na 
kompletizačnú etapu 
podkladov

Šetrenie času na realizáciu 
dožiadaní za účelom overovania 
informácií o osobách

Percentá (%) 100% 15% Meranie systémom

I
D
_3

Zefektívnenie 
komunikácie so 
žiadateľom

Počet žiadostí pri 
vybraných elektronických 
službách

Počet žiadostí pri vybraných 
elektronických službách (obnova 
pobytu, vybavenie nového 
dokladu)

Počet (ks) 0 1500 Používateľský 
prieskum

Tabuľka 3 Merateľných ukazovateľov

Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Realizácia projektu sa dotýka predovšetkým optimalizácie a zefektívnenia procesov agend oddelenia cudzineckej polície, k čomu prispeje aj elektronizácia 
alebo úprava služieb v rámci podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľom. Vo vzťahu k projektu MV SR chápe ako koncového používateľa 
predovšetkým zamestnanca/príslušníka OCP. V rámci projektu a projektových výstupov boli reflektované požiadavky gestorov a pracovníkov, ktoré boli 
vyhodnotené a zapracované do katalógu požiadaviek riešenia uvedených v samostatnom dokumente (CBA/TCO).

Riziká a závislosti

Riziká a závislostí sú spracované v Prílohe č. 1 –    Zoznam RIZÍK a ZÁVISLOSTI

Alternatívy a Multikriteriálna analýza

Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené alternatívy, ktoré reflektujú hlavné ciele a motiváciu pre realizáciu projektu:

Optimalizácia a zefektívnenie spracovania procesov agend OCP
Zabezpečenie elektronickej výmeny údajov, informácií a dokumentov
Zefektívnenie komunikácie so žiadateľom.

Alternatívy riešenia

Riešenie 1 

Biznis 
alternatíva 1 

Procesy a služby pokrývajúce agendy OCP budú prebiehať rovnako ako doteraz, podporené súčasnými riešeniami.

Popis Alternatíva spočíva v nerealizácii projektu. Funkcie ako prijatie žiadosti, zaevidovanie žiadosti, doručovanie, overenie žiadosti, 
rozhodovanie o žiadosti, vykazovanie a reporting a aj samotná komunikácia so žiadateľom alebo s inými orgánmi VS budú prebiehať 
ako doteraz. Nebudú teda realizované zásadné úpravy aktuálneho riešenia.

"Must have" 
kritériá pre 
aplikačnú 
vrstvu 

N/A



"Nice to have" 
kritériá  
pre aplikačnú 
vrstvu 

N/A

Alternatíva 
pre  
technologickú 
vrstvu 

N/A

Riešenie 2 

Biznis alternatíva 2 Optimalizácia, zefektívnenie a elektronizácia vybraných časti procesov agend oddelenia cudzineckej polície

Popis Alternatíva spočíva v realizácii zmien vo výkone procesov agend oddelenia cudzineckej polície. Tieto zmeny zabezpečia:

Digitalizáciu procesov, zníženie administratívy a zefektívnenie spracovania procesov prispeje k zníženiu trvania 
spracovania a doby vybavenia žiadosti alebo poskytovanej služby.
Zavedenie využívania dostupných biometrických údajov štátu pri udeľovaní povolení, čím sa zabezpečí zníženie
/odstránenie vydávania povolení na pobyt pre falošnú identitu. 
Zavedenie nového prístupu spracovania, vyhodnocovania a reportovania potrebných dát zabezpečí zefektívnenie 
sledovania, vyhodnocovania a vykazovania potrebných údajov
Zavedenie elektronickej výmeny údajov medzi externými IS VS a IS ECU, čím sa zabezpečí zefektívnenie výmeny dát 
a informácií a optimalizovanie procesov

"Must have" kritériá pre 
aplikačnú vrstvu 

V rámci tejto alternatívy sú stanovené kritériá, ktoré sa týkajú:

Rozvoja IS ECU a rozšírenie o nové funkcionality;
Implementácie integrácií na iné IS VS; 

Evidencia cudzincov (isvs_189):
Zmeny v rámci funkcionality Žiadosť o pobyt;
Zmeny v rámci funkcionality Krátkodobý pobyt;
Zmeny v rámci funkcionality Biometria;
Zmeny v rámci funkcionality DWH. 

V rámci riešenia bude implementovaná integrácia na externé systémy:
Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov (isvs_5836);
IS katastra nehnuteľností (ivs_8723);
IS EOO / RTO (isvs_533);
Centrálny register vysokých škôl (isvs_374);
RIS – Rezortný informačný systém (isvs_6092);
INTERPOL;
IS v správe MHSR;
IS Vojenského spravodajstva;
IS Slovenskej informačnej služby;
Vízový informačný systém. 

V rámci riešenia bude implementovaná integrácia na interné systémy v správe MVSR:
Exit/Entry System;
Schengenský informačný systém;
Centrálna lustračná konzola;
IS AFIS/EURODAC;
Rezortný platobný modul;
Automatizovaná správa registratúry MVSR (isvs_6105).

"Nice to have" kritériá  
pre aplikačnú vrstvu 

N/A

Alternatíva pre  
technologickú vrstvu 

Vlastná infraštruktúra

Riešenie 3 



Biznis 
alternatíva 
3 

Optimalizácia, zefektívnenie a elektronizácia vybraných častí procesov agend oddelenia cudzineckej polície vrátane elektronizácie 
služieb v rámci podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľom.

Popis Alternatíva spočíva v realizácii zmien vo výkone procesov agend oddelenia cudzineckej polície ale aj v realizácii elektronizácie podávania 
služieb a komunikácie so žiadateľom. 
Tieto zmeny zabezpečia:

Digitalizáciu procesov zavedením elektronického podávania a spracovania žiadostí. Sprístupnením elektronických formulárov sa 
zabezpečí aj nižšia chybovosť dát, hlavne tých, ktoré je možné predvyplniť z číselníkov.
Elektronizáciou podávania žiadostí a poskytovaných služieb sa zníži potreba ich prepisovania do informačného systému. Číselníky 
obsiahnuté v elektronických formulároch žiadostí a služieb budú kompatibilné (ak nie úplne totožné) s číselníkmi agendových 
systémov cudzineckej polície, čo zabezpečí efektívne spracovanie dát, zníženie administratívy a zvýšenie elektronizácie 
spracovania procesov.
Digitalizáciou procesov, zníženie administratívy a zefektívnenie procesov prispeje k zníženiu trvania spracovania a doby vybavenia 
žiadosti alebo poskytovanej služby.
Zavedenie využívania dostupných biometrických údajov štátu pri udeľovaní povolení, čím sa zabezpečí zníženie/odstránenie 
vydávania povolení na pobyt pre falošnú identitu. 
Zavedenie nového prístupu spracovania, vyhodnocovania a reportovania potrebných dát zabezpečí zefektívnenie sledovania, 
vyhodnocovania a vykazovania potrebných údajov
Zavedenie elektronickej výmeny údajov medzi externými IS VS a IS ECU, čím sa zabezpečí zefektívnenie výmeny dát a informácií 
a optimalizovanie procesov
Zefektívnenie komunikácie so žiadateľom zavedením možnosti podávania elektronických žiadostí, vytvorením klientskej zóny 
a komunikáciou so žiadateľom prostredníctvom elektronickej schránky, ktorá bude súčasťou klientskej zóny. Zefektívnenie 
komunikácie prostredníctvom zasielania notifikácií a správ žiadateľovi, resp. cudzincovi prispeje k proaktívnemu prístupu fungovania 
služieb štátu.



"Must 
have" 
kritériá pre 
aplikačnú 
vrstvu 

V rámci tejto alternatívy sú stanovené kritériá, ktoré sa týkajú:

Rozvoja IS ECU a rozšírenie o nové funkcionality;
Implementácie integrácií na iné IS VS;
Implementácie koncových služieb. 

Evidencia cudzincov (isvs_189):
Zmeny v rámci funkcionality Žiadosť o pobyt;
Zmeny v rámci funkcionality Krátkodobý pobyt;
Zmeny v rámci funkcionality Biometria;
Zmeny v rámci funkcionality DWH. 

V rámci riešenia bude implementovaná integrácia na externé systémy:
Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov (isvs_5836);
IS katastra nehnuteľností (ivs_8723);
IS EOO / RTO (isvs_533);
Centrálny register vysokých škôl (isvs_374);
RIS – Rezortný informačný systém (isvs_6092);
INTERPOL;
IS v správe MHSR;
IS Vojenského spravodajstva;
IS Slovenskej informačnej služby;
Vízový informačný systém. 

V rámci riešenia bude implementovaná integrácia na interné systémy v správe MVSR:
Exit/Entry System;
Schengenský informačný systém;
Centrálna lustračná konzola;
IS AFIS/EURODAC;
Rezortný platobný modul;
Automatizovaná správa registratúry MVSR (isvs_6105). 

Portál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (isvs_6108) bude doplnený o nové koncové služby, ktoré budú realizované 
prostredníctvom hlavných aplikačných služieb. Portál bude portál obsahovať nové funkcionality týkajúce sa novej Privátnej časti, 
ktorá bude slúžiť cudzincom a ubytovateľom. 
Nové koncové služby:
Podávanie žiadosti o udelenie pobytu;
Podávanie žiadosti o obnovenie pobytu;
Registrovanie pobytu;
Podávanie žiadosti o vydanie dokladu;
Zobrazovanie informácií a údajov;
Podávanie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti s pobytom cudzinca;
Registrovanie ubytovateľa;
Podávanie žiadosti o udelenie pobytu z úradnej moci;
Podávanie oznámenia o zmene;
Hlásenie zmien týkajúcich sa pobytu cudzinca;
Podávanie odvolania voči zamietnutiu žiadosti.

"Nice to 
have" 
kritériá  
pre 
aplikačnú 
vrstvu 

N/A

Alternatíva 
pre  
technologic
kú vrstvu 

Vlastná infraštruktúra

Multikriteriálna analýza



Výber alternatív prebieha na úrovni biznis vrstvy prostredníctvom MCA zostavenej na základe kapitoly Motivácia, ktorá obsahuje ciele stakeholderov, ich 
požiadavky a obmedzenia pre dosiahnutie uvedených cieľov.

Optimalizácia procesov agend oddelenia cudzineckej polície a vyššia miera automatizácie;
Zefektívnenie elektronickej výmeny údajov, informácií a dokumentov medzi externými IS VS a IS ECU;
Zefektívnenie komunikácie so žiadateľom;
Dodržanie bezpečnostných pravidiel pri stotožňovaní osôb.

Kritériá MCA

KRITÉRIUM Občan / Podnikateľ 
 FO, PO

Cudzi
nec

OCP / 
ZÚ

MV SR / MZVaEZ SR 
/ ÚHCP

Iné OVM / Iné 
inštitúcie

Optimalizácia procesov agend oddelenia cudzineckej polície a vyššia miera 
automatizácie

X X X X X

Zefektívnenie elektronickej výmeny údajov, informácií a dokumentov medzi 
externými IS VS a IS ECU

X X X X X

Zefektívnenie komunikácie so žiadateľom X X X

Dodržanie bezpečnostných pravidiel pri stotožňovaní osôb X X

Vyhodnotenie MCA

Zoznam kritérií Alter
natíva

1

Spôsob 
dosiahnutia

Optimalizácia procesov agend oddelenia cudzineckej 
polície a vyššia miera automatizácie

čiast
očne

Optimalizácia a zefektívňovanie bude prebiehať pomaly a postupne malými 
zmenami a úpravami aktuálneho riešenia, prípadne metodickými úpravami.

Zefektívnenie elektronickej výmeny údajov, informácií 
a dokumentov medzi externými IS VS a IS ECU

nie N/A

Zefektívnenie komunikácie so žiadateľom nie N/A

Dodržanie bezpečnostných pravidiel pri stotožňovaní 
osôb

áno Pravidlá vyžadované zo strany MV SR vo vzťahu predovšetkým prvej evidenciu 
cudzinca zostanú zachované.

Zoznam kritérií Alt
ern
atíva

2

Spôsob 
dosiahnutia

Optimalizácia procesov agend oddelenia 
cudzineckej polície a vyššia miera 
automatizácie

áno Optimalizácia a zefektívňovanie bude realizované zmenami a úpravami aktuálneho riešenia, 
vrátane zavedenie povinnej elektronickej komunikácie napr. vo vzťahu k hláseniam 
krátkodobého pobytu a podobne.

Zefektívnenie elektronickej výmeny údajov, 
informácií a dokumentov medzi externými IS 
VS a IS ECU

áno V rámci riešenie budú integrované IS V, s ktorými bude prebiehať výmena údajov týkajúcich sa 
„dožiadaní" vo vzťahu k danému cudzincovi.

Zefektívnenie komunikácie so žiadateľom nie N/A

Dodržanie bezpečnostných pravidiel pri 
stotožňovaní osôb

áno Pravidlá vyžadované zo strany MV SR vo vzťahu predovšetkým prvej evidenciu cudzinca 
zostanú zachované.



Zoznam kritérií Al
te
rn
at
íva

3

Spôsob 
dosiahnutia

Optimalizácia procesov agend 
oddelenia cudzineckej polície 
a vyššia miera automatizácie

á
no

Optimalizácia a zefektívňovanie bude realizované zmenami a úpravami aktuálneho riešenia, vrátane 
zavedenie povinnej elektronickej komunikácie napr. vo vzťahu k hláseniam krátkodobého pobytu a podobne.

Zefektívnenie elektronickej 
výmeny údajov, informácií 
a dokumentov medzi externými IS 
VS a IS ECU

á
no

V rámci riešenie budú integrované IS V, s ktorými bude prebiehať výmena údajov týkajúcich sa „dožiadaní" vo 
vzťahu k danému cudzincovi.

Zefektívnenie komunikácie so 
žiadateľom

á
no

V rámci riešenia bude zavedené el. služby, ktoré umožnia efektívnejšiu komunikáciu s klientom (cudzinec, 
ohlasovateľ zmien, ubytovateľ). Cudzinec bude mať napr. prístup k informáciám o svojich konaniach v rámci 
klientskej zóny portálu MV SR, cez ktorý bude môcť aj komunikovať voči OCP (a naopak) a podobne.

Dodržanie bezpečnostných 
pravidiel pri stotožňovaní osôb

á
no

Pravidlá vyžadované zo strany MV SR vo vzťahu predovšetkým prvej evidenciu cudzinca zostanú zachované.

V zmysle vyhodnotenia MCA bude ďalej riešená a posudzovaná biznis alternatíva 3 - Optimalizácia, zefektívnenie a elektronizácia vybraných častí 
, ktorá splnila všetky procesov agend oddelenia cudzineckej polície vrátane elektronizácie služieb v rámci podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľom

stanovené kritériá.

Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry

Alternatívy na úrovni aplikačnej vrstvy architektúry reflektujú alternatívy vypracované na základe „nadradenej" architektonickej biznis vrstvy, pričom vďaka 
uplatneniu nasledujúcich princípov aplikačná vrstva architektúry dopĺňa informácie k alternatívam stanoveným pomocou biznis architektúry. 
Na aplikačnej vrstve budú projektom riešené len aplikačné moduly/funkcionality, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov.

Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry

Alternatívy na úrovni technologickej architektúry reflektujú alternatívy vypracované na základe „nadradenej" architektonickej aplikačnej vrstvy. 
Vzhľadom na to, že sa jedná prevažne o úpravu existujúcich informačných systémov, ktoré sú prevádzkované v dátovom centre MV SR, tak na úrovni 
technologickej vrstvy architektúry nie je ekonomicky výhodné uvažovať s ďalšími alternatívami.

POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)

Pre implementované zmeny budú dodané nasledovné špecializované a manažérske produkty.

Realizačná fáza projektu

Manažérsky produkt

Projektový iniciálny dokument (PID) (R-01)

Hlavné aktivity Špecializovaný produkt



Analýza a dizajn Detailný technický návrh riešenia (R1-1)

Plán testov (R1-2)

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb Obstaranie technických prostriedkov (R2-1)

Obstaranie programových prostriedkov a služieb (R2-2)

Implementácia a Testovanie Vývoj, migrácia údajov a integrácia (R3-1)

Testovanie (R3-2)

Školenia personálu (R3-3)

Dokumentácia (R3-4)

Nasadenie a Postimplementačná podpora Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) (R4-1)

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

Dokončovacia fáza projektu

Manažérsky produkt

D-01 Správa o dokončení projektu

D-01 Správa o získaných poznatkoch

D-01 Plán kontroly po odovzdaní projektu

D-01 Odporúčanie nadväzných krokov

Služby projektového riadenia

Manažérsky produkt

M-01 Plán etapy

M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky

M-03 Akceptačný protokol

M-04 Audit kvality projektu na mieste

Tabuľka 4 Výstupy projektu v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. 

NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Architektúra budúceho stavu reflektuje zámer projektu elektronizovať a optimalizovať procesy oddelenia cudzineckej polície zavedením elektronického 
podávania žiadostí, ich automatizovaným spracovaním, elektronickou komunikáciou so žiadateľom a inými OVM, optimalizáciou procesov vykazovania 
a reportingu a zavedením biometrického overovania cudzinca pri overovaní žiadosti. 
Z dôvodu elektronizácie podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľom bude upravený prístupový kanál portal.minv.sk. Časť portálu bude prístupná pre 
všetkých žiadateľov, ktorí v tom momente nedisponujú prihlasovacími údajmi do klientskej zóny portálu alebo do zóny ubytovateľov. V časti bez prihlásenia 
bude možné využiť základné elektronické služby, pre ktoré nie je vyžadované prihlásenie do klientskej zóny, ako je napríklad služba „Dohodnutie termínu 
cez rezervačný systém Ministerstva vnútra SR" alebo služba „Podanie žiadosti o udelenie pobytu". 
Časť portálu bude sprístupnená po prihlásení sa pomocou obdržaných prihlasovacích údajov. Po prihlásení žiadateľ vstúpi do tzv. Klientskej zóny. 
Klientská zóna bude poskytovať funkcionality prístupné klientovi (cudzinec). 
Treťou časťou portálu bude časť vyčlenená pre Ubytovateľov – Zóna Ubytovateľov. Zóna ubytovateľov bude poskytovať funkcionality týkajúce sa 
ohlasovania krátkodobého pobytu cudzinca a s nimi súvisiace služby (elektronická kniha návštev a podobne). 
V rámci portálu budú poskytované novo vybudované koncové služby. Z pohľadu biznis funkcií zabezpečujúcich chod agend oddelenia cudzineckej polície 
budú upravené funkcie:

Prijatie žiadosti;
Zaevidovanie žiadosti;
Overenie žiadosti;
Vytvorenie a zaslanie oznámenia;
Vykazovanie a reporting.

V rámci projektu budú podporené nové biznis funkcie:



Generovanie platobného predpisu;
Registrácia;
Notifikácie.

Z pohľadu aplikačnej architektúry budú implementované nové funkcionality a úpravy existujúcich funkcionalít: 
Evidencia cudzincov (isvs_189):

Zmeny v rámci funkcionality Žiadosť o pobyt;
Zmeny v rámci funkcionality Krátkodobý pobyt;
Zmeny v rámci funkcionality Biometria;
Zmeny v rámci funkcionality DWH.

V rámci riešenia bude implementovaná integrácia na externé systémy:

Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov (isvs_5836);
IS katastra nehnuteľností (ivs_8723);
IS EOO / RTO (isvs_533);
Centrálny register vysokých škôl (isvs_374);
RIS – Rezortný informačný systém (isvs_6092);
INTERPOL;
IS v správe MHSR;
IS Vojenského spravodajstva;
IS Slovenskej informačnej služby;
Vízový informačný systém.

V rámci riešenia bude implementovaná integrácia na interné systémy v správe MVSR:

Exit/Entry System;
Schengenský informačný systém;
Centrálna lustračná konzola;
IS AFIS/EURODAC;
Rezortný platobný modul;
Automatizovaná správa registratúry MVSR (isvs_6105).

Portál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (isvs_6108) bude doplnený o nové koncové služby, ktoré budú realizované prostredníctvom hlavných 
aplikačných služieb. Portál bude portál obsahovať nové funkcionality týkajúce sa novej Privátnej časti, ktorá bude slúžiť cudzincom a ubytovateľom. 

LEGISLATÍVA

Projekt  vychádza z tzv. Plánu obnovy a odolnosti, Komponentu 16: Boj proti korupcii a praniu Elektronizácia procesov udeľovania povolení na pobyt
špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva. Konkrétne ide o investíciu: „ ". Modernizácia a budovanie odborných kapacít Policajného zboru
Nízka miera elektronizácie a automatizácie procesov v polícii. Nadmerná byrokracia spojená s nízkou mierou elektronizácie výrazne spomaľuje 
rozhodovanie o udelení pobytu s dopadom na časové a administratívne náklady žiadateľov 
Legislatívny rámec činnosti pre udelenie pobytu je tvorený predovšetkým zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý upravuje pre oblasť projektu podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky, podmienky pobytu, vydávanie dokladov pre 
cudzincov, evidenciu osôb a kontrolu pobytu. 
V rámci projektu bude potrebné realizovať aj legislatívnu zmenu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a to minimálne pre nasledovné oblasti:

definovať možnosť komunikácie cudzinca prostredníctvom klientskej zóny na Portáli (al. služby), vrátane možnosti doručovania do tejto klientskej 
zóny.

V rámci projektu bude potrebné realizovať aj legislatívnu zmenu zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 
obyvateľov Slovenskej republiky:

definovať povinnosť elektronickej komunikácie pri hlásení krátkodobého pobytu cudzinca - zrušiť tak papierové domové knihy a nahradenie 
vedenia elektronickej domovej knihy prostredníctvom elektronických služieb.



Relevantné legislatívne zmeny budú detailne zanalyzované a navrhované v rámci aktivity Analýza a dizajn na strane MV SR. V priebehu aktivity 
implementácia a testovanie bude legislatívny návrh procesovaný v zmysle príslušných pravidiel.

ROZPOČET A PRÍNOSY

V rámci ekonomickej analýzy je kladený dôraz predovšetkým na definovanie prínosov navrhovaného projektu a to ako kvalitatívnych, tak aj kvantitatívnych 
(finančné a ekonomické). 
Kvantitatívne prínosy v rámci navrhovaného projektu sú:

Šetrenie času zamestnanca OCP na:
Dožiadanie výstupov od OVM potrebných na kompletizáciu žiadostí a spracovanie takýchto výstupov v ECU
Evidenciu údajov o krátkodobom pobyte cudzincov

Šetrenie času OVM a iných inštitúcií na:
Vybavenie potvrdení, ktoré sa vyžadujú v procesoch pri vybavovaní žiadostí o pobyt s využitím priamej integrácie
Nahlasovanie zmien škôl ohľadne štúdia cudzinca

Šetrenie času občana/podnikateľa:
Na vybavenie vybraného okruhu služieb elektronicky bez nutnosti osobného kontaktu (doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, 
nahlásenie poskytovania krátkodobého pobytu cudzinca atď.)
Nahlasovanie zmien zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním cudzinca

Šetrenie času cudzinca:
Vybavenie vybraného okruhu služieb elektronicky bez nutnosti osobného kontaktu (vybavenie nového dokladu, obnova pobytu atď.)

Kvalitatívne prínosy v rámci navrhovaného projektu sú:

Zrýchlenie procesu vybavenia žiadostí o pobyt
Zvýšenie kvality štatistických výstupov



Parametre pre účely ohodnotenia prínosov (jednotlivé údaje sú z vybraných štatistických údajov OCP/ÚHCP, ak nie je uvedené inak – bližšie informácie 
k nižšie uvedeným parametrom a vysvetlenia sú uvedené v CBA na záložke Faktory): 

 Náklady na súčasný stav
Priemerné ročné náklady na prevádzku ECU za roky 2019 – 2021: 61 666,67 EUR 

 (integrácie oproti zisťovania stavu v systémoch alebo dožiadaním prostredníctvom elektronickej pošty) Šetrenie času na kompletizačnú etapu podkladov
Ročný počet prijatých žiadostí štátnych príslušníkov tretích krajín o udelenie pobytu (priemer za roky 2019 - 2021): 51 388
Priemerný čas trvania zamestnanca pre vloženie žiadosti (As-is): 0,2625 hod.
Priemerný čas dožiadania podkladov pre kompletizačnú fázu (As-is): 0,33 hod.
Priemerný čas dožiadania podkladov pre kompletizačnú fázu (To-be):0,05 hdo. 

 (§115 ods. 4 a 5) Šetrenie času zamestnávateľa s nahlasovaním zmien s ukončením pracovného pomeru alebo predčasné ukončenie štúdia cudzinca
Počet aktuálne platných pobytov za účelom zamestnania: 22 526
Priemerná miera fluktuácie v súkromných organizáciách: 18%
Počet aktuálne platných pobytov za účelom štúdia : 8 989
Priemerná % predčasného ukončenie štúdia: 32%
Priemerný čas zamestnanca na nahlásenie zmeny (As-is): 1,43 hod.
Priemerný čas zamestnanca na nahlásenie zmeny (To-be): 0,5 hod. 
Šetrenie času ubytovateľa/cudzinca a materiálových nákladov ubytovateľa pri krátkodobom pobyte
Ročný počet hlásení o krátkodobom pobyte - elektronicky (priemer za roky 2019 - 2021): 10 360
Počet hlásení o krátkodobom pobyte – listinne (priemer za roky 2019 - 2021): 130 483
Počet samostatne odoslaných listinných podaní: 70%
Priemerný čas ubytovateľa na doručenie hlásenia poštou (As-is): 1,18 hod.
Priemerný čas ubytovateľa na doručenie hlásenia elektronicky (To-be) : 0,08 hod.
Priemerný čas zamestnanca OCP na evidenciu hlásenia (As-is): 0,12 hod.
Priemerný čas zamestnanca OCP na evidenciu hlásenia (To-be): 0 hod. 

 Šetrenie času pri vybraných elektronických službách (obnova pobytu, vybavenie nového dokladu)
% žiadostí o obnovu pobytu:10%
% podaných žiadostí elektronicky: 30%
Priemerný čas trvania zamestnanca pre vloženie žiadosti (As-is): 0,26 hod.
Priemerný čas trvania cudzinca pre vloženie žiadosti (As-is): 1,98 hod.
Priemerný čas trvania zamestnanca pre vloženie žiadosti (To-be): 0,26 hod.
Priemerný čas trvania cudzinca pre vloženie žiadosti (To-be) : 0 hod. 

Celkové náklady na vlastníctvo boli stanovené na základe Metodického pokynu k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií 
verejnej správy. Celkové náklady na implementáciu sú stanovené na sumu   , ktoré sú vyčíslené v 2 a 3 roku realizácie projektu T2-4 957 632 EUR s DPH
T3. Celkové náklady na vlastníctvo za obdobie 10 rokov je na úrovni 6 764 317 EUR. Riadenie projektu ako aj nutné interné kapacity podľa vyhlášky budú 
zabezpečené interne financované v rámci projektu. Ich približné vyčíslenie počtu človekodní je súčasťou priloženej CBA.
V súčasnom stave sú náklady tvorené nákladmi na prevádzku a údržbu systému IS ECU. 
Tabuľka 5: Náklady na súčasný stav

Náklady na budúci stav sú tvorené nákladmi na implementáciu zmien, infraštruktúru, ktoré sú vyčíslené v T1 až T3. Následný rozvoj a údržbu projektu je 
vyčíslená od T4.
Tabuľka 6: Náklady na budúce riešenie

 
Sumarizácia nákladov a prínosov

Náklady 6 764 317 €

Všeobecný materiál

IT - CAPEX 4 973 859 €

Aplikácie 3 573 859 €

SW

HW 1 400 000 €



IT - OPEX- prevádzka 1 654 445 €

Aplikácie 1 164 445 €

SW
€

HW 490 000 €

Riadenie projektu 136 013 €

Prínosy 9 261 020 €

Finančné prínosy

Administratívne poplatky

Ostatné daňové a nedaňové príjmy

Ekonomické prínosy 9 261 020 €

Občania (€) 5 281 527 €

Úradníci (€) 2 920 150 €

Úradníci (FTE)

Kvalitatívne prínosy 1 059 343 €

Návratnosť projektu: T7
Pomer prínosov a nákladov (BCR): 1,54
Ekonomická vnútorná výnosová miera (EIRR): 19,7%
Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV): -5 555 097 EUR
Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV): 2 423 464 EUR 
Detailné informácie sú uvedené v samostatnej prílohe BC/CBA.

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO 
RIADENIA
Časový harmonogram projektu je nastavený na 24 mesiacov so začatím 01/2023 projektu a finálnym termínom dokončenia resp. nasadenia všetkých 
funkcionalít a komponentov je 12/2024. Do začatia projektu bude prebiehať schvaľovanie dokumentácie iniciačnej fázy a príprava verejného obstarávania 
až po podpis zmluvy s úspešným uchádzačom.

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK 
(odhad termínu)

KONIEC 
(odhad termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 01/2021 04/2021

2. Iniciačná fáza 01/2022 06/2022

3. Realizačná fáza 01/2023 12/2024

3a Analýza a Dizajn 01/2023 09/2023

3b Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 01/2023 06/2023

3c Implementácia a testovanie 07/2022 08/2024

3d Nasadenie a Postimplementačná podpora 08/2023 12/2024

4. Dokončovacia fáza 12/2024 12/2024

5. Podpora prevádzky (SLA) 01/2025

Projekt bude realizovaný metódou Waterfall



Waterfall- vodopádový prístup počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projektu. 
Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie. Vodopádový prístup je vhodný a užitočný v projektoch, ktoré majú jasný cieľ 
a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác.

Verejný obstarávateľ projektu vypracoval  a . funkčnú špecifikáciu - detailnú technickú špecifikáciu - rámcovú

PROJEKTOVÝ TÍM

Zostavuje sa Riadiaci výbor (RV) v minimálnom zložení:

Predseda RV;
zástupca vlastníkov procesov objednávateľa;
zástupca kľúčových používateľov objednávateľa.

Určuje sa Projektový manažér verejného obstarávateľa (PM) a zostavuje sa Projektový tím v zložení:

kľúčový používateľ;
IT analytik;
IT architekt;
manažér kvality;
vlastník procesov;
Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti;
Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista.

ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte

1. Ing. Andrej Bronda Projektový manažér Oddelenie riadenia projektov OA SITB projektový manažér

2. Bude definované Bude definované Bude definované kľúčový používateľ

3. Bude definované Bude definované Bude definované IT analytik

4. Bude definované Bude definované Bude definované IT architekt



5. Bude definované Bude definované Bude definované manažér kvality

6. Bude definované Bude definované Bude definované vlastník procesov

7. Bude definované Bude definované Bude definované Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

8. Bude definované Bude definované Bude definované Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

PRACOVNÉ NÁPLNE

Podrobné pracovné náplne, povinnosti projektového tímu a ich zodpovednosti budú predmetom menovacích dekrétov. 
Projektový manažér

zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu, 
neustále odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie Riadiaceho výboru. Zodpovedá za riadenie všetkých 
(ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tím objednávateľa a za efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených 
zástupcom dodávateľa.
zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, 
sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový 
manažér vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia.
zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým plánov a za riadenie s tým 
súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/ projektový manažér obvykle podieľa na ich plánovaní a vyjednávaní a je 
hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka.

Kľúčový používateľ

zodpovedný za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov a za overenie kvality produktu.
zodpovedný za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, 
požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť.
Kľúčový používateľ (end user) navrhuje a definuje akceptačné kritériá, je zodpovedný za akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu 
projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky. Predkladá požiadavky na zmenu funkcionalít 
produktov a je súčasťou projektových tímov

IT analytik

zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu procesov, metodiky, technických 
možností a inej dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy softvérových 
riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov.
analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, vytvára analytický model 
systému, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom.
Analytik informačných technológií pripravuje špecifikáciu cieľového systému od procesnej až po technickú rovinu. Mapuje a analyzuje existujúce 
podnikateľské a procesné prostredie, analyzuje biznis požiadavky na informačný systém, špecifikuje požiadavky na informačnú podporu 



procesov, navrhuje koncept riešenia a pripravuje podklady pre architektov a vývojárov riešenia, participuje na realizácii zmien, dohliada na 
realizáciu požiadaviek v cieľovom riešení, spolupracuje pri ich preberaní (akceptácie) používateľom.
Pri návrhu IT systémov využíva odbornú špecializáciu IT architektov a projektantov. Študuje a analyzuje dokumentáciu, požiadavky klientov, 
legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných procesov. Navrhuje a prerokúva 
koncepcie riešenia informačných systémov a analyzuje ich efekty a dopady. Zabezpečuje spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s 
návrhom dátových a objektových štruktúr a ich väzieb, užívateľského rozhrania a ostatných podkladov pre projektovanie nových riešení.
Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti svojej špecializácie. Zodpovedá za návrhovú 
(design) časť IT - pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných systémov (biznis pohľad) a ich realizátormi (technologický pohľad).

IT architekt

zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie 
architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi.
vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje a stanovuje smery technického rozvoja informačných 
technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje základnú architektúru 
informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej 
prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia.
zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. Môže tiež poskytovať 
konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt, projektant analyzuje, vytvára a konzultuje so zákazníkom 
riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. 
Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, kvality a ceny celej 
služby/riešenia.

Manažér kvality

zodpovedá za priebežné vyžadovanie, hodnotenie a kontrolu kvality (vecnej aj formálnej) počas celého projektu. Je zodpovedný za úvodné 
nastavenie pravidiel riadenia kvality a za následné dodržiavanie a kontrolu kvality jednotlivých projektových výstupov. Sleduje a hodnotí 
kvalitatívne ukazovatele projektových výstupov a o zisteniach informuje projektového manažéra objednávateľa formou pravidelných alebo 
nepravidelných správ/záznamov.
plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti na trvalé zlepšovanie 
systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými normami. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie kvality, vrátane kontroly ich 
plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s plánom.
Počas celej doby realizácie projektu zabezpečuje zhodu kvality projektových výstupov s požiadavkami. Realizuje postupy riadenia kvality tak, aby 
výsledkom boli projektové výstupy spĺňajúce požiadavky objednávateľa. Kontroluje, či sa riadenie a proces zabezpečenia kvality vykonáva 
správnym spôsobom, v správnom čase a správnymi osobami.

Vlastník procesov

zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. Kľúčová rola na strane 
zákazníka (verejného obstarávateľa), ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné riešenie, prínos požadovanú hodnotu a 
naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú zaradzované a 
prioritizované v produktovom zásobníku. Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia 
vrátane DNR z pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácii IS.
zodpovedný za schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu. Definuje 
očakávania na kvalitu projektu, kvalitu projektových produktov, prínosy pre koncových používateľov a požiadavky na bezpečnosť. Definuje 
merateľné výkonnostné ukazovatele projektov a prvkov. Vlastník procesov schvaľuje akceptačné kritériá, rozsah a kvalitu dodávaných 
projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov, odsúhlasuje spustenie výstupov projektu do produkčnej prevádzky a dostupnosť 
ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu.

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

zodpovedá za dodržanie princípov a štandardov na kybernertickú a IT bezpečnosť, za kontrolu a audit správnosti riešenia v oblasti bezpečnosti.
koordinuje a riadi činnosť v oblasti bezpečnosti prevádzky IT, spolupracuje na projektoch, na rozvoji nástrojov a postupov k optimalizácii 
bezpečnostných systémov a opatrení. Stanovuje základné požiadavky, podmienky a štandardy pre oblasť bezpečnosti programov, systémov, 
databázy či sieti. Spracováva a kontroluje príslušné interné predpisy a dohliada nad plnením týchto štandardov a predpisov. Kontroluje a riadi 
činnosť nad bezpečnostnými testami, bezpečnostnými incidentmi v prevádzke IT. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom počítačov a 
informačných systémov pre oblasť bezpečnosti.

Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista

zodpovedá za nastavenia HW infraštruktúry;
riadi a vykonáva nasadzovanie relevantných verzií riešenia za účelom realizácie testovania ako aj finálne nasadenie riešenia na HW 
infraštruktúru.

ODKAZY



Projektový zámer neobsahuje relevantné odkazy.

PRÍLOHY

Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí 
Koniec dokumentu
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