
projekt_1636_Projektovy_zamer_detailny

 PROJEKTOVÝ ZÁMER

Identifikovanie požiadaviek  na funkčnú časť riešenia
Identifikácia projektu

Povinná osoba Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Názov projektu Monitorovanie, riadenie a prevádzka IT služieb

Zodpovedná osoba za projekt Ing. Zuzana Nemčeková, projektový manažér

Realizátor projektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vlastník projektu Ing. Igor Sibert, generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti

Schvaľovanie dokumentu

Položka Meno a priezvisko Organizácia Pracovná pozícia Dátum Podpis 
(alebo elektronický súhlas)

Vypracoval Ing. Zuzana Nemčeková MV SR Projektový manažér 06.04.2022  

Obsah
  1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU

  1.1. História zmien
  2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

  2.1. Použité skratky a pojmy
  2.1.1. Použité skratky
  2.1.2. Konvencie pre typy požiadaviek

  3. DEFINOVANIE PROJEKTU
  3.1. Manažérske zhrnutie
  3.2. Motivácia a rozsah projektu
  3.3. Zainteresované strany/Stakeholderi
  3.4. Ciele projektu a merateľné ukazovatele
  3.5. Špecifikácia potrieb koncového používateľa
  3.6. Riziká a závislosti
  3.7. Alternatívy a Multikriteriálna analýza

  3.7.1. Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry
  3.7.2. Multikriteriálna analýza
  3.7.3. Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry
  3.7.4. Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry
  3.7.5. Výber preferovanej alternatívy

  4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)
  5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY
  6. LEGISLATÍVA
  7. ROZPOČET A PRÍNOSY
  8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA
  9. PROJEKTOVÝ TÍM

  10. PRACOVNÉ NÁPLNE
 11. PRÍLOHY

POPIS ZMIEN DOKUMENTU



História zmien
Verzia Dátum Zmeny Meno

1.0 21.02.2022 Prvá verzia dokumentu Zuzana Nemčeková

    

    

ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

Dokument je výstupom z prípravnej a inicializačnej fázy v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov. Tento dokument popisuje prístup k 
riešeniu monitorovania, riadenia a prevádzkovania IT služieb Ministerstva vnútra SR nad úrovňou existujúceho IT Service Managementu.

Použité skratky a pojmy

Použité skratky

ID SKRATKA POPIS

1. Automatizova
ný spôsob

Ide o spracovanie vstupných dát v štruktúrovanej forme na základe nadefinovanej procedúry alebo scriptu. Spustenie spracovania môže byť 
naplánované ako opakovaná činnosť, alebo vyvolaná jednorazovou činnosťou (napr. uzavretie tiketu)

2. CISMA Centrálny informačný systém matrík

3. DC Datacentrum Ministerstva vnútra SR

4. EU Európska únia

5. EVO Evidencia vozidiel

6. EVO-NEV Evidencia vozidiel – časť Národná evidencia vozidiel

7. EVO-OEV Evidencia vozidiel časť – Osvedčenie o evidencii vozidla

8. RFO Register fyzických osôb

9. eID Elektronická identifikačná karta

1
0.

HW/Cloud Hardvér / Cloud

1
1.

IKT Informačno-komunikačné technológie (organizácie)

1
2.

IT Informačné technológie

1
3.

ITIL Information Technology Infrastructure Library - súbor best practice techník

1
4.

IS Informačný systém

1
5.

NSIS2-NG Národný schengenský systém

1
6.

SLA Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby

1
7.

SLO Ciele úrovne poskytovaných služieb

1
8. 

SR Slovenská republika

1
9.

SITB Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti



2
0.

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Konvencie pre typy požiadaviek

Funkčné požiadavky majú nasledovnú konvenciu:
RF_xxx.yyy

RF – funkčná požiadavka
xxx – oblasť požiadavky
yyy– číslo požiadavky

Nefunkčné a technické požiadavky majú nasledovnú konvenciu

RNF – nefunkčná požiadavka
xxx – oblasť požiadavky
yyy– číslo požiadavky

Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM. 

DEFINOVANIE PROJEKTU

Manažérske zhrnutie

SITB MV SR pri prevádzkovaní kritických aplikačných systémov a poskytovaní služieb týmito aplikačnými systémami, ako sú napríklad registre pre 
podporu elektronických služieb štátu, interné policajné systémy, , národné systémy NSIS2-NG integrované/prepojené s bezpečnostnými systémami na 
úrovni EU atď., potrebuje zvýšiť súčasnú úroveň prevádzkovej dostupnosti a odolnosti. Táto úloha neznamená len realizáciu postupných zmien v súčasnej 
technickej a aplikačnej infraštruktúre, ale aj na úrovni monitorovania, riadenia a prevádzky (správy) služieb tak, aby služby informačných systémov 
poskytované občanom, iným inštitúciám v rámci SR a EU, boli cieľovo dostupné na požadovanej kvalitatívnej úrovni. 
Monitorovanie, riadenie a prevádzka (správa) IT služieb zahŕňa všetky činnosti, ktoré organizácia robí pre plánovanie, návrh, dodávku, prevádzku a 
optimalizáciu IT služieb, ktoré ponúka svojim zákazníkom a koncovým používateľom.
Správa IT služieb zahŕňa prevádzkové aspekty aplikácií a služieb. Keď je aplikácia nasadená do prevádzky, musí byť spravovaná. Aplikácie musia byť 
monitorované a riadené, aby sa zaistila dostupnosť a výkon podľa dohôd o úrovni služieb (SLA) alebo cieľov úrovne služieb (SLO).
Súčasný pohľad na Správu IT služieb redefinuje tradičné prístupy k riadeniu IT služieb, ako je napríklad knižnica IT infraštruktúry (ITIL) tak, aby lepšie 
zodpovedala potrebám cloudových a DevOps vzorov a prístupov. 
SITB MV SR pre zabezpečenie požadovanej úrovne IT služieb potrebuje výrazne prehodnotiť svoj doterajší prístup a možnosti pri Monitorovaní, riadení a 
prevádzke IT služieb. SITB MV SR potrebuje smerovať svoje úsilie k novej generácii riadenia prevádzky, ktorá výrazne zníži výskyt závažných problémov, 
redukuje zdroje potrebné na správu a je extrémne používateľsky prijateľné. 
Nová generácia riadenia prevádzky IT služieb by mala:

Konsolidovať udalosti a metriky získané z vlastných DC (on-premise) prostredí, cloudového alebo hybridného prostredia do jedného 
prevádzkového prostredia a pohľadu,
Poskytnúť dynamické zobrazovanie topológii, vzťahov a závislostí v infraštruktúrnych a aplikačných prostrediach,
Urýchliť a zjednodušiť identifikáciu, izoláciu a riešenie problémov pri prevádzke pomocou vyhľadávacích a analytických služieb,
Aplikovať prístupy AI a inteligentného strojového učenia na identifikáciu vzorov v prebiehajúcom toku udalostí a metrík,
Znížiť náklady a eliminovať manuálne úsilie automatizáciou činností a vykonávaním automatizovanej diagnostiky.

Cieľové riešenie je zamerané na tieto kľúčové oblasti:

Proaktívne monitorovanie infraštruktúry a aplikácii
Dynamická viditeľnosť a prehľadnosť (visibilita) meniaceho sa prostredia
Analýza udalostí a metrík
Automatizácia vyhodnotenia udalostí a metrík využitím nástrojov AI
Podpora pre vyhodnocovanie a optimalizáciu biznis procesov a služieb



Z pohľadu verejného obstarávania IT orgánmi verejnej moci sa jedná o oblasť zabezpečovania prevádzky agendových informačných systémov. 
Projekt si vyžiada celkové investičné náklady vo výške 9,5 mil. EUR prinesie návratnosť od 3 roku šetrením na úrovni 31 mil. EUR za obdobie 10 rokov. 
Návratnosť v období 10 rokov môže byť zvýšená postupným rozširovaním monitorovania, vizualizácie a optimalizáciou procesov pre všetky elektronické 
služby poskytované agendami MV SR. 

Motivácia a rozsah projektu

 Monitorovanie, riadenie a prevádzka IT služieb Agenda VS:
 Evidencia vozidiel (EVO), Kód MetaIS: isvs_171:Dotknuté IS VS

Centrálny informačný systém matričnej agendy (CISMA), Kód MetaIS: isvs_193
Register fyzických osôb (RFO), Kód MetaIS: isvs_191

eID), Kód MetaIS: isvs_180 Elektronická identifikačná karta (
Aktéri:

Ministerstvo vnútra SR
 Pracovníci verejnej správy

Fyzické osoby
 Občan;
 Cudzinec;
 Zamestnanec MV SR.

Právnické osoby
 Podnikateľ;
 Okresný úrad;
 Ostatné OVM.

V súčasnosti disponuje SITB MV SR s viacerými monitorovacími nástrojmi na sledovanie infraštruktúry, aplikácií a sietí. Je to izolované monitorovanie 
na sledovanie jednotlivých častí infraštruktúry. Vyhľadávanie väzieb a súvislosti pri riešení problémov je manuálne a veľmi prácne a zdĺhavé, nie je 
k dispozícii konsolidovaný pohľad na celkový stav elektronických služieb poskytovaných pre občanov, interných a externých používateľov. 
Pre pracovníkov aplikačnej podpory chýbajú informácie o dostupnosti jednotlivých aplikácií, ktoré tvoria elektronické služby. Nie sú k dispozícii ani ucelené 
informácie o využívaní elektronických služieb, ktoré sú zvyčajne podporené viacerými aplikačnými službami. V prípade vzniku chybového stavu po 
odoslaní podania, sa Odbor aplikácií dozvedá o vzniknutom probléme až po nahlásení incidentu občanmi cez Call Centrum. Hľadanie chýb v podaniach je 
zároveň veľmi prácne a časovo náročné, je nutné poznať o aký typ podania ide, presný čas odoslania podania a identifikačné údaje, na základe ktorých je 
konkrétne podanie dohľadateľné. Nie všetky chybné podania sa podarí opätovne spracovať, v niektorých prípadoch sú procesy spracovania podaní 
manuálne ukončené a zadávateľovi sú zaslané inštrukcie na vytvorenie nového podania pre korektné spracovanie.
Teda v súčasnosti je veľmi náročné identifikovať stav podania podľa základných identifikátorov, ktoré majú občania jednoducho k dispozícii, ako je 
napríklad číslo OP, rodné číslo EČV a pod. V prípade problémov je potrebné od občanov získať/vyžiadať okrem základných identifikátorov podania aj 
veľmi presný čas, kedy bolo podanie realizované. 

 Identifikované problémy súčasného stavu:

Chýbajúce informácie o stave a dostupnosti elektronických služieb
O problémoch pri spracovaní podaní a o výpadkoch sa SITB a OA dozvedá len na základe hlásenia problému od občanov
Vysoká administratívna záťaž pri spracovaní chybových stavov elektronických podaní
Vysoké náklady na prácne identifikovanie chybných podaní od občanov
Nie je možné identifikovať stav podania podľa identifikátorov dostupných pre občanov, je potrebné uvedenie presného času podania 
a identifikačných údajov, na základe ktorých je možné podanie dohľadať
Zbytočné zdržanie na strane občanov a podnikateľov pri spracovaní podaní pri chybovom stave
V niektorých prípadoch je nutné proces spracovania podania ukončiť a občan musí vytvoriť nové podanie pre korektné spracovanie
Vzniká nevôľa zo strany občanov a zníženie dôvery zo strany verejnosti pri používaní elektronických služieb

 Predmetom projektu sú zlepšenia pre nasledovné biznis procesy:

Procesy vytvárania a správy registra vozidiel pre agendu evidencie vozidiel (EVO), vrátane spracovania podaní od občanov a podávania 
informácií ďalším úradom / inštitúciám a verejnosti
Procesy získania úradných potvrdení matričných udalostí (CISMA) pre slovenské aj európske orgány a zastupiteľnosť matričných úradov pri 
vydávaní elektronických úradných výpisov o matričných udalostiach pre zistenie alebo overenie osobného stavu osoby v knihách manželstiev, 
narodení a úmrtí
Procesy vytvárania a správy údajov o všetkých fyzických osobách (FRO), ktoré prichádzajú do styku s verejnou správou a poskytovanie 
elektronických služieb registra fyzických osôb iným modulom informačných systémov verejnej správy.
Procesy modifikácie kontaktných údajov v informačnom systéme agendy občianskych preukazov (eID), nahlásenia straty alebo odcudzenia 
občianskeho preukazu s čipom, overenia platnosti jednotlivých certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom, procesy na podanie 
a spracovanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom.



1.  

V rámci realizácie projektu budú riešené problémy najviac používaných agendových systémov, ale postupne by sa mohol systém monitorovania, riadenia 
a prevádzky IT služieb rozšíriť na všetky systémy MV SR.
Primárne v rámci projektu budú riešené oblasti agendových systémov matrík, evidencie vozidiel, register fyzických osôb a eID podania. Je to približne 
397793 podaní ročne. 
Realizáciou projektu bude odstránený problém sledovania a dohľadania stavu podaní občanov, riešenie chybových stavov bude proaktívne. Po doplnení 
monitorovania, riadenia a prevádzky IT služieb boli identifikované aj :príležitosti

Efektívnejšie spracovanie podaní od občanov pre najviac využívané celoštátne evidencie
Zjednodušenie procesu identifikácie chybových stavov podaní a ich proaktívne riešenie ešte pred tým, ako občan zistí, že problém vznikol
Skvalitnenie elektronických služieb a zvýšenie spokojnosti na strane občanov a podnikateľov

Rozsah projektu sa týka nasledovného počtu podaní podľa agiend: 

PARAMETER POČETNOSŤ

Celkový počet podaní pre Evidenciu vozidiel 394 754

Celkový počet podaní pre Register fyzických osôb 2 043

Celkový počet podaní matričnej agendy 1 176

Počet podaní za rok 2021 406 463

Počet incidentov pre agendy EVO, RFO, CISMA za rok 2021 16 391

Počet všetkých incidentov elektronických služieb za rok 2021 18 669

Model motivačnej architektúry pre dosiahnutie budúceho stavu je znázornený na nasledujúcom obrázku: 

 

Systém na monitorovanie, riadenie a prevádzku IT služieb je kľúčovým nástrojom pre plánovanie, návrh, dodávku, prevádzku a optimalizáciu IT služieb, 
ktoré ponúka svojim koncovým používateľom. 
Realizáciou projektu bude umožnené efektívne sledovanie stavu podaní občanov a prehľadávanie informácií ohľadom stavu podaní týkajúcich sa riešenia 
životných situácií občanov. Cieľom je pokrytie všetkých aspektov sledovania a riadenia elektronických služieb podporovaných informačnými systémami 
MVSR a získanie prehľadu nad procesmi spracovania elektronických podaní občanov s možnosťou ďalšej optimalizácie. 
Medzi hlavné zainteresované subjekty patria:

Koncový používateľ - občan, fyzická osoba, alebo podnikateľ právnická osoba, využívajúca elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky,
Pracovník štátnej a verejnej správy - pracovník, ktorí v rámci svojich povinností zabezpečuje spracovanie podaní a riadenie konaní občanov.

Cieľom riešenia je:

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti služieb pre občanov

zvýšenie úžitkovej hodnoty elektronických služieb pre občanov



1.  

1.  

1.  

zvýšenie dostupnosti elektronických služieb
zvýšenie presnosti a kompletnosti informácií o elektronických podaniach občanov

Zlepšenie služieb pre občanov

zrýchlenie a zefektívnenie poskytovania elektronických služieb
zlepšenie prístupu k informáciám o stave podaní občanov
sprehľadnenie životného cyklu procesov spracovania podaní

Skvalitnenie prevádzky informačných systémov

zlepšenie prehľadu o stave dostupnosti informačných systémov
identifikácia problémov a anomálií v reálnom čase
zrýchlenie identifikácie možností riešenia problémov
zlepšenie prehľadu o výkonnosti a priepustnosti systémov

Projekt bude realizovaný pre tieto služby: 

Koncové elektronické služby

ISVS Názov kod_metais

CISMA Podanie písomného súhlasu maloletej osoby so zmenou mena, priezviska - okresný úrad ks_336254

CISMA Podanie písomného súhlasu maloletej osoby so zmenou mena, rodného priezviska ks_336253

CISMA Podanie žiadosti o určenie mena, určenie rodného priezviska ks_336252

CISMA Podanie žiadosti o zmenu mena, zmenu rodného priezviska ks_336251

CISMA Podanie žiadosti o zmenu mena, zmenu rodného priezviska - rodičia za dieťa ks_336250

CISMA Podanie žiadosti o zmenu priezviska pre maloleté dieťa ktorého otec nie je známy ks_336249

CISMA Podanie oznámenia o späťvzatí/upustení používania priezviska po rozvode ks_336248

CISMA Podanie písomného súhlasu druhého z manželov so zmenou priezviska - okresný úrad ks_336247

CISMA Podanie žiadosti o zmenu priezviska jedného z manželov - okresný úrad ks_336246

CISMA Podanie žiadosti o zmenu priezviska manželov - okresný úrad ks_336245

CISMA Podanie žiadosti o zmenu priezviska po rozvode - okresný úrad ks_336244

CISMA Podanie žiadosti o vydanie úmrtného listu s pôvodným menom ks_336243

CISMA Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu ks_336242

CISMA Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe ks_336241

CISMA Zápis hlásenia o narodení ks_336199

CISMA Zápis úmrtia na základe listu o prehliadke mŕtveho ks_336198

CISMA Zápis o uzavretí manželstva ks_336175

CISMA Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov matričných udalostí ks_336174

CISMA Podanie žiadosti o zmenu mena, priezviska - okresný úrad ks_336173

RFO Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky sluzba_egov_1083

RFO Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o súdnych záznamoch sluzba_egov_1084

RFO Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o štátnom občianstve sluzba_egov_1081

RFO Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o hlásení pobytu sluzba_egov_1079

RFO Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o dokladoch sluzba_egov_1082

RFO Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o evidencii cudzincov sluzba_egov_1080

EVO-NEV1 Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov ks_235407



EVO-NEV1 Poskytnutie informácií o kontrole originality vozidla ks_235406

EVO-NEV1 Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla ks_235405

EVO-NEV1 Žiadosť o zaradenie do radu čakateľov na dopravnom inšpektoráte ks_235404

EVO-NEV1 Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu sluzba_egov_1047

EVO-NEV1 Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu autobazárom sluzba_egov_1056

EVO-NEV1 Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla sluzba_egov_1043

EVO-NEV1 Žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie sluzba_egov_1045

EVO-NEV1 Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie sluzba_egov_640

EVO-NEV1 Poskytnutie informácií o súdnych, daňových a colných blokáciách vozidla sluzba_egov_1055

EVO-NEV1 Podanie potvrdenia o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze vozidla sluzba_egov_709

EVO-NEV1 Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny sluzba_egov_746

EVO-NEV1 Dohodnutie termínu cez rezervačný systém Ministerstva vnútra SR sluzba_egov_1046

EVO-NEV1 Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla sluzba_egov_1966

EVO-NEV1 Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom sluzba_egov_1040

EVO-NEV1 Poskytnutie informácií o tabuľkách s evidenčným číslom a dokladoch od vozidla sluzba_egov_1042

EVO-NEV1 Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu sluzba_egov_408

EVO-NEV1 Poskytnutie informácií o stave podanej žiadosti s vozidlom sluzba_egov_1054

EVO-NEV1 Žiadosť o nahlásenie straty alebo odcudzenia tabuliek s evidenčným číslom vozidla sluzba_egov_643

EVO-NEV1 Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu sluzba_egov_291

EVO-NEV1 Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla sluzba_egov_411

EVO-NEV1 Informovanie sa o aktuálnom stave poradia na dopravnom inšpektoráte sluzba_egov_482

EVO-NEV1 Poskytnutie informácií o držiteľovi vozidla sluzba_egov_1053

EVO-NEV1 Poskytnutie informácií o exekútorských blokáciách vozidla sluzba_egov_1049

EVO-NEV2 Žiadosť o oznámenie ukončenia vlastníctva vozidla ks_336205

EVO-NEV2 Žiadosť o zrušenie oznámenia ukončenia vlastníctva vozidla sluzba_egov_7271

EVO-NEV2 Žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva sluzba_egov_7272

EVO-OEV Poskytnutie informácie o histórii vozidla ks_333598

EVO-OEV Poskytnutie informácie o technickej a emisnej kontrole vozidla ks_333597

EVO-OEV Poskytnutie informácie o povinnom zmluvnom poistení vozidla ks_333596

EVO-OEV Poskytnutie informácie o technických údajoch vozidla ks_333595

EVO-OEV Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú) sluzba_egov_8025

EVO-OEV Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla za duplikát (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia) sluzba_egov_8026

EVO-OEV Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla sluzba_egov_8027

EVO-OEV Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla sluzba_egov_8029

EVO-OEV Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení sluzba_egov_8028

EVO-OEV Nahlásenie nálezu osvedčenia o evidencii vozidla sluzba_egov_8030

EVO-OEV Overenie stratených a odcudzených osvedčení o evidencii vozidla sluzba_egov_8032

EVO-OEV Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla sluzba_egov_8033

eID Vydávanie certifikátov na občiansky preukaz s čipom sluzba_egov_1061

eID Zrušenie prihlasovania občianskym preukazom s čipom sluzba_egov_1062

eID Overovanie platnosti certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom sluzba_egov_1063

eID Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom sluzba_egov_1064

eID Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom sluzba_egov_1065



1.  

eID Modifikácia kontaktných údajov v informačnom systéme agendy občianskych preukazov ks_336223

Aplikačné služby

ISVS Názov Kod_metais

CISMA Zápis rozhodnutia súdu do matričných kníh sluzba_is_489
71

CISMA Vydanie doslovného výpisu z matriky sluzba_is_489
76

CISMA Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe sluzba_is_489
75

CISMA Zápis záznamu podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu sluzba_is_489
72

CISMA Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov matričných udalostí sluzba_is_703

CISMA Podanie oznámenia o späťvzatí/upustení používania priezviska po rozvode sluzba_is_704

CISMA Podanie žiadosti o vydanie úmrtného listu s pôvodným menom sluzba_is_489
64

CISMA Zápis hlásenia o narodení sluzba_is_489
69

CISMA Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu sluzba_is_489
74

CISMA Zápis o uzavretí manželstva sluzba_is_489
73

CISMA Podanie žiadosti o zmenu priezviska po rozvode - okresný úrad sluzba_is_489
67

CISMA Podanie písomného súhlasu maloletej osoby so zmenou mena, priezviska - okresný úrad sluzba_is_702

CISMA Podanie žiadosti o zmenu priezviska manželov - okresný úrad sluzba_is_489
66

CISMA Podanie písomného súhlasu druhého z manželov so zmenou priezviska - okresný úrad sluzba_is_701

CISMA Zápis úmrtia na základe listu o prehliadke mŕtveho sluzba_is_489
70

CISMA Podanie žiadosti o určenie mena, určenie rodného priezviska sluzba_is_489
60

CISMA Podanie žiadosti o zmenu mena, zmenu rodného priezviska - rodičia za dieťa sluzba_is_489
63

CISMA Podanie žiadosti o zmenu priezviska jedného z manželov - okresný úrad sluzba_is_489
65

CISMA Podanie žiadosti o zmenu mena, priezviska - okresný úrad sluzba_is_489
61

CISMA Podanie žiadosti o zmenu mena, zmenu rodného priezviska sluzba_is_489
62

CISMA Podanie žiadosti o zmenu priezviska pre maloleté dieťa ktorého otec nie je známy sluzba_is_489
68

CISMA Podanie písomného súhlasu maloletej osoby so zmenou mena, rodného priezviska sluzba_is_489
59

RFO Stotožnenie osôb z eIDAS uzla as_61339

RFO Odpis z registra FO pre eIDAS uzol as_61336

RFO Zápis do registra FO z eIDAS uzla as_61335

RFO Poskytnutie odpisu z registra fyzických osôb o evidencii cudzincov - služba používateľského rozhrania sluzba_is_682



RFO Poskytnutie odpisu z registra fyzických osôb o štátnom občianstve - služba používateľského rozhrania sluzba_is_683

RFO Poskytnutie odpisu z RFO o súdnych záznamoch – služba používateľského rozhrania sluzba_is_341
25

RFO Poskytnutie odpisu z registra fyzických osôb o hlásení pobytu - služba používateľského rozhrania sluzba_is_681

RFO Poskytnutie odpisu z RFO o dokladoch – služba používateľského rozhrania sluzba_is_684

RFO Poskytnutie odpisu z RFO o cudzincoch bez pobytu na území SR – služba používateľského rozhrania sluzba_is_685

RFO Zaznamenanie avíza o nezrovnalosti údajov sluzba_is_514
54

RFO Poskytnutie informácie o vybavení avíz sluzba_is_514
55

RFO Potvrdenie prevzatia informácie o vybavení avíza sluzba_is_514
56

RFO Poskytnutie zoznamu JIFO so zmenenými referenčnými údajmi sluzba_is_341
29

RFO Zápis do registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky sluzba_is_673

RFO Zápis do registra fyzických osôb o evidencii cudzincov sluzba_is_670

RFO Zápis do registra fyzických osôb o matričnej udalosti sluzba_is_669

RFO Poskytnutie referenčných údajov zoznamu JIFO sluzba_is_341
28

RFO Zápis do registra fyzických osôb o dokladoch sluzba_is_672

RFO Poskytnutie odpisu z registra fyzických osôb o hlásení pobytu - služba aplikačného rozhrania sluzba_is_675

RFO Poskytnutie odpisu z registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky - služba aplikačného rozhrania sluzba_is_679

RFO Poskytnutie odpisu z registra fyzických osôb o štátnom občianstve - služba aplikačného rozhrania sluzba_is_677

RFO Poskytnutie odpisu z registra fyzických osôb o dokladoch - služba aplikačného rozhrania sluzba_is_678

RFO Poskytnutie rozšírených údajov o osobe z REGOB sluzba_is_341
30

RFO Zápis do registra fyzických osôb o súdnych záznamoch sluzba_is_674

RFO Poskytnutie odpisu z registra fyzických osôb o súdnych záznamoch - služba aplikačného rozhrania sluzba_is_680

RFO Zápis do registra fyzických osôb o hlásení pobytu sluzba_is_668

RFO Zápis do registra fyzických osôb o štátnom občianstve sluzba_is_671

RFO Poskytnutie JIFO podľa vyhľadávacích kritérií sluzba_is_341
26

RFO Poskytnutie odpisu z registra fyzických osôb o evidencii cudzincov - služba aplikačného rozhrania sluzba_is_676

RFO Poskytnutie referenčných údajov jedného JIFO sluzba_is_341
27

EVO Pridanie žiadosti o výmenu tabuliek za tabuľky zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorých zloženie číslic požiadal vlastník 
alebo držiteľ vozidla

as_61451

EVO Podanie žiadosti o výmenu tabuliek za tabuľky určené pre elektromobily a plug-in hybridy as_60367

EVO Poskytnutie informácii o typových označeniach vozidiel sluzba_is_637

EVO Podanie splnomocnenia k prihláseniu vozidla sluzba_is_603

EVO Zobrazenie informácií pre mobilnú jednotku sluzba_is_642

EVO Poskytnutie kontroly originality vozidla sluzba_is_630

EVO Podanie žiadosti o TEČ na nosič sluzba_is_632

EVO Vydanie rozhodnutia o vyradení vozidla sluzba_is_631

EVO Vydanie rozhodnutia o odhlásení vozidla sluzba_is_629

EVO Odvolanie sa k rozhodnutiu v konaní v rámci evidencie vozidiel sluzba_is_622

EVO Informovanie sa o stave konania v rámci EVO sluzba_is_621

EVO Podanie žiadosti o zapísanie individuálne vyrobeného vozidla sluzba_is_620



EVO Informovanie sa o držiteľovi vozidla sluzba_is_627

EVO Podanie potvrdenia o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze vozidla sluzba_is_607

EVO Vydanie rozhodnutia o zapísaní individuálne vyrobeného vozidla sluzba_is_633

EVO Informovanie sa o súdnych rozhodnutiach týkajúcich sa vozidla evidovaného v národnej evidencii vozidiel sluzba_is_624

EVO Poskytnutie informácie o polohe mobilnej jednotky sluzba_is_641

EVO Zápis zmeny prevádzkovateľa vozidla sluzba_is_626

EVO Poskytnutie informácií z národnej evidencie vozidiel iným informačným systémom sluzba_is_638

EVO Nahlásenie straty alebo odcudzenia TEČ sluzba_is_619

EVO Vydanie rozhodnutia o prihlásení vozidla sluzba_is_628

EVO Podanie splnomocnenia k odhláseniu vozidla sluzba_is_602

EVO Podanie žiadosti o zmenu v zázname o vozidle sluzba_is_608

EVO Poskytnutie informácií o efektivite fungovania poskytovaných služieb sluzba_is_639

EVO Podanie žiadosti o odhlásenie vozidla autobazárom sluzba_is_601

EVO Poskytnutie zoznamov vozidiel podľa kritérií sluzba_is_635

EVO Podanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti sluzba_is_606

EVO Informovanie sa o exekučných konaniach týkajúcich sa vozidla evidovaného v národnej evidencii vozidiel sluzba_is_623

EVO Zápis záznamu o novo vyrobenom vozidle sluzba_is_605

EVO Podanie žiadosti o odhlásenie vozidla do cudziny sluzba_is_618

EVO Podanie žiadosti o prihlásenie nového vozidla importérom sluzba_is_604

EVO Zadanie potvrdenia o prevoze vozidla do zahraničia sluzba_is_625

EVO Poskytnutie agregovaných údajov o vozidlách sluzba_is_636

EVO Poskytnutie automatizovaného preverenia vozidla – informovanie sa o vozidle sluzba_is_640

EVO Poskytnutie referenčného evidenčného záznamu o vozidle sluzba_is_634

EVO Zápis zmeny držiteľa vozidla leasingovou spoločnosťou sluzba_is_600

EVO Zrušenie podania žiadosti o zmenu vlastníka vozidla na iného vlastníka sluzba_is_480
58

EVO Podanie žiadosti o prihlásenie vozidla sluzba_is_598

EVO Podanie žiadosti o odhlásenie vozidla sluzba_is_599

EVO Podanie žiadosti o zápis nového vlastníka vozidla sluzba_is_480
60

EVO Podanie žiadosti o zmenu vlastníka vozidla na iného vlastníka sluzba_is_480
59

EVO Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla pre prístup k službám sluzba_is_276
57

EVO Generovanie dátovej štruktúry pre elektronické osvedčenie o evidencii vozidla sluzba_is_278
44

EVO Zápis aktualizácie údajov na elektronické osvedčenie o evidencii vozidla sluzba_is_275
51

EVO Zneplatnenie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla sluzba_is_275
93

EVO Podanie žiadosti o výmenu osvedčenia o evidencii vozidla z dôvodu vydania voliteľnej TEČ sluzba_is_276
32

EVO Podanie informácie o nájdení elektronického osvedčenia vozidla sluzba_is_275
34

EVO Podanie žiadosti o dočasné elektronické osvedčenie o evidencii vozidla sluzba_is_276
06

EVO Informovanie sa o vydaných elektronických osvedčeniach o evidencii vozidla sluzba_is_278
83



EVO Vydanie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla sluzba_is_278
14

EVO Podanie informácie o odcudzení elektronického osvedčenia vozidla sluzba_is_275
35

EVO Podanie žiadosti o výmenu osvedčenia o evidencii vozidla z dôvodu vydania TEČ vyžarujúcej svetlo sluzba_is_276
31

EVO Zápis blokácie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla sluzba_is_275
53

EVO Informovanie sa o technických údajoch o vozidle sluzba_is_278
82

EVO Podanie žiadosti o výmenu osvedčenia o evidencii vozidla z dôvodu výmeny TEČ sluzba_is_276
33

EVO Podanie žiadosti o výmenu osvedčenia o evidencii vozidla z dôvodu vydania duplikátu TEČ sluzba_is_276
30

EVO Informovanie sa o povinnom zmluvnom poistení sluzba_is_278
65

EVO Informovanie sa o stratených elektronických osvedčeniach o evidencii vozidla sluzba_is_278
77

EVO Podanie žiadosti o hromadné vydanie elektronických osvedčení vozidla sluzba_is_276
07

EVO Informovanie sa o technickej a emisnej kontrole sluzba_is_278
81

EVO Podanie informácie o strate elektronického osvedčenia vozidla sluzba_is_275
36

EVO Podanie žiadosti o vydanie nového elektronického osvedčenia vozidla sluzba_is_276
29

EVO Podanie žiadosti o lístok vo vyvolávajúcom systéme na okresnom dopravnom inšpektoráte sluzba_is_615

EVO Podanie informácie o likvidácii vozidla sluzba_is_611

EVO Podanie žiadosti o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte sluzba_is_613

EVO Žiadosť o zaradenie do radu čakateľov na dopravnom inšpektoráte sluzba_is_614

EVO Podanie žiadosti o zaevidovanie vozidla po prisťahovaní držiteľa z iného okresu sluzba_is_617

EVO Podanie žiadosti o vyradenie likvidovaného vozidla sluzba_is_612

EVO Podanie žiadosti o zapísanie záložného práva na vozidlo sluzba_is_609

EVO Informovanie sa o aktuálnom stave poradia na dopravnom inšpektoráte sluzba_is_616

EVO Podanie žiadosti o zrušenie záložného práva na vozidlo sluzba_is_610

eID Generovanie autentifikačného certifikátu na občiansky preukaz s čipom sluzba_is_650

eID Generovanie kvalifikovaného certifikátu na občiansky preukaz s čipom sluzba_is_651

eID Generovanie šifrovacieho certifikátu na občiansky preukaz s čipom sluzba_is_652

eID Zrušenie autentifikačného certifikátu pre občiansky preukaz s čipom sluzba_is_653

eID Zrušenie jednotlivých certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom sluzba_is_654

eID Overenie platnosti jednotlivých certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom sluzba_is_655

eID Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom sluzba_is_656

eID Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom sluzba_is_657

eID Modifikácia kontaktných údajov v informačnom systéme agendy občianskych preukazov sluzba_is_485
62 

Aplikované princípy (v zmysle NKIVS)

Orientácia na klienta
Zodpovednosť a správa služieb
Orientácia na služby



1.  
2.  

3.  

Jednoduchá navigácia
Prístupnosť
Kvalita a spoľahlivosť
Údaje sú aktíva
Údaje sú dostupné a zdieľané
Bezpečnosť údajov

Navrhované riešenie aplikuje princípy z dokumentu: Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe verzia schválená na PS 04.04.2019.docx a pri špecifikovaní 
budúcich požadovaných funkčných vlastnosti unikátneho SW diela sú zachované všetky princípy definované v NKIVS, a to najmä technologické princípy 
ako interoperabilita a otvorené štandardy. 

Zainteresované strany/Stakeholderi

ID AKTÉR / STAKEHOLDER SUBJEKT 

(názov / 
skratka)

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

Informačný systém 
(názov ISVS a MetaIS kód)

1. Ministerstvo vnútra SR / 
Pracovníci verejnej správy

MVSR Garant a vlastník projektu/zamestnanec, ktorý spracováva a sleduje 
spracovanie elektronických služieb pre občanov Evidencia vozidiel (EVO), Kód MetaIS: isvs_171 

Centrálny informačný systém matričnej agendy 
(CISMA), Kód MetaIS: isvs_193 
Register fyzických osôb (RFO), Kód MetaIS: 
isvs_191 
Elektronická identifikačná karta (eID), Kód MetaIS: 
isvs_180

2 Orgán verejnej moci OVM IS VS, ktorý využíva aplikačné služby Ministerstva vnútra
Evidencia vozidiel (EVO), Kód MetaIS: isvs_171 
Centrálny informačný systém matričnej agendy 
(CISMA), Kód MetaIS: isvs_193 
Register fyzických osôb (RFO), Kód MetaIS: 
isvs_191 
Elektronická identifikačná karta (eID), Kód MetaIS: 
isvs_180

3. Občan / podnikateľ FO/PO Občan, ktorý realizuje podania pre riešenie svojich životných situácií formou 
elektronických služieb Evidencia vozidiel (EVO), Kód MetaIS: isvs_171 

Centrálny informačný systém matričnej agendy 
(CISMA), Kód MetaIS: isvs_193 
Register fyzických osôb (RFO), Kód MetaIS: 
isvs_191 
Elektronická identifikačná karta (eID), Kód MetaIS: 
isvs_180

4. Cudzinec  Cudzinec, ktorý realizuje podania pre riešenie svojich životných situácií 
formou elektronických služieb Evidencia vozidiel (EVO), Kód MetaIS: isvs_171 

Ciele projektu a merateľné ukazovatele

 Ciele/Merateľné ukazovatele

ID

CIEĽ

NÁZOVMERATEĽNÉHO 
A VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA 
(KPI)

POPISUKAZOVAT
EĽA

MERNÁ 
JEDNOTKA

AS ISMERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ HODNTOY(2
021)

TO BE MERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ HODNTOY(20
24)

SPÔSOB ICH MERANIA/ 
 OVERENIA PO NASADENÍ

(overenie naplnenie cieľa)

1. Zefektívnenie elektronických 
služieb pre občanov

Zníženie počtu incidentov nahlásených 
občanmi

Zníženie počtu 
incidentov

Počet (ks)
/mesiac

1260 (4 systémy) Zníženie o 40% Meranie na základe presných 
údajov z interných systémov

2. Zefektívnenie poskytovania 
elektronických služieb (zrýchlenie)

Skrátenie spracovania chybných podaní Skrátenie doby 
riešenia incidentov

Počet 
človekoho
dín

16 Zníženie o 50% Meranie na základe presných 
údajov z interných systémov

Projekt prinesie aj kvalitatívne ukazovatele, ktoré nie je možné porovnať s „to be" stavom, pretože nie sú dispozícií také interné systémy, z ktorých tieto 
ukazovatele by bolo možné porovnávať a sú to: 

Dynamická viditeľnosť a prehľadnosť (visibilita) meniaceho sa IT prostredia v reálnom čase
Proaktívne monitorovanie infraštruktúry a aplikácií elektronických služieb



3.  

1.  

1.  

Sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesov

Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Projekt nerealizuje nové elektronické služby s grafickým používateľským rozhraním slúžiacim pre občanov, ale poskytne služby na efektívnu podporu 
prevádzke dôležitých elektronických služieb, ktoré sú MV SR poskytované pre , bude slúžiť na zlepšenie kvality a zefektívnenie poskytovania občanov
elektronických služieb. 
Boli identifikovaní nasledovní interní koncoví používatelia systému na  a boli špecifikované ich nasledovné Monitorovanie, riadenie a prevádzku IT služieb
potreby: 
Pracovník Call Centra

Sledovanie aktuálneho stavu dostupnosti elektronických služieb pre občanov
Zisťovanie informácií o aktuálnom stave podaní občanov a o stave jeho spracovania

Pracovník aplikačnej podpory

Monitorovanie stavu dostupnosti prevádzkovaných IT služieb
Získanie prehľadu o elektronických službách a ich podpore pomocou aplikačných komponentov a komponentov infraštruktúry
Dynamická viditeľnosť a prehľadnosť (visibilita) meniaceho sa prostredia v reálnom čase
Zobrazenie historických údajov o stave prostredia v čase výpadku alebo zníženia kvality služieb

Garant aplikačného systému

Sledovanie využívania elektronických služieb a spracovania podaní
Podpora pre zmapovanie a analýzu vykonávania biznis procesu
Simulácia a animácia zmien vykonávania biznis procesu
Podpora pre vyhodnocovanie a optimalizáciu biznis procesov a služieb
Sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesov

Pracovník aplikačného vývoja

Zobrazenie topológie služieb
Dynamická viditeľnosť a prehľadnosť meniaceho sa prostredia

Správca systému

Proaktívne monitorovanie infraštruktúry a aplikácii
Analýza udalostí a metrík
Automatizácia vyhodnotenia udalostí a odpovedí využitím nástrojov AI
Monitoring výkonnosti a priepustnosti prostredí

Riziká a závislosti

Hlavné riziká a závislosti sú spracované v príloh č. 1 – Zoznam rizík a závislostí.

Alternatívy a Multikriteriálna analýza

Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry

Alternatívy podľa biznisovej vrstvy architektúry sú nasledovné: 

Pokračovať v existujúcom prístupe a používaných nástrojoch

Znamená to zotrvať na izolovanom, reálne reaktívnom a vo veľkej miere manuálnom prístupe, zdĺhavom postupe pri hľadaní, odstraňovaní a riešení 
problémových stavov v infraštruktúrnom a aplikačnom prostredí. Pri doterajšom trende nárastu počtu podaní a predpokladanom zvýšenom náraste bude 
táto alternatíva neudržateľná a môže to spôsobiť v konečnom dôsledku kolaps systému poskytovania služieb.

Rozšírenie počtu (zamestnanie) pracovníkov Call Centra a aplikačnej podpory na dohľadanie chybných podaní za predpokladu zachovania 
existujúceho spôsobu práce a pri existujúcich nástrojov.



1.  

1.  

1.  

Pri každoročnom náraste počtu podaní sa zvyšuje aj počet chýb/chybovosť podaní a zároveň sa zvyšuje aj náročnosť hľadania príčiny vzniku chýb. Pri 
súčasnom spôsobe práce a pri pokračujúcom trende nárastu počtu podaní, pracovníci Call Centra nemajú potrebnú kapacitu na identifikovanie podaní 
a hľadanie príčiny chýb a ani pri posilnení o pracovníkov aplikačnej podpory sa doba dohľadania výrazne nezlepší a nebude akceptovateľná. Táto 
alternatíva zdanlivo rieši problém dočasne, ale pri náraste počtu podaní sa stav preťaženia pracovníkov Call Centra a aplikačnej podpory ešte zhorší.

Nasadiť (implementovať) plne integrované nové riešenie s požadovanou / definovanou funkčnosťou.

Hlavným cieľom je proaktívny dohľad na prevádzkové prostredie služieb a tým výrazne zníženie počtu nahlasovaných incidentov a rýchlejšie riešenie 
vzniknutých problémov bez požadovania dodatočných informácii od používateľov elektronických služieb. Táto alternatíva je aj pri súčasnom počte 
pracovníkov Call Centra a aplikačnej podpory najefektívnejšia a zároveň zvýši spokojnosť koncových používateľov pri používaní elektronických služieb 
štátu. 

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. 
Zúženie uvedených alternatív riešenia prebieha prostredníctvom multikriteriálnej analýzy (MCA) zostavenej na základe kapitoly Motivácia, ktorá obsahuje 
ciele stakeholderov, ich požiadavky a obmedzenia pre dosiahnutie uvedeného cieľa. 

 z pohľadu biznisovej vrstvy nerieši zlepšenia z pohľadu definovaných kritérií. Alternatíva 1
 biznisovej vrstvy architektúry: Kritéria MCA pre alternatívu 2

KRITÉRIUM Občan Cudzinec OVM Pracovník Call 
Centra

Pracovník apl. 
podpory

Garant apl. 
systému

Pracovník apl. 
vývoja

Správca 
systému

Zefektívnenie elektronických služieb pre občanov X X X X X    

Zefektívnenie poskytovania elektronických služieb (zrýchlenie) X X X X     

Dynamická viditeľnosť a prehľadnosť (visibilita) meniaceho sa prostredia v reálnom 
čase

        

Sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesov         

Proaktívne monitorovanie infraštruktúry a aplikácii         

Alternatíva 2 z pohľadu biznisovej vrstvy len veľmi čiastočne rieši, resp. dočasne rieši kritériá uvedené v kapitole Motivácia. Zároveň vzniknú nové náklady, 
buď na mzdy nových pracovníkov aplikačnej podpory alebo vzniknú nové náklady na zapojenie externých dodávateľov. 

 biznisovej vrstvy architektúry: Kritéria MCA pre alternatívu 3

KRITÉRIUM Občan Cudzinec OVM Pracovník Call 
Centra

Pracovník apl. 
podpory

Garant apl. 
systému

Pracovník apl. 
vývoja

Správca 
systému

Zefektívnenie elektronických služieb pre občanov X X X X X X X X

Zefektívnenie poskytovania elektronických služieb (zrýchlenie) X X X X     

Dynamická viditeľnosť a prehľadnosť (visibilita) meniaceho sa prostredia v reálnom 
čase

   X X   X

Sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesov     X X X  

Proaktívne monitorovanie infraštruktúry a aplikácii     X  X X

 V zmysle vyhodnotenia MCA bude ďalej riešená a posudzovaná alternatíva 3.

Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry

Varianty na aplikačnej vrstve sú dané aplikačnými modulmi a funkcionalitami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie definovaných cieľov. Z pohľadu aplikačnej 
vrstvy architektúry sú možné tieto 2 alternatívy: 

Minimalistický variant - na aplikačnej vrstve budú projektom riešené len aplikačné moduly/funkcionality, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie 
minimálnych cieľov pre monitorovania a vizualizáciu prostredia prevádzky elektronických služieb

Cieľový variant riešenia - bude zabezpečovať plnú funkčnosť pre monitorovanie a vizualizáciu, a zároveň je rozšírený o funkcionalitu 
vyhľadávania a analytických nástrojov, s využitím AI modelov a optimalizáciou biznis procesov na spracovanie elektronických služieb občanov
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Z pohľadu časového a nákladového bola vybraná ., ktorá dostatočne spĺňa princípy budovania IKT. V rámci realizácie projektu bude alternatíva 2
zabezpečený prenos know-how na používateľský a prevádzkový tím MV SR. 

Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry

Riešenie predpokladá dedikované technologické prostredie (on-premise DC MVSR) tak, aby sa dosiahla požiadavka nezávislosti zdrojov (CPU,RAM, 
Storage) prostredia (Manage from) od prevádzkového prostredia (Managed to). 
Z pohľadu technologickej vrstvy pripadajú do úvahy tieto alternatívy: 

 platforma:Virtualizačná

Virtualizačná platforma VMware s OS MS Windows a OS Linux, 
Virtualizačná platforma PowerVM s OS AIX, OS Linux (ppc64le), 
Tieto platformy sú v súčasnosti dominantné pri prevádzke systémov v DC MVSR 

Platforma pre orchestráciu kontainerov (K8S)

V súčasnosti IT MVSR overuje pre prevádzku nových systémov moderné otvorené kontejnerové prostredie ( RHEL Openshift). Táto platforma bude 
umožňovať prevádzku systému vo vlastnom datacentra (on-premise), ale do budúcna bude možné prevádzkovať toto riešenie aj v režime tzv. hybridného 
cloudu 

Integrácia virtualizačnej a kontejnerovej platformy

Niektoré časti riešenia môžu byť nasadené na kontejnerovej platforme (napr. aplikačná úroveň) a niektoré na virtualizačnej platforme (napr. persistentné 
db dáta). 

Po zvážení viacerých aspektov každej z uvedených alternatív sme dospeli k záveru, že pre technologickú vrstvu je preferovaná , ktorá alternatíva 2.
poskytuje možnosť najlepšieho využitia zdrojov technologickej vrstvy. 

Výber preferovanej alternatívy

 Výber preferovanej alternatívy z pohľadu biznis, aplikačnej a technologickej vrstvy je možné znázorniť nasledovne:

 

POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)



1.  
2.  
3.  
4.  

V realizácii projektu budú dodané nasledovné špecializované a manažérske produkty. 
Výstupy projektu

Iniciačná fáza projektu  

Manažérsky produkt  

Projektový iniciálny dokument (PID) (I-04)  

Realizačná fáza projektu  

Hlavné aktivity Špecializovaný produkt

Analýza a dizajn Detailný návrh riešenia (R1-1)

 Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií (R1-2)

 Prototyp riešenia (R1-3)

 Plán testov (R1-4)

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  

Správa o dokončení projektu  

Správa o získaných poznatkoch  

Plán kontroly po odovzdaní projektu  

Odporúčanie nadväzných krokov  

Služby projektového riadenia  

Manažérsky produkt  

M-01 Plán etapy  

M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky  

M-03 Akceptačný protokol  

NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Navrhovaná architektúra systému zabezpečí nasledovné funkcionality:

Monitorovanie prevádzkovaných IT služieb
Sledovanie topológie elektronických služieb a ich dostupnosti
Sledovanie využívania elektronických služieb a spracovania podaní
Sledovanie vykonávania biznis procesov



Náhľad architektúry je znázornený v diagrame: 

 
Detailnejšie je navrhovaná architektúra rozpracovaná v dokumente Prístup k projektu. 

LEGISLATÍVA

Predpisy súvisiace s postavením a pôsobením danej organizácie:

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Právne predpisy súvisiace s oblasťou informatizácie, poskytovania elektronických služieb a informačnej a kybernetickej bezpečnosti:

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné 
technológie verejnej správy;
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov;
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob 
kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy;
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ROZPOČET A PRÍNOSY

Sumarizácia nákladov a prínosov:

Náklady Monitoring Vizualizácia AI modely Biznis procesy

Všeobecný materiál     

IT - CAPEX 1 840 222,- € 1 614 713,- € 1 469 630,- € 737 990,- €



Aplikácie 790 072,- € 564 562,- € 419 479,- € 387 939,- €

SW 768 455,- € 768 455,- € 768 455,- € 256 152,- €

HW 281 695,- € 281 695,- € 281 695,- € 93 898,- €

IT - OPEX- prevádzka 742 463,-€ 1 125 458 ,-€ 1 093 218,-€ 1 086 209,-€

Aplikácie  175 571,- € 125 458,- € 93 218,- € 86 209,- €

SW 341 536,- € 341 536,- € 341 536,- € 113 845,- €

HW 225 356,- € 225 356,- € 225 356,- € 75 119,- €

Prínosy 4 132 028,- € 4 132 028,- € 22 435 728,- € 22 435 728,- €

Finančné prínosy     

Administratívne poplatky     

Ostatné daňové a nedaňové príjmy     

Ekonomické prínosy 4 132 028 ,- € 4 132 028 ,- € 22 435 728,-€ 22 435 728,-€

Občania (€)     

Úradníci (€)     

Úradníci (FTE)     

Kvalitatívne prínosy 4 132 028 ,- € 4 132 028 ,- € 22 435 728,-€ 22 435 728,-€

     

:Kvantitatívne prínosy v rámci navrhovaného projektu sú

Zníženie počtu incidentov nahlásených občanmi
Skrátenie spracovania chybných podaní

Kvalitatívne prínosy v rámci navrhovaného projektu sú:

Zníženie času pri riešení podania na strane občana/cudzinca a na strane pracovníkov podpory elektronických služieb o 2 hodiny

Parametre
Parametre pre určenie prístupov sú uvedené v samostatnom dokumente CBA. 
Okrem týchto vyčíslených prínosov takýto typ projektu prináša ďalšie prínosy ako napr.:

Zvýšenie zabezpečenia prevádzkovaných služieb
Optimalizuje IT a zníži náklady na IT
Uvoľní zdroje, aby sa prevádzka IT stala proaktívnym zdrojom inovácií

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO 
RIADENIA

Časový harmonogram realizačnej fázy je nastavený na 12 mesiacov s finálnym termínom ukončenia najneskôr do 05/2023, aby termín realizácie 
nepresiahol stanovený termín ukončovania pre projekty OPII.  Z tohto pohľadu projekt musí začať najneskôr od 02/2022.

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK 
(odhad termínu)

KONIEC 
(odhad termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 09/2021 02/2022  

2. Iniciačná fáza 03/2022 05/2022  

3. Realizačná fáza 06/2022 05/2023  

3a Analýza a Dizajn 06/2022 11/2022  

3b Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 06/2022 11/2022  

3c Realizácia prototypu 11/2022 12/2022  

3d Implementácia a testovanie 12/2022 02/2023  

3e Nasadenie a PIP 02/2023 05/2023  



4. Dokončovacia fáza 05/2023 06/2023  

5. Podpora prevádzky (SLA) 06/2023 06/2031  

Projekt bude riadený metódou Waterfall – vodopádovým prístupom. Projekt ma jasný cieľ a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác. Zároveň je 
potrebné zminimalizovať priestor na zmeny v priebehu realizácie, aby nedošlo k posunom termínov a preto je táto metóda pre tento projekt najvhodnejšia. 

 

PROJEKTOVÝ TÍM

Zostavuje sa Riadiaci výbor (RV) v minimálnom zložení:

Predseda RV
zástupca vlastníkov procesov objednávateľa
zástupca kľúčových používateľov objednávateľa
člen RV zodpovedný za proces VO
zástupca dodávateľa (bude doplnený až po ukončení VO / voliteľný člen)

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

kľúčový používateľ,
IT analytik,
IT architekt,
manažér kvality,
vlastník procesov

ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte

1. Bude definované Bude definované Odbor aplikácií, Odbor systémov a 
komunikácií

kľúčový používateľ

2. Bude definované Bude definované Odbor aplikácií IT analytik

3. Bude definované Bude definované Odbor aplikácií IT architekt

4. Bude definované Bude definované Odbor aplikácií, SITB MV SR manažér kvality



5. Bude definované Bude definované Bude definované vlastník procesov

 

PRACOVNÉ NÁPLNE

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.

PRÍLOHY

 Príloha 1: BC/CBA (obsahuje aj Katalóg požiadaviek)
 Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí

 Príloha 3: Merateľné ukazovatele/KPI
Koniec dokumentu
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