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POPIS ZMIEN DOKUMENTU

História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

1.0 28.2.2022 Vytvorenie dokumentu Andrej Bronda

ÚČEL DOKUMENTU

V súlade s vyhláškou 85/2020 Z. z. o riadení projektov - je dokument  pre iniciačnú fázu určený na rozpracovanie detailných informácií Prístup k projektu
prípravy projektu z pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia tak, aby mohol byť projekt schválený a začal proces verejného obstarávania a 
následný prechod do realizačnej fázy projektu. 

Konvencie používané v dokumentoch – označovanie 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.    

POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Na základe vyhodnotenia multikriteriálnej analýzy je v rámci dokumentu posudzovaná a na realizáciu odporúčaná 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, ktorá spĺňa všetky stanovené kritériá. 
V zmysle vybranej alternatívy bude upravené aktuálne riešenia IS ECU a implementované nové funkcionality a nové koncové služby pre klientov (FO/PO). 
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.

Detailný pohľad na navrhované riešenie je uvedený v nasledujúcej kapitole. 

ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

Biznis vrstva

Aktuálny stav Biznis architektúry

V rámci súčasného stavu biznis architektúry agend oddelenia cudzineckej polície policajného zboru Slovenskej republiky boli identifikovaný títo biznis 
aktéri (fyzické a právnické osoby) a ich role:

Fyzické osoby:
Cudzinec – vystupuje v rámci agend oddelenia cudzineckej polície ako žiadateľ, napríklad o udelenie pobytu, registráciu pobytu, vydanie 
dokladu, alebo žiadateľ o poskytnutie informácií.
Vlastník nehnuteľnosti FO – vlastník nehnuteľností vystupuje v rámci agend OCP ako povinná osoba, ktorá v rámci procesu udelenia 
pobytu má podpísanú s cudzincom nájomnú zmluvu.
Pracovník Zastupiteľského úradu – pracovník zastupiteľského úradu v zahraničí prijíma podanie od žiadateľa – cudzinca, vykoná 
potrebné vstupné úkony a postúpi žiadosť na spracovanie oddeleniu cudzineckej polície na Slovensku.
Pracovník OCP – pracovník oddelenia cudzineckej polície na Slovensku prijíma podanie od žiadateľa a vykonáva prvotné úkony 
spracovania žiadosti.
Ubytovateľ FO – fyzická osoba poskytujúca krátkodobý pobyt za účelom dovolenky, služobnej cesty alebo iných zákonom definovaných 
účelov. Ubytovateľ FO vystupuje v rámci agend oddelenia cudzineckej polície ako povinná osoba, ktorá je zákonom zaviazaná 
oznamovať krátkodobý pobyt cudzinca formou hlásenia pobytu.

Právnické osoby:
Vlastník nehnuteľnosti PO - vlastník nehnuteľností vystupuje v rámci agend OCP ako povinná osoba, ktorá v rámci procesu udelenia 
pobytu má podpísanú s cudzincom nájomnú zmluvu.
Zastupiteľský úrad – je zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí, kde je umožnené žiadateľovi podávanie žiadostí 
týkajúcich sa agend oddelenia cudzineckej polície.
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Oddelenie cudzineckej polície – vykonáva prijatie a spracovanie žiadostí týkajúcich sa agend OCP. Zabezpečuje udeľovanie pobytu 
a výdaj dokladov.
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru – riadi, metodicky usmerňuje a kontroluje činnosť svojich organizačných 
zložiek (okrem iných aj OCP)
MV SR – ministerstvo zodpovedá za úseky a agendy VS týkajúce sa evidencie obyvateľov, cudzincov a povoľovanie pobytu;
MZV SR - Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí zastrešuje Zastupiteľské úrady SR v zahraničí
Ubytovateľ PO – právnická osoba poskytujúca krátkodobý pobyt za účelom dovolenky, služobnej cesty alebo iných zákonom 
definovaných účelov. Ubytovateľ PO vystupuje v rámci agend oddelenia cudzineckej polície ako povinná osoba, ktorá je zákonom 
zaviazaná oznamovať krátkodobý pobyt cudzinca formou hlásenia pobytu.
Iné OVM – iné 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.
Zamestnávateľ – vystupuje v procesoch agend cudzineckej polície ako zamestnávateľ cudzinca, ktorý je povinný nahlasovať zmeny 
v s súvislosti so zamestnaneckým vzťahom cudzinca
Škola – vystupuje v procesoch agend cudzineckej polície ako osoba, ktorá je povinná nahlasovať zmeny v súvislosti so zmenami 
ohľadne štúdia cudzinca

Žiadatelia a povinné osoby pristupujú k službám oddelenia cudzineckej polície prostredníctvom nasledujúcich prístupových miest / kanálov:

Elektronicky
 portal.minv.sk – na portáli sú poskytované služby pre:

Ubytovateľov – Zápis do knihy ubytovaných a Výmaz z knihy ubytovaných
Cudzincov/žiadateľov – Rezervačný systém na dohodnutie termínu na pracovisku oddelenia cudzineckej polície

 E-mail
Listinne
 Oddelenia cudzineckej polície
Telefonicky

Oddelenia cudzineckej polície
Call centrum

Osobne
Zastupiteľský úrad
Oddelenie cudzineckej polície

V súčasnosti sú poskytované v rámci podpory agend oddelenia cudzineckej polície nasledovné koncové služby:

Hlásenie pobytu cudzincov - Výmaz z knihy ubytovaných (kód metaIS: ks_336508)
Hlásenie pobytu cudzincov - Zápis do knihy ubytovaných (kód metaIS: ks_336506)
Dohodnutie termínu cez rezervačný systém Ministerstva vnútra SR (kód metaIS: sluzba_egov_1046)

Biznis funkcie pokrývajúce agendy oddelenia cudzineckej polície sú nasledovné:

Podanie – podanie žiadosti prostredníctvom jedného z vyššie uvedených prístupových miest / kanálov
Prihlásenie – prihlásenie na portál portal.minv.sk, aktuálne dostupné prevažne pre Ubytovateľov
Obdržanie žiadosti – obdržanie žiadosti sa vykonáva troma spôsobmi:

Na zastupiteľskom úrade SR – prebehne ústny pohovor s cudzincom/žiadateľom, prekontroluje sa podaná žiadosť a pracovník 
zastupiteľského úradu spíše stanovisko k žiadosti.
Na oddelení cudzineckej polície – policajt vykoná lustráciu osoby žiadateľa/cudzinca v IS MV SR, prekontroluje podanú žiadosť, vykoná 
biometrické zosnímanie cudzinca a zaevidovanie údajov v IS ECU.
Oddelenie cudzineckej polície obdrží žiadosť od iného orgánu verejnej moci, ktorý je oprávnený podať žiadosť za cudzinca.

Doručovanie žiadosti – v prípade, že bola žiadosť obdržaná na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, je prijatá žiadosť spolu so stanoviskom 
zastupiteľského úradu doručená pomocou diplomatickej pošty alebo kuriéra na oddelenie cudzineckej polície na spracovanie. Náklady na kuriéra 
znáša priamo žiadateľ, odoslanie prostredníctvom diplomatickej pošty je bez poplatku, doručenie však trvá dlhšiu dobu.
Overenie žiadosti – pozostáva z overenia údajov na žiadosti v informačných systémoch (SIS – Slovenská informačná služba a VS – Vojenská 
spravodajská služba), overenie údajov voči registru trestov (vykoná manuálne policajt v extranete GP SR), overenie údajov voči katastru 
nehnuteľností (vykoná manuálne policajt v IS kataster nehnuteľností), dožiadania a úkonov v zmysle interných predpisov (ÚPSVaR a pod., kedy 
policajt spíše písomnú žiadosť a zašle ju prostredníctvom kuriéra, pošty alebo mailom na príslušný OVM), fyzická kontrola vykonaná policajtom – 
kontrola účelu pobytu / kontrola ubytovania, spísanie zápisnice podľa § 22 správneho poriadku (aj je to potrebné).
Rozhodovanie o žiadosti – žiadosti sa buď vyhovie, alebo sa žiadosť zamietne

Vyhovenie žiadosti
policajt spíše písomne vyhodnotenie žiadosti - udelenie pobytu vyhodnotením
udelenie pobytu vydáva odvolací orgán - udelenie pobytu vydaním rozhodnutia o odvolaní

Zamietnutie žiadosti – Policajt vyhotovuje nasledovné dokumenty
písomné vyhodnotenie žiadosti – zamietnutie pobytu vyhodnotením
výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia o zamietnutí žiadosti (písomná forma je zaslaná poštou účastníkom 
konania)
Zápisnica podľa § 22 správneho poriadku
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Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti

Úkony po vydaní rozhodnutia

Schválenie pobytu
Zaznamenanie schváleného pobytu v IS ECU
Vydanie IDK
Zaslanie oznámení

Neschválenie pobytu
Zaslanie (papierovo) oznámenia a dôvodu zamietnutia žiadosti na ZÚ (ak bola žiadosť prijatá na ZÚ)
Vyznačenie zamietnutia žiadosti v IS ECU
Vyznačenie zamietnutia pobytu v protokoloch (písomnej dokumentácii)

Vykazovanie a reporting



Obrázok 1: Biznis architektúra súčasného stavu

Budúci stav Biznis architektúry

Biznis 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. 
Model biznis architektúry obsahuje tri farebné označenia funkcií resp. iných prvok architektúry:



1.  
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Žltá farba – označuje prvky, ktoré sa nebudú projektom nijako upravovať
Modrá farba – označuje prvky, ktoré sa budú v rámci projektu upravovať, optimalizovať alebo meniť
Zelená farba – označuje prvky, ktoré budú v rámci projektu vybudované.





Obrázok 2: Biznis architektúra budúceho stavu
Z dôvodu elektronizácie podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľom bude upravený prístupový kanál portal.minv.sk. Portál bude zložený z troch 
častí. 
Prvá 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". 
Druhá časť portálu bude sprístupnená po prihlásení sa pomocou obdržaných prihlasovacích údajov. Po prihlásení žiadateľ vstúpi do tzv. Klientskej zóny. 
Klientská zóna bude poskytovať nasledovné funkcionality prístupné klientovi:

Nastavenie profilu – používateľ si bude môcť nastaviť základné nastavenia svojho profilu v klientskej zóne ako sú napríklad notifikácie. V rámci 
notifikácii si bude môcť nastaviť kontaktné údaje a mailový kontakt, na ktorý majú byť notifikácie zaslané, označiť si údaje, na ktoré má byť 
notifikáciou upozornený a podobne.
eSchránka – elektronická schránka klientskej zóny bude slúžiť na komunikáciu oddelenia cudzineckej polície so žiadateľom. Do elektronickej 
schránky budú zasielané rozhodnutia, oznámenia, informácia o generovaných platobných údajoch na zaplatenie správneho poplatku a ostatné 
informácie týkajúce sa priebehu konania.
Zobrazovanie podaní a dát – používateľ si bude môcť sledovať priebeh vybavenia jeho žiadosti a aktuálne dáta týkajúce sa jeho pobytu a iných 
údajov evidovaných oddelením cudzineckej polície.
Podanie žiadosti – prihlásený používateľ bude môcť podať žiadosť, čím sa naštartuje proces spracovania žiadosti na oddelení cudzineckej 
polície. Údaje po odoslaní žiadosti budú automaticky prenesené do agendového systému cudzineckej polície, kde budú ďalej spracované.
V závislosti od typu žiadosti bude možné žiadosť podpísať KEP-om (iba pre eIDAS).

Tiež bude obsahovať funkcionality systému zabezpečujúce činnosť klientskej zóny:

Doručovanie a notifikácie – funkcionalita zabezpečí doručovanie dokumentov a informácií do eSchránky klienta a doručovanie notifikácií
Dlhodobé uloženie
Autorizácia – podpisovanie KEP
Kontrola údajov podania

Treťou časťou portálu bude časť vyčlenená pre Ubytovateľov – Zóna Ubytovateľov. Zóna ubytovateľov bude poskytovať nasledovné funkcionality:

Hlásenie pobytu cudzinca – Ubytovateľ bude môcť zadať hlásenie pobytu alebo odhlásenie z pobytu cudzinca viacerými spôsobmi, ktoré budú 
presnejšie uvedené v detailnej funkčnej špecifikácii. Medzi možné spôsoby môže patriť aj vloženie súboru generovaného zo systému ubytovateľa 
alebo samostatná služba na podanie hlásenia/odhlásenia pobytu cudzinca.
Nastavenie prístupu do zóny – Registrovaný ubytovateľ bude môcť vytvoriť a spravovať prístupové práva do zóny ubytovateľa pre svojich 
zamestnancov.
Nastavenie profilu - ubytovateľ si bude môcť nastaviť základné nastavenia svojho profilu v klientskej zóne ako sú napríklad notifikácie. V rámci 
notifikácii si bude môcť nastaviť kontaktné údaje a mailový kontakt, na ktorý majú byť notifikácie zaslané, označiť si údaje, na ktoré má byť 
notifikáciou upozornený a podobne.
eSchránka - elektronická schránka zóny ubytovateľa bude slúžiť na komunikáciu oddelenia cudzineckej polície s ubytovateľom. Do elektronickej 
schránky budú zasielané oznámenia a ostatné informácie.
Zobrazovanie mojich dát a podaní - ubytovateľ si bude môcť sledovať zaslané hlásenia a ich údaje.
Doručovanie a notifikácie - funkcionalita zabezpečí doručovanie dokumentov a informácií do eSchránky ubytovateľa a doručovanie notifikácií.

V rámci portálu budú poskytované novo vybudované služby:
 – služba umožní neprihlásenému žiadateľovi vyplniť a odoslať na portáli žiadosť o udelenie pobytu. Služba bude Podávanie žiadosti o udelenie pobytu

napojená na existujúcu koncovú službu „Dohodnutie termínu cez rezervačný systém Ministerstva vnútra SR", pomocou ktorej si žiadateľ rezervuje termín 
na OCP. Systém žiadateľovi zašle PIN na zadané kontaktné údaje (SMS, e-mail), pomocou ktorého bude možné žiadosť spárovať na OCP pri osobnej 
návšteve.

 služba umožní prihlásenému žiadateľovi v klientskej zóne vyplniť a odoslať žiadosť o obnovenie pobytu Podávanie žiadosti o obnovenie pobytu –
a podpísať ju prostredníctvom KEP (len v prípade eIDAS).

 služba umožní neprihlásenému žiadateľovi vyplniť a odoslať na portáli žiadosť o registrovanie pobytu (občan členských štátov EÚ). Registrovanie pobytu –
Služba bude napojená na existujúcu koncovú službu „Dohodnutie termínu cez rezervačný systém Ministerstva vnútra SR", pomocou ktorej si žiadateľ 
rezervuje termín na OCP. Systém žiadateľovi zašle PIN na zadané kontaktné údaje (SMS, e-mail), pomocou ktorého bude možné žiadosť spárovať na 
OCP pri osobnej návšteve.

 služba umožní prihlásenému žiadateľovi vyplniť a odoslať na portáli žiadosť o vydanie dokladu. Služba bude Podávanie žiadosti o vydanie dokladu –
napojená na existujúcu koncovú službu „Dohodnutie termínu cez rezervačný systém Ministerstva vnútra SR", pomocou ktorej si žiadateľ rezervuje termín 
na OCP.

 služba zabezpečí zobrazovanie vybraných údajov evidovaných v IS ECU (podania, žiadosti, Zobrazovanie informácií a údajov z evidencie cudzincov –
hlásenia, zmeny, ich stav a iné údaje, dotknutej osobe (cudzinec, ubytovateľ).

 služba umožní neprihlásenému používateľovi portálu vyplniť a odoslať súhlas vlastníka Podávanie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti s pobytom cudzinca –
nehnuteľnosti s pobytom cudzinca. Služba bude vyžadovať podpísanie elektronickým podpisom – KEP.

 služba umožní neprihlásenému používateľovi portálu vyplniť a odoslať formulár na registrovanie ubytovateľa. Služba bude Registrovanie ubytovateľa –
vyžadovať podpísanie elektronickým podpisom KEP. Po spracovaní žiadosti bude ubytovateľovi zaslaný prístup do Zóny ubytovateľov.

 služba umožní neprihlásenému používateľovi – zástupcovi OVM vyplniť a zaslať žiadosť o udelenie Podávanie žiadosti o udelenie pobytu z úradnej moci –
pobytu z úradnej moci. Systém žiadateľovi zašle PIN na zadané kontaktné údaje (SMS, e-mail), pomocou ktorého bude možné žiadosť spárovať na OCP 
pri osobnej návšteve.

 služba umožní prihlásenému používateľovi portálu (v Klientskej zóne – cudzinci) vyplniť, zaslať Podávanie oznámenia o zmene údajov o cudzincovi –



1.  

2.  

a podpísať oznámenie o zmene. Služba bude vyžadovať podpísanie elektronickým podpisom – KEP.
 služba umožní právnickej osobe, inému OVM alebo inej povinnej inštitúcii, ktorá je povinná hlásiť zmeny Hlásenie zmien týkajúcich sa pobytu cudzinca –

týkajúce sa pobytu cudzinca vyplniť a odoslať oznámenie o zmene. Služba bude dostupná v rámci verejnej časti portálu.
 služba umožní prihlásenému používateľovi portálu (v Klientskej zóne – cudzinci) Podávanie odvolania voči zamietnutiu žiadostí týkajúcich sa pobytu –

vyplniť a zaslať odvolanie voči zamietnutej žiadosti. 
Projektom budú upravené poskytované koncové služby:

Hlásenie pobytu cudzincov - Výmaz z knihy ubytovaných (kód metaIS: ks_336508);
Hlásenie pobytu cudzincov - Zápis do knihy ubytovaných (kód metaIS: ks_336506).

V rámci funkcií zabezpečujúcich chod agend oddelenia cudzineckej polície budú upravené nasledovné funkcie:

Prijatie žiadosti – prijatie žiadosti bude prebiehať dvoma spôsobmi:

Papierovo – výlučne na Zastupiteľskom úrade, kde následne pracovník prevedie papierovú žiadosť do elektronickej podoby, prepísaním údajov 
do IS ECU.
Elektronicky – všetky žiadosti budú podávané elektronicky v rámci portálu portal.minv.sk a systémom zaslané do IS ECU. Súčasťou žiadostí 
môžu byť aj priložené naskenované dokumenty a potvrdenia, ktoré rovnako budú importované do IS ECU, kde budú čakať na ďalšie spracovanie.

Zaevidovanie žiadosti – zaevidovanie žiadosti bude prebiehať výlučne na Zastupiteľských úradoch, nakoľko po implementácii projektu sa neráta 
s podávaním papierových žiadostí na oddelení cudzineckej polície. Zaevidovanie žiadosti zahŕňa natypovanie údajov z papierovej žiadosti do IS 
ECU a priloženie naskenovaných dokumentov a potvrdení.
Overenie žiadosti – overenie žiadosti pozostáva z viacerých krokov, ktoré budú v čo najvyššej miere elektronizované formou integrácií. Medzi 
základné kroky overenia žiadosti patrí zaslanie žiadosti o vyjadrenie SIS a VS, overenie odpisu z registra trestov, overenie výpisu z katastra 
nehnuteľností, dožiadania a úkony v zmysle interných predpisov (ÚPSVaR, MH SR a pod.), fyzická kontrola účelu pobytu, fyzická kontrola 
ubytovania.

Predmetom projektu a optimalizácie biznis funkcie „Overenie žiadosti" je elektronizácia činností, ktoré sa týkajú komunikácie s OVM a to formou 
integrácií.  Detailnejší popis integrácií je uvedený v kapitole 4.2 Aplikačná vrstva, v časti budúci stav.

Vytvorenie a zaslanie oznámenia – projektom navrhovaná optimalizácia spočíva v automatickom vytvorení oznámenia v IS ECU a jeho zaslaní 
definovaným OVM (samosprávny kraj – obecný úrad, ÚPSVaR a pod.), na Zastupiteľský úrad a účastníkovi konania.
Vykazovanie a reporting

V rámci projektu budú podporené nové biznis funkcie:

Generovanie platobného predpisu – umožní v procese realizácie služby (pre služby s poplatkom) generovanie platobného predpisu na správny 
poplatok podľa zadaných údajov žiadosti.
Registrácia – generovanie prihlasovacích údajov do privátnych zón (Klientská zóna – cudzinci a Zóna Ubytovateľov)
Notifikácie – zabezpečí generovanie a odosielanie notifikácií na zadané kontaktné údaje

 Kód KS
(z 
MetaIS)

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

Životná 
situácia 
(kód 
z MetaIS)

Úroveň 
elektronizácie KS

Koncovú službu realizuje AS (kód 
AS z MetaIS)

ks_350
923

Podávanie žiadosti o udelenie pobytu G2C 053 
159 
164

úroveň 3
as_62742

ks_350
925

Podávanie žiadosti o obnovenie pobytu G2C 053 
159 
164

úroveň 4 as_62744

ks_350
934

Registrovanie pobytu G2C 053 
159 
164

úroveň 4 as_62745

ks_350
933

Podávanie žiadosti o vydanie dokladu G2C 053 úroveň 3 as_62746

ks_350
932

Zobrazovanie informácií a údajov z evidencie 
cudzincov

G2C, G2B 053 
159 
164

úroveň 4 as_62747

ks_350
931

Podávanie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti 
s pobytom cudzinca

G2C, G2B 159 
164 
005

úroveň 4 as_62748

ks_350
930

Registrovanie ubytovateľa G2C, G2B 005 úroveň 4 as_62749



ks_350
929

Podávanie žiadosti o udelenie pobytu z úradnej moci G2G 159 
164

úroveň 3 as_62750

ks_350
928

Podávanie oznámenia o zmene údajov o cudzincovi G2C 053 
159 
164

úroveň 4 as_62751

ks_350
927

Hlásenie zmien týkajúcich sa pobytu cudzinca G2C, G2B, G2G 053 
159 
164 
005

úroveň 4 as_62752

ks_350
926

Podávanie odvolania voči zamietnutiu žiadostí týkajú
cich sa pobytu

G2C 053 
159 
164

úroveň 4 as_62753

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

Aplikačná vrstva

Rozsah informačných systémov

V súčasnom stave zabezpečuje agendu ohľadne cudzincov systém  (isvs_189), ktorý obsahuje nasledovné funkcionality:Evidencia cudzincov

Evidencia žiadostí o pobyt – spracováva celý životný cyklus žiadostí o pobyt pre Európsky hospodársky priestor ako aj pre cudzincov z tretích 
krajín;
Vyhotovenie dokladov – zabezpečuje vyhotovenie dokladov a spracovanie žiadostí o vyhotovenie dokladov;
Malý pohraničný styk – zabezpečuje žiadosti a vydávanie dokladov ohľadne prekročenia hranice za konkrétnym účelom (30 km od hranice). Týka 
sa občanov Ukrajiny, elektronické žiadosti vybavuje zastupiteľský úrad Užhorod;
Krátkodobý pobyt cudzinca – zapisujú sa osoby v rámci krátkodobého pobytu prostredníctvom povinností ubytovateľa;
Alternatívny autentifikátor – zabezpečuje vybavenie a vyhotovenie Alternatívneho autentifikátora dotknutým osobám bez slovenského 
občianskeho preukazu alebo bez dokladu o pobyte, ktorý umožní prístup do elektronickej schránky;
Biometria – realizuje zber biometrických údajov na účely vydávania pobytu cudzinca;
DWH – poskytuje funkčnosť pre tvorbu reportov a výstupov.

Systém Evidencia cudzincov je integrovaný na:

Register obyvateľov (isvs_190) – pri vzniku žiadosti o pobyt cudzinca sa osoba založí, ako žiadateľ o pobyt a to do momentu, kedy nie je 
rozhodnuté vo veci žiadosti. Zároveň vytvorí pre cudzinca rodné číslo, ktoré odošle do Registra fyzických osôb a do Evidencie cudzincov;
Register fyzických osôb (isvs_191) – ak je žiadosť schválená dostáva sa cudzinec do RFO a zároveň sa táto informácia zapíše aj do Evidencie 
cudzincov;
Portál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (isvs_6108) – pre získanie vyplnených údajov zo služby na rezerváciu termínu. Evidencia 
cudzincov tak získa kompletne vyplnené údaje zo žiadosti, ktorú nemusí prepisovať;
Integrácia na Národné personalizačné centrum pre vyhotovenie a personalizáciu dokladov. NPC je ďalej integrované na Elektronický 
komunikačný modul (zabezpečuje jednoduchú funkčnosť podateľne), ktorá je priamo integrovaná na systém Slovenskej pošty. Spätná informácia 
o vytvorení dokladu a jeho odoslaní ide priamo prostredníctvom EKM.

Súčasné integrácie v rámci IS ECU sú prevažne realizované priamou integráciou systém na systém prostredníctvom Web service, prípadne inou formou. 
Každé nové vznikajúce integrácie na externé systémy musia využívať Integračnú platformu / SSG (SOA Security Gateway). Integračná platforma 
zabezpečuje plne funkcionality integrácií a orchestrácií procesov. SSG zabezpečuje SW bezpečnostnú bránu pre integráciu. 
Pre vybavenie a posúdenie žiadostí o pobyt sa využívajú informácie a údaje v externých ako aj interných systémov Väčšina týchto informácií sa získava 
manuálnym spôsobom, prípadne čiastočne elektronicky. Prostredníctvom portálu oversi.gov.sk sa zisťujú informácie o:

Nedoplatkoch na sociálnom poistení;
Nedoplatkoch na zdravotnom poistení;
Nedoplatkoch voči daňovému úradu;
Vlastníkovi nehnuteľnosti.

Prostredníctvom extranet portálu GP SR sa zisťujú informácie o bezúhonnosti cudzinca. Pre získanie informácií zo Slovenskej informačnej služby 
a Vojenského spravodajstva sa denne generuje CSV export a odosiela na definovanú emailovú adresu, kde sú uvedené údaje zo všetkých žiadostí 
založených v daný deň. Údaje sú sumarizované do súboru v rozsahu identifikátor osoby v RFO a údaje pobytu zo žiadosti. Odpoveď sa dostáva na OCP 
prostredníctvom odpovede v listinnej alebo elektronickej forme prostredníctvom Automatizovanej správy registratúry pre MVSR.
Ďalšie informácie a údaje podľa účelu žiadaného pobytu sa získavajú formou manuálneho oslovenia na MŠVVaŠ SR, ÚPSVAR alebo MHSR. 

 (isvs_201) zabezpečuje pre oblasť cudzincov len informačnú povinnosť ohľadne poskytovaných služieb, ktorý je Verejný portál ministerstva vnútra
spravovaný prostredníctvom CMS nástroja. 

 (isvs_6108) – tvorí prezentačné rozhranie pre elektronické služby. V rámci poskytovaných služieb Portál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky



poskytuje službu pre rezerváciu termín na oddelení cudzineckej polície. Pre rezerváciu termínu je nutné kompletne vyplniť žiadosť na cudzinca a následne 
je možné vybrať si termín osobnej návštevy. Takto vyplnené údaje vchádzajú do systému Evidencia cudzincov pre evidenciu údajov zo žiadosti ako aj do 
VYSYS (Vyvolávacieho systému) pre účely čakania na OCP. 

 (isvs_6105) – zabezpečuje štandardnú funkčnosť registratúry podľa zákona ako aj integráciu na Modul Automatizovaná správa registratúry pre MVSR
elektronického doručovania (isvs_9369), ktorý zabezpečuje Centrálne úradné doručovanie. 

 – zabezpečuje komunikáciu s Platobným modulom (isvs_8850), ktorý zabezpečí poslanie platobného predpisu do elektronickej Rezortný platobný modul
schránky žiadateľa. 

 – zabezpečuje funkcionality podateľne ako aj funkcionality pre potreby dlhodobého uchovávania. Elektronické komunikačné rozhranie
Informačné systémy, ktoré neobsahujú kód MetaIS nie sú evidované v Metainformačnom systéme VS a neevidujú sa podľa §1 odsek 2) zákona 95/2019 Z.
z - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 134/2020 Z. z., 423/2020 Z. z.). 

 Obrázok 3: Aplikačná architektúra súčasného stavu

Kód 
ISVS 
(z 
MetaIS)

Názov ISVS Modul ISVS 
(zaškrtnite ak ISVS je 
modulom)

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

isvs_189 Evidencia cudzincov  Prevádzkovaný a plánujem 
rozvoj

 Agendový

isvs_61
08

Portál Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky

 Prevádzkovaný a plánujem 
rozvoj

 Prezentač
ný

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

V budúcom stave pre zabezpečenie funkčnosti definovanej v dokumentácií iniciačnej fázy ako aj v katalógu požiadaviek sú plánované nasledovné hlavné 
zmeny v rámci aplikačnej architektúry: 

 (isvs_189):Evidencia cudzincov

Zmeny v rámci funkcionality Žiadosť o pobyt: úprava funkcionalít realizujúcich procesy spracovania Žiadosti o pobyt súvisiaca so spracovaním 
nových koncových služieb (detailné služby a s nimi súvisiace procesy sú popísané v biznis architektúre budúceho stavu), ďalej aj v súvislosti 
s elektronizáciou komunikácie ohľadom dožiadaní – t. j. overovaní údajov, získavaní potvrdzovaní informácií (dožiadania budú realizované 
automatizovane prostredníctvom realizovaných integrácii s inými IS VS, alebo samostatnou funkcionalitou, ktorá umožní pripraviť „dožiadanie" 
a po kontrole a potvrdení ho zaslať resp. doučovať relevantným OVM do el. schránky) a následnom podporení efektívnejšieho rozhodovania 



(pracovník OCP bude mať k dispozícii údaje o relevantnej osobe priamo v IS ECU, alebo dané údaje, či stanoviská získa na základe dožiadania, 
a zefektívni sa tak aj samotné rozhodovanie o udelení alebo neudelení pobytu). Zároveň budú upravené aj funkcionality týkajúce sa evidencie 
zmien vo vzťahu k pobytu, ktoré budú hlásené prostredníctvom el. služieb, alebo priamou integráciou;
Zmeny v rámci funkcionality Krátkodobý pobyt: úprava funkcionalít realizujúcich procesy spracovania údajov a žiadostí v rámci Krátkodobého 
pobytu cudzinca súvisiaca so spracovaním nových koncových služieb (detailné služby a s nimi súvisiace procesy sú popísané v biznis 
architektúry). Funkcionality zabezpečia automatizovanú evidenciu hlásení o krátkodobom pobyte prostredníctvom el. služieb;
Zmeny v rámci funkcionality Biometria: úprava funkcionality, ktorá zabezpečí odosielanie snímaných biometrických údajov do ďalších 
informačných systémov a porovnanie, nájdenie zhody danej overovanej identity/osoby;
Zmeny v rámci funkcionality DWH: Úprava DWH – vytvorenie nových typov reportov, ako aj zmeny v spôsobe a čase ich vytvárania.

Zabezpečenie nových integrácií z ECU prostredníctvom Integračnej platformy / SSG pre účely konzumácie a výmeny údajov na externé systémy. V rámci 
riešenia bude teda implementovaná :integrácia na externé systémy

Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov (isvs_5836) za účelom získania údajov (objekty evidencie) o:
Nedoplatkoch na sociálnom poistení;
Nedoplatkoch na zdravotnom poistení;
Nedoplatkoch voči daňovému úradu.

IS katastra nehnuteľností (ivs_8723) za účelom overenia vlastníka nehnuteľnosti v nájomnej zmluve, resp. inej zmluve;
IS EOO / RTO (isvs_533) za účelom overenia bezúhonnosti osoby resp. získaní záznamov týkajúcich sa osoby;
Centrálny register vysokých škôl (isvs_374) pre účely potvrdenia údajov ohľadom žiadosti o pobyt za účelom štúdia;
RIS – Rezortný informačný systém (isvs_6092) pre účely potvrdenia údajov ohľadom žiadosti o pobyt za účelom štúdia;
INTERPOL za účelom lustrácie cudzinca pre účely schválenia žiadosti;
IS v správe MHSR - pre účely potvrdenia údajov ohľadom žiadosti o pobyt za účelom podnikania;
Vojenské spravodajstvo za účelom lustrácie cudzinca pre účely schválenia žiadosti;
Slovenská informačná služba za účelom lustrácie cudzinca pre účely schválenia žiadosti;
Vízový informačný systém za účelom lustrácie cudzinca pre účely schválenia žiadosti.

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

Exit/Entry System za účelom spracovania notifikácií o vycestovaní cudzinca po ukončení pobytu;
Schengenský informačný systém za účelom lustrácie cudzinca pre účely schválenia žiadosti;
Centrálna lustračná konzola za účelom lustrácie v evidenčných a pátracích informačných systémoch;
AFIS za účelom overenia biometrických údajov a ich porovnania;
Rezortný platobný modul za účelom vystavenia platobného predpisu pre vybrané elektronické služby;
Automatizovaná správa registratúry MVSR (isvs_6105) za účelom zabezpečenia centrálneho úradného doručovania.

Portál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (isvs_6108) bude doplnený o nové koncové služby, ktoré budú realizované prostredníctvom hlavných 
aplikačných služieb. Portál bude tvoriť len prezentačnú vrstvu daných služieb, celé spracovanie služieb bude v systéme ECU prostredníctvom integračnej 
platformy. Pre použitie služieb bude vyžadovaná identifikácia a autentifikácia. Pre podania s výnimkou Žiadosti o udelenie pobytu (pri žiadosti o udelenie 
pobytu je nutná osobná návšteva) bude vyžadovaná autorizácia prostredníctvom eID, eDoPP, alebo iného prostriedku s vydaným KEP v súlade s eIDAS. 
Portál bude portál obsahovať nové funkcionality týkajúce sa novej Privátnej časti, ktorá bude slúžiť cudzincom pre účely sledovania vybavovanie žiadosti, 
ako aj pre realizáciu nových elektronických služieb vrátane histórie, a ubytovateľom sa účelom ohlasovania krátkodobého pobytu a evidencie 
elektronických domových kníh. Na portáli budú dostupné nové koncové služby uvedené a popísané v rámci biznis architektúry budúceho stavu. Tiež budú 
upravené existujúce služby pre Hlásenie krátkodobého pobytu za účelom optimalizácie a jednoduchšieho používania služieb. 
Detailné zmeny a jednotlivé funkcionálne a nefunkcionálne požiadavky sú definované v katalógu požiadaviek. 

Obrázok 4: Legenda



Obrázok 5: Aplikačná architektúra budúceho stavu

Kód ISVS (z 
MetaIS)

Názov ISVS Modul ISVS 
(zaškrtnite ak ISVS je 
modulom)

Stav IS VS Typ IS 
VS

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

isvs_189 Evidencia cudzincov  Prevádzkovaný a 
plánujem rozvoj

Agendový

isvs_6108 Portál Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky

 Prevádzkovaný a 
plánujem rozvoj

Prezenta
čný

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

Kód 
AS 
(z Me
taIS)

Názov AS Poskytovaná na externú integráciu 
(zaškrtnite ak áno)

Typ 
cloudovej 
služby

ISVS/modul ISVS 
(kód z MetaIS)

Aplikačná služba realizuje KS 
(kód KS z MetaIS)

as_6
2742

Prijatie žiadosti o udelenie pobytu žiadny Podávanie žiadosti o udelenie pobytu 
(ks_350923)



Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

as_6
2744

Prijatie žiadosti o obnovenie pobytu žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

Podávanie žiadosti o obnovenie pobytu 
(ks_350925)

as_6
2745

Registrácia pobytu žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

Registrovanie pobytu 
(ks_350934)

as_6
2746

Prijatie žiadosti o vydanie dokladu žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

Podávanie žiadosti o vydanie dokladu 
(ks_350933)

as_6
2747

Zobrazenie informácií a údajov žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

Zobrazovanie informácií a údajov 
z evidencie cudzincov
(ks_350932)

as_6
2748

Podanie súhlasu vlastníka 
nehnuteľnosti s pobytom cudzinca

žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

Podávanie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti 
s pobytom cudzinca 
(ks_350931)

as_6
2749

Zaregistrovanie ubytovateľa žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

Registrovanie ubytovateľa 
(ks_350930)

as_6
2750

Prijatie žiadosti o udelenie pobytu 
z úradnej moci

žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

Podávanie žiadosti o udelenie pobytu 
z úradnej moci 
(ks_350929)

as_6
2751

Prijatie oznámenia o zmene žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

Podávanie oznámenia o zmene údajov o 
cudzincovi
(ks_350928)

as_6
2752

Prijatie zmeny týkajúcej sa pobytu 
cudzinca

žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

Hlásenie zmien týkajúcich sa pobytu 
cudzinca 
(ks_350927)

as_6
2753

Prijatie odvolania voči zamietnutiu 
žiadosti

žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

Podávanie odvolania voči zamietnutiu 
žiadostí týkajúcich sa pobytu
(ks_350926)

as_6
2754

Zaslanie údajov pre účely dožiadania žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

as_6
2755

Konzumovanie údajov z CSRÚ žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

as_6
2756

Konzumácia údajov z iného IS VS žiadny Evidencia 
cudzincov 
(isvs_189)

Tabuľka č.  4 Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav

Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)

V rámci riešenia bude využívaný Platobný modul (isvs_8850),  Modul elektronického doručovania (isvs_9369), Modul elektronických schránok (isvs_8847) 
a Autentifikačný modul (isvs_8846), pričom však platí, že tieto spoločné moduly sú už integrované a v súčasnosti využívané na MVSR. Nevzniká resp. 
neimplementuje teda žiadna nová plánovaná integrácia na spoločné moduly, ale budú sa využívať interné komponenty MVSR, ktoré sú už integrované so 
spoločnými modulmi.

Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

Projekt neplánuje využívať podporné spoločné bloky SaaS.

Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly



Plánuje využívať existujúca integrácia na Platobný modul (isvs_8850), Modul elektronického doručovania (isvs_9369), Modul elektronických schránok 
(isvs_8847) a Autentifikačný modul (isvs_8846).

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

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

Nie je v MetaIS Integračná platforma / SSG

Tabuľka č. 5 Prehľad integračných väzieb medzi ISVS a IS CSRÚ – budúci stav

Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

Projekt neuvažuje s poskytovaním údajov do IS CSRÚ vzhľadom na to, že evidované údaje sú zdrojové údaje pre iný referenčný register, ktorý už tieto 
údaje poskytuje.

Konzumovanie údajov z IS CSRU

Projekt uvažuje s konzumovaním údajov prostredníctvom IS CSRÚ, ktoré nahradí v súčasnosti využívané služby portálu oversi.gov.sk

ID OE
Názov (konzumovaného) objektu evidencie

Kód a názov ISVS konzumujúceho OE z IS CSRÚ Kód zdrojového ISVS v MetaIS

1 Nedoplatky sociálnej poisťovne Integračná platforma / SSG Nie je v MetaIS

2 Dlžníci sociálnej poisťovne Integračná platforma / SSG Nie je v MetaIS

3 Nedoplatky zdravotných poisťovní Integračná platforma / SSG Nie je v MetaIS

4 UGKK - štruktúrované dáta (Integračný manuál ESKN) Integračná platforma / SSG Nie je v MetaIS

5 Nedoplatky dane z príjmu Integračná platforma / SSG Nie je v MetaIS

Tabuľka č. 6   Prehľad ISVS a objektov evidencie konzumovaných z IS CSRÚ – budúci stav

Dátova vrstva

Informačný systém evidencia cudzincov poskytuje dáta o cudzincoch do Registra fyzických osôb, ktorý je vyhlásený ako referenčný register a poskytuje 
referenčné údaje v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente). 
V súvislosti s realizáciou tohto projektu sa nerealizujú úpravy, zmeny, alebo riešenia týkajúce sa kvality dát, čistoty dát, poskytovania údajov v zmysle 
konceptov Moje dáta alebo Open data.

Údaje v správe organizácie

Informačný systém evidencia cudzincov poskytuje dáta o cudzincoch do Registra fyzických osôb, ktorý je vyhlásený ako referenčný register a poskytuje 
referenčné údaje v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente). Ide o objekt evidencie „Cudzinci s pobytom v Slovenskej republike, cudzinci s udeleným azylom".

Dátový rozsah projektu

I
D
OE

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

Cudzinci s pobytom v 
Slovenskej republike, 

Evidované: https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters
/detail/aa7ad122-ecca-464e-8f59-2e8be262c753?

https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/detail/aa7ad122-ecca-464e-8f59-2e8be262c753?page=3&count=10&sorting%5Border%5D=asc&tab=basicForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/detail/aa7ad122-ecca-464e-8f59-2e8be262c753?page=3&count=10&sorting%5Border%5D=asc&tab=basicForm


cudzinci s udeleným 
azylom

Cudzinci s pobytom v Slovenskej republike, cudzinci s udeleným azylom 
s údajmi: meno, priezvisko, r.č., dátum a miesto narodenia, pohlavie, 
štátna príslušnosť, povolenie pobytu, dátum prihlásenia na pobyt

page=3&count=10&sorting%5Border%
5D=asc&tab=basicForm

Tabuľka č.  7 Prehľad objektov evidencie v jednotlivých ISVS/registroch  súvisiace s projektom

Referenčné údaje

Informačný systém evidencia cudzincov poskytuje dáta o cudzincoch do Registra fyzických osôb, ktorý je vyhlásený ako referenčný register a poskytuje 
referenčné údaje v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente).

Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

V zmysle vyššie uvedeného sa v súvislosti s projektom nebudú vyhlasovať žiadne nové referenčné údaje.

Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CSRU

ID Názov referenčného údaja Konzumovanie / 
poskytovanie

Osobitný právny predpis pre poskytovanie / konzumovanie údajov

1 Nedoplatky sociálnej poisťovne Konzumovanie zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

2 Dlžníci sociálnej poisťovne Konzumovanie zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

3 Nedoplatky zdravotných poisťovní Konzumovanie zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

4 UGKK - štruktúrované dáta (Integračný manuál 
ESKN)

Konzumovanie zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

5 Nedoplatky dane z príjmu Konzumovanie zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

Tabuľka č. 8 Prehľad konzumovaných/poskytovaných referenčných údajov – budúci stav

Otvorené údaje
V zmysle vyššie uvedeného sa v súvislosti s projektom nebudú poskytovať žiadne otvorené údaje.

Analytické údaje
V zmysle vyššie uvedeného sa v súvislosti s projektom nebudú poskytovať žiadne analytické údaje.

Moje údaje
V zmysle vyššie uvedeného sa v súvislosti s projektom nebudú poskytovať žiadne „moje údaje".

Prehľad jednotlivých kategórií údajov
V zmysle vyššie uvedeného sa v súvislosti s projektom nebudú vyhlasovať žiadne nové typy údajov.

Technologická vrstva

Prehľad technologického stavu

https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/detail/aa7ad122-ecca-464e-8f59-2e8be262c753?page=3&count=10&sorting%5Border%5D=asc&tab=basicForm
https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/detail/aa7ad122-ecca-464e-8f59-2e8be262c753?page=3&count=10&sorting%5Border%5D=asc&tab=basicForm


Ministerstvo vnútra SR využíva na prevádzku informačných systémov prevažne vlastné dátové centrum, ktoré je prevádzkované v dvoch geograficky 
oddelených lokalitách (Banská Bystrica a Tajov). Dátové centrum poskytuje pre jednotlivé informačné systémy:

systémové prostredie ako sú operačné systémy, virtualizácia, clustering, loadbalacing, adresárové služby,
databázové prostredie,
súborové služby,
infraštruktúrne a sieťové prostredie,
prezentačné a portálové služby,
bezpečnosť,
prevádzkové prostredie,
integračné služby,
zálohovanie,
služby centra podpory prevádzky.

Evidencia cudzincov je prevádzkovaná na spoločnej databáze s Registrom obyvateľov a Registrom fyzických osôb a tvorí jednotné prostredie. Informačné 
systémy používajú spoločné ako aj svoje vlastné číselníky a sú prevádzkované na databáze IBM DB2 vo verzií 11. Prostredie je tvorené servermi IBM 
Power Server. Ako middleware sú používané IBM WebSphere Application Servery a nad nimi bežia IBM HTTP Servery. Jednotlivé informačné systémy sú 
postavené na technológií Java a Integračná platforma je postavená na Oracle Enterprise Servise Bus.

Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

Parameter Jednotky Predpokladaná hodnota Poznámka

Počet interných používateľov Počet 500

Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom zaťažení Počet 100

Počet externých používateľov (internet) Počet 25000

Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom zaťažení Počet

Počet lustrácií v databáze Počet/mesiac 20000

Tabuľka č. 9 Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav

Návrh riešenia technologickej architektúry

V súvislosti s implementovanými zmenami v rámci Evidencie cudzincov bude navýšená výpočtová kapacita (HW). Technologická architektúra sa oproti 
súčasnému stavu nemení a bude prevádzkovaná v rovnakom technologickom prostredí.

Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

Nerelevantné pre projekt, projekt je umiestnený v dátovom centre MV SR a nebude využívať žiadne služby vládneho cloudu. 

Prostr
edie

Služba z katalógu cloudových služieb pre 
zriadenie výpočtového uzla Požadované kapacitné parametre cloudovej služby (napr. objem a typ 

diskového prisetoru, pamäť, procesorový výkon)

Dátový priestor (GB) Tier 
diskového 
priestoru

Počet 
vCPU

RAM 
(GB)

Vývoj
ové

Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelev
antné

Nerelev
antné

Testo
vacie

Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelev
antné

Nerelev
antné

Produ
kčné

Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelev
antné

Nerelev
antné

Tabuľka č. 10 Prehľad požiadaviek na výpočtové kapacity prevádzkových prostredí  vo vládnom cloude – budúci stav

ID Hodnoty



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

1. Nerelevantné Nerelevantné

2. Nerelevantné Nerelevantné

3. Nerelevantné Nerelevantné

Tabuľka č. 11 Ďalšie doplnkové služby z katalógu cloudových služieb – budúci stav

Jazyková lokalizácia

Portálové riešenie pre cudzincov musí byť prevádzkované vo viacerých jazykových verziách (minimálne slovenský,  anglický, nemecký, maďarský, srbský 
a ukrajinský jazyk), pripravený na rozšírenie o ďalšie jazykové mutácie.

Bezpečnostná architektúra

Bezpečnosť informačných systémov ako aj údajov je zaručená prostredníctvom dvoch vrstiev. Jednu vrstvu zabezpečuje samotná technologická 
architektúra, druhá úroveň je zabezpečená prostredníctvom aplikačnej úrovne. Informačné systémy sú viditeľné pre pracovníkov MVSR len z internej siete 
MV.net. 
Súčasťou technickej a komunikačnej infraštruktúry je systém bezpečnostných zón vzájomne oddeľujúcich aplikačné a databázové servery od prostredia 
pracovných staníc. Pripojenie prostredí k verejnej sieti Internet v sebe integruje bezpečnostné funkcie firewallu, systému detekcie / prevencie prieniku 
a systému antivírusovej ochrany. 
Prihlasovanie do systémov je len pre oprávnených používateľov prostredníctvom IBM LDAP, ktorý rieši autentifikáciu používateľa, autorizácia prebieha 
priamo v jednotlivých aplikáciách. 
Logovanie do systémoch je zabezpečené na dvoch úrovniach: Prvá úroveň slúži pre gestora, kde sú logy ukladané priamo do interného systému Log 
Central, ktorý poskytuje prehľad o vykonaných zmenách v systémoch. Druhá úroveň je vrstva aplikačných logov, ktoré sú ukladané do súborov, ktoré je 
možné prehliadať prostredníctvom Log viewera. Táto úroveň slúži pre účely prevádzky a monitoringu systémov. 
Inkrementálne zálohovanie prebieha denne, cez víkend prebieha full backup. Inkrementálne zálohy sú po 14 dňoch vymazané, full backup zostáva 
posledných 8 záloh. 
Pre akceptáciu riešenia je nutné úspešne prejsť auditom bezpečnosti riešenia vrátane penetračných testov. Jednotlivé požiadavky na bezpečnosť sú 
súčasťou katalógu požiadaviek. 

ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY

Projekt Elektronizácia procesov udeľovania povolení na pobyt nemá žiadnu súvislosť na iné prebiehajúce resp. plánované projekty. 

ZDROJOVÉ KÓDY

Úspešný uchádzač bude povinný pri akceptácii Diela odovzdať verejnému obstarávateľovi funkčné produkčné prostredie, vrátane úplného a aktuálneho 
zdrojového kódu. 
Úspešný uchádzač odovzdá pri akceptácii Diela Objednávateľovi zároveň úplný aktuálny zdrojový kód zapečatený, na neprepisovateľnom technickom 
nosiči dát s označením časti a verzie Informačného systému, ktorej sa týka; za odovzdanie zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy o 
dielo rozumie odovzdanie technického nosiča dát Oprávnenej osobe Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude oboma 
Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný písomný preberací protokol. 
Úplný zdrojový kód sa skladá zo zdrojového kódu každého počítačového programu tvoriaceho Informačný systém, ktorý bol úspešným uchádzačom 
vytvorený pri plnení tohto projektu. 
Zdrojový kód bude spustiteľný v prostredí verejného obstarávateľa a musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej 
verzii, tzn. umožňujúcej kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu takejto časti 
Informačného systému. 
Dôležité usmernenie pre oblasť zdrojových kódov:

Centrálny repozitár zdrojových kódov: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31
Overenie zdrojového kódu s cieľom jeho prepoužitia: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c
Spôsoby zverejňovania zdrojového kódu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9
Inštrukcie k EUPL licenciám: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c
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PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

Prevádzkové požiadavky

Úrovne podpory používateľov:

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

L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného obstarávateľa – Service Desk, ktorý je v správe verejného 
obstarávateľa.

L2 podpory IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov, so znalosťou IS (zabezpečuje prevádzkovateľ IS – verejný 
obstarávateľ).

L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore IS (zabezpečuje úspešný uchádzač).

Definícia:

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

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

Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobťažnejších Hlásení, vrátane 
prevádzania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov.

Pre služby sú definované takéto SLA:

Help Desk je dostupný cez systém navrhnutý a poskytovaný poskytovateľom a pre vybrané skupiny užívateľov cez telefón a email, incidenty sú 
evidované v systéme,
Dostupnosť L3 podpory pre IS je 10x5 (10 hodín x 5 dní od 8:00h do 18:00h počas pracovných dní),

Riešenie incidentov – SLA parametre 
Za incident je považovaná chyba IS, t.j. správanie sa v rozpore s prevádzkovou a používateľskou dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná chyba, 
ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby Vládneho cloudu alebo komunikačnej infraštruktúry.

Označenie naliehavosti incidentu:

Označenie 
naliehavosti 
incidentu

Závažnosť 
incidentu

Popis naliehavosti incidentu

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

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



1.  
2.  
3.  

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

D Nízka Kozmetické a drobné chyby.

možný dopad:

Označenie závažnosti incidentu
Dopad

Popis dopadu

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

2 značný značný dopad alebo strata dát

3 malý malý dopad alebo strata dát

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

Matica priority incidentov Dopad

Katastrofický - 1 Značný - 2 Malý - 3

Naliehavosť Kritická - A 1 2 3

Vysoká - B 2 3 3

Stredná - C 2 3 4

Nízka - D 3 4 4

Vyžadované reakčné doby:

Označenie priority 
incidentu

Reakčná doba  od nahlásenia incidentu po začiatok (1)

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

Spoľahlivosť (3) 
(počet incidentov za 
mesiac)

1 0,5 hod. 4 hodín 1

2 1 hod. 12 hodín 2

3 1 hod. 24 hodín 10

4 1 hod. Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov

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

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

Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:

Služby systémovej podpory na požiadanie (nad paušál)
Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál)

Pre tieto služby budú dohodnuté osobitné parametre dodávky.

Požadovaná dostupnosť IS:



Popis Pa
ra
me
ter

Poznámka

Prevádzkové 
hodiny

10 
ho
dín

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

Servisné okno 10 
ho
dín

od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní

24 
ho
dín

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

Dostupnosť 
produkčného 
prostredia IS

99%
99% z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 3,65 dňa
Maximálny mesačný výpadok je 7,3 hodiny.
Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni.
Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie 
incidentu na L3 v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti IS nie sú započítavané servisné 
okná a plánované odstávky IS.
V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez 
odstránenia vady alebo incidentu.

Dostupnosť (Availability)

Dostupnosť (Availability) znamená, že dáta alebo iné zariadenie sú prístupné v okamihu jej potreby. Vyjadruje sa v percentách dostupného času. Pre tento 
projekt je navrhnutá dostupnosť na úrovni:

99% dostupnosť znamená výpadok 3,65 dňa

RTO (Recovery Time Objective)

RTO (Recovery Time Objective) je jeden z ukazovateľov dostupnosti dát. RTO vyjadruje množstvo času potrebné pre obnovenie dát a celého prevádzky 
nedostupného systému (softvér). RTO bude riešené formou tradičného zálohovania a obnovy a definované pri realizácií projektu.

RPO (Recovery Point Objective)

RPO (Recovery Point Objective) je jeden z ukazovateľov dostupnosti dát. RPO vyjadruje, do akého stavu (bodu) v minulosti možno obnoviť dáta. RPO 
bude riešené formou tradičného zálohovania a obnovy a definované pri realizácií projektu. Očakáva sa nulová strata údajov. 

POŽIADAVKY NA PERSONÁL

V rámci projektu je vytvorený projektový tím v zložení:

Projektový manažér
Kľúčový používateľ
Vlastník procesov
IT analytik
IT architekt
Kvality manažér
Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti
Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista



IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

Projekt bude implementovaný v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 Z.z. o projektovom riadení realizovaný metódou Waterfall bez rozdelení na viaceré 
inkrementy. Rozdelenie na inkrementy v projekte nie je možné vzhľadom na krátky časový harmonogram realizácie projektu a na požiadavky inkrementu, 
kde nie je možné realizovať viaceré inkrementy súbežne. 
Preberanie jednotlivých výstupov bude vždy na konci jednotlivej etapy: Analýza a dizajn, Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a 
služieb, Implementácia a testovanie, Nasadenie a Posimplementačná podpora. Jednotlivé výstupy budú preberané a schvaľované riadiacim výborom 
projektu.

PRÍLOHY

Dokument neobsahuje dodatočné prílohy. 
Koniec dokumentu
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