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POPIS ZMIEN DOKUMENTU

História zmien
Verzia Dátum Zmeny Meno

v0.1 28.02.2022 Vytvorenie draftu dokumentu Štefan Mačuga

v1.0 31.03.2022 Vytvorenie prvej verzie dokumentu Štefan Mačuga

    

    

ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

Dokument  určený pre iniciačnú fázu projektu v súlade s   a jeho cieľom je rozpracovanie Projektový zámer Vyhláškou 85/2020 Z. z. o riadení projektov
detailných informácií prípravy projektu. 

Použité skratky

Použité skratky

ID SKRATKA POPIS

1. AML Anti-Money-Loundering

2. BI Bussiness inteligence

3. CBA Cost benefit analysis

4. CLK Centrálna lustračná konzola

5. CSRÚ Centrálna správa referenčných údajov

6. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

7. DNS Domain name system

8. DMS Document management system

9. DMZ Demilitarizovaná zóna

10. DB Databáza

11. EAC-VN Enterprise Application Center Vienna



12. EE Enterprise Edition

13. EK Európska komisia

14. ESKN Elektronické služby Katastra nehnuteľností

15. EÚ Európska únia

16. ESW Egmont Secure Web

17. FIU Financial Intelligence Unit

18. FIU.net Financial Intelligence Unit Network

19. FO Fyzická osoba

20. FR SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

21. FSJ Finančná spravodajská jednotka

22. G2B Government to Business

23. IPOLDAT  

24. IS Informačný systém

25. KIS Komplexný informačný systém

26. NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

27. NOO Neobvyklá obchodná operácia

28. MCA Multikriteriálna analýza

29. MV SR Ministerstvo vnútra SR

30. MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

31. OČTK Orgán činný v trestnom konaní

32. OVM Orgán verejnej moci

33. PGP Pretty Good Privacy

34. PZ Policajný zbor

35. PO Právnická osoba

36. RPO Register právnických osôb

37. RV Riadiaci výbor

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

39. SMTP Simple mail transfer protocol

40. SR Slovenská republika

41. SW Softvér

42. TSI Technical Support Instrument

43. UGKK Úrad geodézie, kartografie a katastra

44. UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

45. VS Verejná správa

46. XML Extensible Markup Language

47. ZOP Záujmové osoby polície

Tabuľka 1 Zoznam skratiek

Konvencie pre typy požiadaviek

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



RF– funkčná požiadavka
xx– oblasť požiadavky
yy– číslo požiadavky

Nefunkčné a technické požiadavky používajú konvenciu:
RNF_xx.yy

RNF– nefunkčná požiadavka
xx– oblasť požiadavky
yy– číslo požiadavky

Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM. 

DEFINOVANIE PROJEKTU

Manažérske zhrnutie

Projekt goAML vychádza z tzv. , Komponentu 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana Plánu obnovy a odolnosti
obyvateľstva. Konkrétne ide o investíciu: „Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí". Na posilnenie boja proti korupcii, praniu špinavých 
peňazí, závažným hospodárskym trestným činom a s tým súvisiacou legalizáciou výnosov z trestnej činnosti sa podporia personálne kapacity a technické 
zabezpečenie finančného vyšetrovania. Implementáciou nového informačného systému goAML finančnej spravodajskej jednotky sa zlepšia možnosti 
tvorby finančných spravodajských informácií potrebných na odhaľovanie ekonomickej trestnej činnosti, financovania terorizmu a legalizácie príjmov z 
trestnej činnosti. 
Projekt je zároveň súčasťou schválenej technickej podpory EK z Technical Support Instrument (TSI) Enhancing the effectiveness of the Anti-money 
Laundering Regime. 
Uznesením vlády SR č. 8 z 12. januára 2022 bola ministrovi vnútra SR uložená úloha č. 13 v termíne do 31. decembra 2024 – zabezpečiť výmenu 
zastaraného a chybového informačného systému FSJ za softvérové riešenie goAML Enterprise Edition navrhnutého Úradom organizácie spojených 
národov pre drogy a kriminalitu špeciálne pre finančné spravodajské jednotky. 
Projektom sú zároveň adresované problémy súčasného stavu:

Jednotlivé procesy prebiehajú do značnej miery manuálne - zasielanie akýchkoľvek písomností prebieha manuálne. Prijímanie, evidovanie, 
analýza, vyhodnocovanie a spracovávanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách napriek využívaniu riešenia KIS nie sú plne podporené 
automatizáciou a modernými nástrojmi;
Viacnásobné evidovanie rovnakých údajov a s tým súvisiace trvanie spracovania procesov;
Komunikácia a výmena údajov so zahraničnými finančnými spravodajskými jednotkami neprebieha efektívne;
Nedostatočná práca s údajmi z interných registrov a databáz MV SR a z IS v správe iných OVM.

a príležitosti:

Zefektívnenie a zrýchlenie spracovania procesov týkajúcich sa hlásení o neobvyklých obchodných operáciách;
Budovanie spokojnosti so službami polície.

Hlavným cieľom projektu je efektívne odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. 
Hlavnými zainteresovanými osobami sú povinné osoby, ako ohlasovatelia „neobvyklých obchodných operácií", v zmysle Zákona č. 297/2008 Z. z. o 
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Finančná 
spravodajská jednotka ako centrálna národná jednotka v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania 
terorizmu v rámci SR. 
V rámci projektu bude nasadený softwarový nástroj goAML s nasledovnými základnými funkcionalitami:

Zber dát
Čistenie údajov
Dopyty a párovanie
Štatistické správy
Štrukturovaná analýza
Profilovanie
Analýza založená na pravidlách
Workflow
Priradenie a sledovanie úloh
Správa dokumentov
Intelligence File Management System
Integrácia a/alebo získavanie údajov
Grafy a diagramy



Inteligentný nástroj pre spravodajské jednotky

Riešenie goAML: https://unite.un.org/goaml/
je v súčasnosti využívané 56-timi zahraničnými finančnými spravodajskými jednotkami, ktoré riešenie využívajú aj na vzájomnú výmenu údajov týkajúcich 
sa osôb a udalostí v rámci agendy AML. 
Časový harmonogram projektu je nastavený na 18 mesiacov a finálnym termínom dokončenia do 31.12.2023.

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK 
(odhad termínu)

KONIEC 
(odhad termínu)

POZNÁMKA

3. Realizačná fáza 07/2022 12/2023  

3a Analýza a Dizajn 07/2022 08/2023  

3b Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 07/2022 10/2022 Nutný predpoklad nasadenia goAML

3c Implementácia a testovanie 09/2022 10/2023  

3d Nasadenie a Postimplementačná podpora 03/2023 12/2023  

Rámcový rozpočet projektu je stanovený na sumu 2 397 229 EUR s DPH, ktorý pozostáva z nasledovných výdavkov: 
Hlavné aktivity
Vývoj aplikácií (externé) – 550 740 EUR
Vývoj aplikácií (interné) – 90 693 EUR
Nákup HW a SW (externé) – 1 697 505 EUR 

 Podporné aktivity
Projektový manažment (interné) – 58 291 EUR
Publicita (externé) – 0 EUR 

Motivácia a rozsah projektu

Riziká prania špinavých peňazí vrátane rizika financovania terorizmu vzbudzujú v rámci štátnych organizácií/organizácií EÚ a u občanov SR/EÚ vážne 
obavy jednak z hľadiska finančného systému a jednak aj z hľadiska bezpečnosti. V roku 2018 zaviedla EÚ prísnejšie pravidlá na boj proti praniu špinavých 
peňazí. Týmito pravidlami sa sťažuje ukrývanie nelegálnych finančných prostriedkov pod vrstvami fiktívnych spoločností a posilňujú sa nimi kontroly 
rizikových tretích krajín. Tiež sa nimi posilňuje úloha orgánov finančného dohľadu a zlepšuje prístup k informáciám a ich výmena. 
V súvislosti s praním špinavých peňazí v SR platí Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý definuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a 
odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Jeho hlavným cieľom je zabraňovať tzv. „praniu špinavých peňazí". V praxi sa 
často používa aj anglický výraz Anti-Money-Loundering, skrátene AML, v dôsledku čoho sa uvedený zákon zvykne označovať ako AML zákon. 
Základnou povinnosťou pre FO a PO, ako povinných osôb, je okrem iných ohlasovanie tzv. neobvyklých obchodných operácií osobitnému útvaru služby 
finančnej polície Policajného zboru - finančnej spravodajskej jednotke (FSJ).
Legislatívny rámec činnosti finančnej spravodajskej jednotky je tvorený najmä zákonom číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi aktmi Európskej únie. Prvý z menovaných zákonov determinuje jednotke 
postavenie centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, čo značí, 
že je prioritne zameraná na prijímanie, evidovanie, analýzu, vyhodnocovanie a spracovávanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách. Pre 
uvedené činnosti FSJ v súčasnom stave FSJ využíva informačný systém „Komplexný informačný systém". 
Motivačná architektúra navrhovaného a posudzovaného projektu je uvedená na obrázku nižšie. 

https://unite.un.org/goaml/


 Obrázok 1: Motivačná architektúra
Hlavné zainteresované osoby:

Fyzické osoby:
Občan;
Povinná osoba (FO).

Právnické osoby
Podnikateľ;
Povinná osoba (PO);
Finančná spravodajská jednotka;
Ministerstvo vnútra SR;
Národná banka Slovenska;
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR;
Európska únia a členské štáty;
Zahraničné finančné spravodajské jednotky.



Detailný popis zainteresovaných osôb je definovaný v podkapitole 3.3. 
Problémy súčasného stavu, ktoré sa týkajú tejto oblasti sú nasledovné:

Jednotlivé procesy prebiehajú do značnej miery manuálne - zasielanie akýchkoľvek písomností prebieha manuálne. Prijímanie, evidovanie, 
analýza, vyhodnocovanie a spracovávanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách napriek využívaniu riešenia KIS nie sú plne podporené 
automatizáciou a modernými nástrojmi;
Viacnásobné evidovanie rovnakých údajov a s tým súvisiace trvanie spracovania procesov;
Komunikácia a výmena údajov so zahraničnými finančnými spravodajskými jednotkami neprebieha efektívne;
Nedostatočná práca s údajmi z interných registrov a databáz MV SR a z IS v správe iných OVM.

Identifikované príležitosti:

Zefektívnenie a zrýchlenie spracovania procesov týkajúcich sa hlásení o neobvyklých obchodných operáciách – lepšie využívanie údajov o FO
/PO, nové služby pre povinné osoby, potenciál zefektívnenia spracovania procesov na strane FSJ, zrýchlia všetky dotknuté procesy a to môže 
mať dopad aj na zefektívnenie odhaľovania trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí (napr. aj vďaka rýchlejšiemu spracovaniu dát 
a posúdenie v rámci zdržania neobvyklej obchodnej operácie);
Budovanie spokojnosti so službami polície – potenciálnou príležitosťou pri zlepšení procesov týkajúcich sa hlásení o neobvyklých obchodných 
operáciách je prispenie k celkovým cieľom reformy Policajného zboru a pozitívny prínos k napĺňaniu globálnych cieľov vo forme príspevku k 
budovaniu spokojnosti so službami polície, celkovej spokojnosti s prácou polície, pozitívnym prístupom k občanovi/žiadateľovi.

 v súvislosti s vyššie popísanou oblasťou je:Hlavným cieľom projektu

Efektívne odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

V súvislosti hlavným cieľom je identifikovaných  projektu:viacero pod-cieľov

Automatizácia procesov týkajúcich sa hlásení o neobvyklých obchodných operáciách v čo najširšej miere;
Zefektívnenie služieb týkajúcich sa ohlasovacej povinnosť povinných osôb;
Lepšie využívanie získaných informácií z iných registrov a databáz;
Zefektívnenie komunikácie s inými útvarmi Policajného zboru a zahraničnými finančnými spravodajskými jednotkami.

 (v zmysle NKIVS 2021):Aplikované princípy

Kvalita a spoľahlivosť;
Prednostné využívanie digitálnych služieb a dát pre rozhodovanie;
Maximalizácia zdieľania a spoločného využívania údajov pre lepšie rozhodovanie;
Údaje sú starostlivo chránené;
Údaje sú konzistentné a zrozumiteľné;
Spätná väzba.

Dotknuté :úseky VS

U00080 Verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku;
U00106 Policajný zbor.

Dotknuté :agendy VS

A0001195 Spolupôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku;
A0001517 Prevádzkovanie informačných systémov Policajného zboru.

Dotknuté :životné situácie

018 Štatistiky a iné ohlasovacie a spravodajské povinnosti;
177 Polícia.

Rozsah projektu – detail: 

PARAMETER POČETNOSŤ

Počet prijatých hlásení o neobvyklých obchodných operáciách (2020) 2 008

Počet informácií odstúpených do zahraničia (2020) 417



Počet odstúpených informácií (2020) 1 880

Celková hodnota nahlásených neobvyklých obchodných operácií (2020) 1 748 667 436 EUR

Celkový počet zdržaných neobvyklých obchodných operácií (2021) 65

Odstúpenie zdržanej neobvyklých obchodných operácií príslušnému OČTK (2021) 42

Celková hodnota zdržaných finančných prostriedkov (2021) 14 031 131 EUR

Tabuľka 2 Rozsah projektu 

Zainteresované strany/Stakeholderi

ID STAKEHOLDER ROLA Informačný 
systém

1. Občan Osoba zainteresovaná v rámci témy prania špinavých peňazí z hľadiska finančného systému a z hľadiska bezpečnosti. N/A

2. Povinná osoba (FO) Fyzická osoba v zmysle § 5 Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

KIS (IS nie 
je 
evidovaný 
v MetaIS) 
bude 
nahradený 
goAML

3. Podnikateľ Osoba zainteresovaná v rámci témy prania špinavých peňazí z hľadiska finančného systému a z hľadiska bezpečnosti. N/A

4. Povinná osoba (PO) Povinná osoba v zmysle § 5 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

KIS (IS nie 
je 
evidovaný 
v MetaIS) 
bude 
nahradený 
goAML

5. Finančná 
spravodajská jednotka

Centrálna národná jednotka v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v rámci SR. KIS (IS nie 
je 
evidovaný 
v MetaIS) 
bude 
nahradený 
goAML

6. Ministerstvo vnútra SR Správca IS VS na úseky Policajného zboru. KIS (IS nie 
je 
evidovaný 
v MetaIS) 
bude 
nahradený 
goAML

7. Národná banka 
Slovenska

Národná banka Slovenska vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými ustanovuje povinným osobám, ktoré podliehajú dohľadu Národnej 
banky Slovenska požiadavky na vypracovanie, zavedenie, aktualizáciu a uplatňovanie programu vlastnej činnosti a na hodnotenie rizík.

IS v správe 
NBS

8. Ministerstvo 
zahraničných vecí 
a európskych 
záležitostí SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vedie zoznam významných verejných funkcií osôb vo vzťahu medzinárodným 
organizáciám, ktoré majú na území Slovenskej republiky zriadené sídlo, orgán alebo iné oficiálne pracovisko. Tento zoznam alebo jeho zmeny 
ministerstvo bezodkladne po ich poskytnutí medzinárodnou organizáciou postupuje FSJ.

IS v správe 
MZVaEZ 
SR

9. Európska únia 
a členské štáty

EÚ vydáva právne záväzné akty v oblasti prania špinavých peňazí. Osoby sú zainteresované v rámci témy prania špinavých peňazí aj z hľadiska 
finančného systému a z hľadiska bezpečnosti.

N/A

1
0.

Zahraničné finančné 
spravodajské jednotky

Centrálne národné jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v rámci iných 
štátov.

goAML, 
prípadne 
iné systémy

Tabuľka 3 Zainteresované osoby 

Ciele projektu a merateľné ukazovatele



 Ciele/Merateľné ukazovatele

ID

CIEĽ

NÁZOVMERATEĽNÉHO 
A VÝKONNOSTNÉHO 
UKAZOVATEĽA (KPI)

POPISUKAZOVATEĽA MERNÁ 
JEDNOTKA(v čom 
sa meria 
ukazovateľ)

AS ISMERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ 
HODNTOY(aktuálne 
hodnoty)

TO BE MERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ HODNTOY(
cieľové hodnoty projektu)

SPÔSOB ICH 
MERANIA/ 
OVERENIA PO 

 NASADENÍ
(overenie naplnenie 
cieľa)

1. Efektívne odhaľovanie 
legalizácie príjmov z 
trestnej činnosti

Čas potrebný na prijatie, 
spracovanie a analýzu hlásenia 
NOO

Priemerná doba trvania času potrebného na 
prijatie, spracovanie a analýzu hlásenia NOO

% 100% 60% Internými systémami 
FSJ

2. Efektívne odhaľovanie 
legalizácie príjmov z 
trestnej činnosti

Čas potrebný na komunikáciu 
a výmenu informácií v rámci 
medzinárodnej spolupráce

Priemerná doba trvania času potrebného na 
komunikáciu a výmenu informácií v rámci 
medzinárodnej spolupráce

% 100% 80% Internými systémami 
FSJ

Tabuľka 4  Merateľné ukazovatele

Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Realizácia projektu sa dotýka optimalizácie a zefektívnenia procesov v oblasti AML, pričom cieľom projektu je nasadenie nového riešenia goAML, ktoré 
bude využívať primárne FSJ, ale aj ďalšie útvary MV SR. Ide o riešenie resp. nástroj: https://unite.un.org/goaml/
ktorý je v súčasnosti využívaný 56-timi zahraničnými finančnými spravodajskými jednotkami. V rámci tohto projektu z tohto dôvodu nie je potrebné 
definovať potreby koncového používateľa samostatným používateľským prieskumom. 

Riziká a závislosti

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

Alternatívy a Multikriteriálna analýza

Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry

Nižšie sa nachádzajú alternatívy, ktoré reflektujú hlavné ciele a motiváciu pre realizáciu projektu v zmysle jednotlivých aspektov uvedených v rámci 
motivačnej architektúry. 
Alternatívy riešenia:

Riešenie 1  

Biznis alternatíva 1 Procesy v oblasti AML budú prebiehať rovnako ako doteraz - podporené súčasnými riešeniami.

Popis Alternatíva spočíva v nerealizácii projektu. Procesy ako prijímanie, evidovanie, analýza, vyhodnocovanie a spracovávanie hlásení o neobvyklých 
obchodných operáciách budú prebiehať rovnako ako doteraz. Nebudú teda realizované zásadné úpravy aktuálneho riešenia.

"Must have" kritériá 
pre aplikačnú vrstvu

N/A

"Nice to have" 
kritériá 
pre aplikačnú vrstvu

N/A

Alternatíva pre 
technologickú vrstvu

N/A

Riešenie 2  

Biznis alternatíva 2 Procesy v oblasti AML budú optimalizované a bude nasadené nové riešenie goAML, ktoré bude využívať výhradne FSJ.

https://unite.un.org/goaml/


Popis Alternatíva spočíva v realizácii zmien v procesoch: prijímanie, evidovanie, analýza, vyhodnocovanie a spracovávanie hlásení o neobvyklých 
obchodných operáciách. Bude nasadený softwarový nástroj goAML a integrované relevantné registre a databázy. Riešenie bude využívať FSJ.

"Must have" kritériá 
pre aplikačnú 
vrstvu

Nástroj goAML poskytne nasledovné funkcionality: 

zber dát; 
vyhodnotenie údajov a vyčistenie; 
ad hoc dotazy a priraďovanie; 
štatistické správy o prijatých a spracovaných informáciách / správach; 
štrukturovaná analýza na taktickej aj strategickej úrovni; 
profilovací nástroj; 
analýza založená na pravidlách; 
systém riadenia pracovných tokov; 
zadanie a sledovanie úloh; 
správa dokumentov s možnosťou fulltextového vyhľadávania; 
systém vývoja a správy spravodajských súborov; 
získavanie / integrácia údajov z externých a interných zdrojov; 
integrované mapovanie a vytváranie diagramov; 
nástroj na tvorbu/správu spravodajských reportov/informácií; 
BI (Bussiness inteligence). 
Riešenie bude integrované na relevantné registre a databázy.

"Nice to have" 
kritériá 
pre aplikačnú 
vrstvu

N/A – neboli identifikované žiadne iné funkcionality

Alternatíva pre 
technologickú 
vrstvu

Vlastná infraštruktúra

Riešenie 3  

Biznis 
alternatíva 3

Procesy v oblasti AML budú optimalizované a bude nasadené nové riešenie goAML, ktoré bude využívať primárne FSJ, ale prístup bude umožnený aj 
ďalším útvarom MV SR ako aj iným zahraničným finančným spravodajským jednotkám prostredníctvom riešenia goINTEL.

Popis Alternatíva spočíva v realizácii zmien v procesoch: prijímanie, evidovanie, analýza, vyhodnocovanie a spracovávanie hlásení o neobvyklých obchodných 
operáciách. Bude nasadený softwarový nástroj goAML a integrované relevantné registre a databázy. Riešenie bude využívať FSJ a podľa nastavených 
oprávnení a pravidiel aj vybrané útvary MV SR ako aj iné zahraničné spravodajské jednotky.

"Must have" 
kritériá pre 
aplikačnú 
vrstvu

Nástroj goAML poskytne nasledovné funkcionality: 

zber dát; 
vyhodnotenie údajov a vyčistenie; 
ad hoc dotazy a priraďovanie; 
štatistické správy o prijatých a spracovaných informáciách / správach; 
štrukturovaná analýza na taktickej aj strategickej úrovni; 
profilovací nástroj; 
analýza založená na pravidlách; 
systém riadenia pracovných tokov; 
zadanie a sledovanie úloh; 
správa dokumentov s možnosťou fulltextového vyhľadávania; 
systém vývoja a správy spravodajských súborov; 
získavanie / integrácia údajov z externých a interných zdrojov; 
integrované mapovanie a vytváranie diagramov; 
nástroj na tvorbu/správu spravodajských reportov/informácií; 
BI (Bussiness inteligence). 

Riešenie bude integrované na relevantné registre a databázy. 
Riešenie bude obsahovať goINTEL pre zdieľanie a komunikáciu informácií so zahraničnými spravodajskými jednotkami.

"Nice to 
have" kritériá 
pre aplikačnú 
vrstvu

N/A – neboli identifikované žiadne iné funkcionality

Alternatíva 
pre 
technologickú
vrstvu

Vlastná infraštruktúra



Multikriteriálna analýza

Výber alternatív prebieha na úrovni biznis vrstvy prostredníctvom MCA zostavenej na základe kapitoly Motivácia, ktorá definuje hlavné problémy 
súčasného stavu, príležitosti a obsahuje ciele stakeholderov. 
Kritériá:

Zefektívnenie, zrýchlenie a automatizácia spracovania procesov týkajúcich sa hlásení o neobvyklých obchodných operáciách;
Využívanie získaných informácií z iných registrov a databáz;
Zefektívnenie komunikácie s inými útvarmi Policajného zboru a zahraničnými finančnými spravodajskými jednotkami;
Maximalizácia zdieľania a spoločného využívania údajov pre lepšie rozhodovanie.

Kritériá MCA

KRITÉRIUM Občan/ podnikateľ FSJ MV 
SR

Povinné 
osoby

Zahraničné finančné spravodajské 
jednotky

Zefektívnenie, zrýchlenie a automatizácia spracovania procesov týkajúcich sa hlásení o neobvyklých obchodných 
operáciách

x x x x  

Využívanie získaných informácií z iných registrov a databáz  x x   

Zefektívnenie komunikácie s inými útvarmi Policajného zboru a zahraničnými finančnými spravodajskými jednotkami  x x  x

Maximalizácia zdieľania a spoločného využívania údajov pre lepšie rozhodovanie  x x  x

Vyhodnotenie MCA

Zoznam kritérií Altern
atíva 
1

Spôsob 
dosiahnutia

Zefektívnenie, zrýchlenie a automatizácia spracovania procesov týkajúcich sa 
hlásení o neobvyklých obchodných operáciách

čiasto
čne

Zefektívnenie procesov je možné realizovať len čiastočne postupnými menej 
zásadnými úpravami aktuálneho riešenia.

Využívanie získaných informácií z iných registrov a databáz nie N/A

Zefektívnenie komunikácie s inými útvarmi Policajného zboru a zahraničnými 
finančnými spravodajskými jednotkami

nie N/A

Maximalizácia zdieľania a spoločného využívania údajov pre lepšie rozhodovanie nie N/A

Zoznam kritérií Alter
natíva

2

Spôsob 
dosiahnutia

Zefektívnenie, zrýchlenie a automatizácia spracovania procesov 
týkajúcich sa hlásení o neobvyklých obchodných operáciách

áno Nasadené riešenie goAML podporí všetky menované procesy.

Využívanie získaných informácií z iných registrov a databáz áno V rámci riešenia budú integrované a využívané údaje z iných registrov a databáz.

Zefektívnenie komunikácie s inými útvarmi Policajného zboru a 
zahraničnými finančnými spravodajskými jednotkami

čiast
očne

Riešenie poskytne nástroje na komunikáciu so zahraničnými finančnými spravodajskými 
jednotkami. Komunikácia s inými útvarmi PZ bude prebiehať rovnako ako doteraz.

Maximalizácia zdieľania a spoločného využívania údajov pre lepšie 
rozhodovanie

nie N/A

Zoznam kritérií Alt
ern
atíva

3

Spôsob 
dosiahnutia

Zefektívnenie, zrýchlenie a automatizácia spracovania 
procesov týkajúcich sa hlásení o neobvyklých 
obchodných operáciách

áno Nasadené riešenie goAML podporí všetky menované procesy.

Využívanie získaných informácií z iných registrov 
a databáz

áno V rámci riešenia budú integrované a využívané údaje z iných registrov a databáz.



Zefektívnenie komunikácie s inými útvarmi Policajného 
zboru a zahraničnými finančnými spravodajskými 
jednotkami

áno Riešenie poskytne nástroje na komunikáciu so zahraničnými finančnými spravodajskými jednotkami 
prostredníctvom goINTEL. Kooperácia s inými útvarmi PZ bude podporená sprístupnením relevantných 
častí riešenia a nástrojov.

Maximalizácia zdieľania a spoločného využívania 
údajov pre lepšie rozhodovanie

áno Riešenie nebude využívať len FSJ, ale aj iné útvary PZ, čím sa maximalizuje efektívne zdieľanie údajov.

V zmysle vyhodnotenia MCA bude ďalej riešená a posudzovaná biznis alternatíva č. 3 - Procesy v oblasti AML budú optimalizované a bude nasadené 
nové riešenie goAML, ktoré bude využívať primárne FSJ, ale prístup bude umožnený aj ďalším útvarom MV SR ako aj iným zahraničným finančným 

, ktorá splnila všetky stanovené kritériá. spravodajským jednotkám prostredníctvom riešenia goINTEL

Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry

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

Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry

Alternatívy na úrovni technologickej architektúry reflektujú alternatívy vypracované na základe „nadradenej" architektonickej aplikačnej vrstvy. 
Na úrovni technologickej vrstvy architektúry sa neuvažuje s ďalšími alternatívami. Riešenie bude aj vzhľadom na povahu riešenej agendy nasadené na 
vlastnú samostatne oddelenú infraštruktúru MV SR. 

POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)

Pre implementované zmeny budú dodané nasledovné špecializované a manažérske produkty. 
Výstupy projektu

Realizačná fáza projektu  

Manažérsky produkt  

Projektový iniciálny dokument (PID) (R-01)  

Hlavné aktivity Špecializovaný produkt  

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

 Plán testov (R1-2)  

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

 Obstaranie programových prostriedkov a služieb (R2-2)  

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

 Testovanie (R3-2)  

 Školenia personálu (R3-3)  

 Dokumentácia (R3-4)  

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

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

Dokončovacia fáza projektu  

Manažérsky produkt  

D-01 Správa o dokončení projektu  

D-01 Správa o získaných poznatkoch  

D-01 Plán kontroly po odovzdaní projektu  

D-01 Odporúčanie nadväzných krokov  



Služby projektového riadenia  

Manažérsky produkt  

M-01 Plán etapy  

M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky  

M-03 Akceptačný protokol  

M-04 Audit kvality projektu na mieste  

Tabuľka 5 Výstupy projektu v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. 

NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Architektúra budúceho stavu reflektuje vybranú alternatívu riešenia na biznis úrovni. V rámci projektu dôjde k zmene niektorých biznis funkcionalít (viď 
biznis architektúra budúceho stavu v dokumente Prístup k projektu), k zmene na úrovni prístupového miesta „portál" a k implementácií nových koncových 
služieb pre povinné osoby:

Registrovanie povinných osôb – služba umožní realizovať registráciu na portál zadaním registračných údajov. Pre každú skupinu používateľov 
(každá povinná osoba zvlášť) bude zvolená kompetentná osoba (administrátor), ktorá bude musieť byť overená či už fyzickou návštevou na FSJ 
alebo iným spôsobom. Táto osoba bude zodpovedať za ostatných používateľov vo vytvorenej skupine predmetnej spoločnosti/organizácie a v 
rámci tejto skupiny bude môcť prideliť používateľom len nižšie prístupy, ako má pridelené sama
Ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií - služba bude k dispozícii zaregistrovaným povinným osobám v zmysle Zákona č. 297/2008 Z. z.. 
Prihlasovanie (identifikácia a autentifikácia) bude prebiehať prostredníctvom prístupových údajov (meno a heslo) vydaných pri registrácii

Zásadné zmeny v rámci navrhovaného projektu a riešenia sa dotknú nasledovných biznis funkcií: 

Prijímanie oznámení o neobvyklých obchodných operáciách
Analýza, vyhodnocovanie a spracovanie oznámení o neobvyklých obchodných operáciách
Komunikácia s povinnými osobami a dožiadania
Poskytovanie informácií oprávneným osobám
Medzinárodná spolupráca a Poskytovanie informácií zahraničným FSJ

V budúcom stave bude nasadené riešenie goAML:  https://unite.un.org/goaml/
Komplexný nástroj je v súčasnosti využívaný 56-timi zahraničnými finančnými spravodajskými jednotkami, ktoré riešenie využívajú aj na vzájomnú výmenu 
údajov týkajúcich sa osôb a udalostí v rámci agendy AML. 
Povinné osoby budú využívať pre oznamovanie povinností vyplývajúce zo zákona č. 297/2008 webový portál, kde budú FSJ prideľovať a spravovať 
prístupové údaje pre povinné osoby. 
Systém goAML bude obsahovať nasledovnú funkcionalitu:

Zber dát;
Čistenie údajov;
Dopyty a párovanie;
Štatistické správy;
Štrukturovaná analýza;
Profilovanie;
Analýza založená na pravidlách;
Workflow;
Priradenie a sledovanie úloh;
Správa dokumentov;
Intelligence File Management System;
Integrácia a/alebo získavanie údajov;
Grafy a diagramy;
Inteligentný nástroj pre spravodajské jednotky.

LEGISLATÍVA

https://unite.un.org/goaml/


1.  

1.  

Projekt goAML vychádza z tzv. Plánu obnovy a odolnosti, Komponentu 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana 
obyvateľstva. Konkrétne ide o investíciu: „Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí". Na posilnenie boja proti korupcii, praniu špinavých 
peňazí, závažným hospodárskym trestným činom a s tým súvisiacou legalizáciou výnosov z trestnej činnosti sa podporia personálne kapacity a technické 
zabezpečenie finančného vyšetrovania. 
Legislatívny rámec činnosti finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru (ďalej len „FSJ") je tvorený predovšetkým zákonom č. 297/2008 
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „AML zákon"), zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1998 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o PZ"), zákonom č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Colný zákon") a právnymi aktmi Európskej únie, najmä nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2018/1672 o kontrolách peňažných 
prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo vystupujú z Únie a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 
2018/1672"). 
FSJ podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o PZ spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej 
činnosti a financovania terorizmu. Jej špecifické postavenie v rámci Policajného zboru je upravené v § 29a ods. 5 zákona o PZ, v ktorom je FSJ 
definovaná ako osobitný útvar služby finančnej polície plniaci úlohy pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania 
terorizmu podľa AML zákona. 

 Prijímanie informácií

na vnútroštátnej úrovni § 26 ods. 2 písm. a) AML zákona

prijímanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách od povinných osôb (§ 5 AML zákona, ale aj vnútroštátny správca a združenia majetku 
v rozsahu podľa § 25, § 25a AML zákona), odpovede na žiadosť o doplnenie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách § 17 ods. 5 AML 
zákona, odpovede na žiadosti o poskytnutie informácií od inej povinnej osoby ako je tá, ktorá podala hlásenie § 21 ods. 1 AML zákona;
ďalších informácií súvisiacich s legalizáciou alebo financovaním terorizmu
podľa § 4 ods. 3 Colného zákona, čl. 3, 4, 9 nariadenia (EÚ) č. 2018/1672 colné úrady zasielajú formuláre o cezhraničnej preprave peňažných 
prostriedkov v hotovosti;

(Pod ďalšími informáciami súvisiacimi s legalizáciou treba rozumieť napr. dožiadania oprávnených subjektov, ktoré vyplývajú z § 26 ods. 2 AML zákona, 
 najmä OČTK, správca dane, orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ale tiež rôzne podania fyzických a právnických osôb.)

od zahraničných finančných spravodajských jednotiek a iných príslušných orgánov členských štátov, Európskej komisie, Rady EÚ, sekretariátu 
Rady EÚ, účastníkov Európskeho systému finančného dohľadu a medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti predchádzania 
a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu § 28 AML zákona (spontánne informácie a dožiadania).

 Analýza prijatých informácií, ich spracúvanie a odstupovanie
Analýza § 26 ods. 2 a) AML zákona, v rámci analýz sú požadované informácie podľa § 17 ods. 5, § 21 ods. 1 AML zákona (viď vyššie), § 76 ods. 1 zákona 
o PZ požadované informácie od štátnych orgánov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, § 29a ods. 4 zákona o PZ, spracúvanie informácií § 69 
zákona o PZ, odstupovanie informácií z dôvodu zachovania povinnosti mlčanlivosti uloženej FSJ v § 26 ods. 2 písm. g) AML zákona sa informácie 
odstupujú len oprávnených subjektom 

OČTK § 26 ods. 2 písm. b) AML zákona,
útvarom PZ § 26 ods. 2 písm. l) AML zákona,
správcovi dane a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva § 26 ods. 2 písm. i) AML zákona,
štátnym orgánom definovaným v § 26 ods. 3 AML zákona,
zahraničná spolupráca s partnerskými finančnými spravodajskými jednotkami je realizovaná na základe § 28 AML zákona.

 § 26 ods. 2 písm. c) AML zákona a § 29 a nasl. AML zákona.Kontrola plnenia povinností povinných osôb ustanovených AML zákonom a
Implementáciou nového informačného systému goAML finančnej spravodajskej jednotky sa nemenia práva a povinnosti definované Zákonom č. 297/2008 
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 
definuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania 
terorizmu 
Bez nutnosti zmien zostáva v platnosti aj legislatívny rámec činnosti finančnej spravodajskej jednotky, ktorý je tvorený najmä už spomenutým zákonom 
číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 
predpisov, zákonom číslo 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi aktmi Európskej 
únie.

ROZPOČET A PRÍNOSY



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

Zníženie času povinnej osoby na:
Nahlásenie neobvyklej obchodnej operácie
Výmenu dodatočných informácií ohľadom neobvyklej obchodnej operácie (dožiadanie)

Zníženie času zamestnanca FSJ na:
Prijatie, kategorizáciu a vloženie hlásenia o neobvyklej obchodnej operácie do systému
Požadovanie dodatočných informácií od povinnej osoby
Spracovanie a analýzu neobvyklej obchodnej operácie
Odoslanie spätnej väzby pre povinnú osobu ohľadom nahlásenej neobvyklej obchodnej operácie
Postúpenie neobvyklej obchodnej operácie ďalším orgánom alebo zahraničnej spravodajskej jednotke

Zníženie času zamestnanca zahraničnej FSJ na:
Odoslanie, resp. príjem postúpenej neobvyklej obchodnej operácie

Zvýšenie zaistenia finančných prostriedkov pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie (lehota 120 hodín je krátky časový úsek, po zavedení 
goAML dôjde k odstráneniu časových prestojov a k vyššej kvalite informácií a analytických vstupov, ktoré zaistia väčší počet zdržaných 
neobvyklých obchodných operácií a následne zaistených finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti)

Kvalitatívne prínosy v rámci navrhovaného projektu sú:

Zabránenie legalizácie príjmu z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Zvýšenie transparentnosti v štáte
Zlepšenie konkurencieschopnosti súkromného sektora
Zabránenie, resp. znižovanie korupcie štátu (Skutočné sociálne náklady korupcie sa nedajú merať len prostredníctvom výšky zaplatených 
úplatkov či výšky presmerovaných verejných prostriedkov. Zahŕňajú aj stratu produkcie v dôsledku nesprávneho prideľovania zdrojov, narušenia 
stimulov a iných neefektívnych postupov spôsobených korupciou. Korupcia môže takisto mať nepriaznivé účinky na rozdelenie príjmov a ochranu 
životného prostredia. Najdôležitejšie však je, že korupcia podkopáva dôveru k legitímnym inštitúciám, znižuje ich schopnosť poskytovať 
primerané verejné služby a zabezpečovať priaznivé prostredie na rozvoj súkromného sektora. V extrémnych prípadoch môže viesť až 
k delegitimizácii štátu, čo spôsobuje politickú a hospodársku nestabilitu. Výsledná neistota odrádza súkromný sektor od účasti na dlhodobej 
stratégii rozvoja, čo sťažuje dosiahnutie udržateľného rozvoja.)

 (jednotlivé údaje sú z vybraných štatistických údajov FSJ , ak nie Parametre pre účely ohodnotenia prínosov https://www.minv.sk/?informacie-o-cinnosti-1
je uvedené inak – bližšie informácie k nižšie uvedeným parametrom a vysvetlenia sú uvedené v CBA na záložke Faktory): 

 Náklady na súčasný stav
Ročné prevádzkové náklady na KIS zmluva č. p. SITB-V-15-6/2015-OB-ŠS (priemer 2017 až 2021): 124 100 EUR
Cena za upgrade KIS: 2 500 000 EUR 
Náklady na budúci stav:
Cena za goAML EE (Enterprise Edition) sa odvíja od HDP danej krajiny, prepočítaná kurzom NBS. Softvér goAML EE testovacia verzia, produkčná verzia, 
implementácia goAML EE testovacia aj produkčná, licencia, support):
goAML Enterprise Edition (1. rok): 221 392,82 EUR (vrátane SLA)
goAML Enterprise Edition (každý ďalší rok): 188 198,54 EUR (vrátane SLA) 
Priemerné početnosti
Priemerný ročný počet nahlásených neobvyklých obchodných operácií (2018 - 2020): 2 364
Priemerná ročná hodnota nahlásených neobvyklých obchodných operácií (2018 - 2020): 1 504 276 167,33 EUR
Priemerný ročný počet prijatých dožiadaní a informácií zo zahraničia (2018 - 2020): 527
Priemerný ročný počet odoslaných žiadostí a informácií odoslaných do zahraničia (2018 - 2020): 670
Priemerný ročný počet odstúpených informácií na ďalšie orgány OČTK, FR SR, PZ, NAKA atď. (2018 - 2020): 2 160 

 Priemerné časy trvania hlavných procesov
Priemerný čas trvania (Procesy As-Is vyčíslené na základe meraní podľa metodiky):

Nahlásenie neobvyklej obchodnej operácie povinnou osobou: 0,52 hod.
Prijatie hlásenia neobvyklej obchodnej operácii:0,26 hod.
Kategorizácia hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii: 0,37 hod.
Preberanie a evidovanie hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii: 1,95 hod.
Kontrola úplnosti hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii: 0,73 hod.
Spracovanie a analýza neobvyklej obchodnej operácie a odstúpenie informácií na príslušné orgány: 2,68 hod.
Prijatie dožiadania a informácií zo zahraničia, ich kategorizácia, preberania a evidovanie informácií: 2,41 hod.
Odoslanie žiadosti a informácií do zahraničia alebo na ďalšie orgány: 0,20 hod.

Priemerný čas trvania (Procesy To-Be):

Nahlásenie neobvyklej obchodnej operácie povinnou osobou: 0,16 hod.

https://www.minv.sk/?informacie-o-cinnosti-1


Prijatie hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii: 0 hod.
Kategorizácia hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii: 0 hod.
Preberanie a evidovanie hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii: 0 hod.
Kontrola úplnosti hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii: 0,47 hod.
Spracovanie a analýza neobvyklej obchodnej operácie a odstúpenie informácií na príslušné orgány: 2,32 hod.
Prijatie dožiadania a informácií zo zahraničia, ich kategorizácia, preberania a evidovanie informácií: 0,00 hod.
Odoslanie žiadosti a informácií do zahraničia alebo na ďalšie orgány: 0 hod.

 Zvýšenie zaistenia finančných prostriedkov podľa § 95 Trestného poriadku (vyššia kvalita informácií)
Priemerný ročný počet zdržaní neobvyklej obchodnej operácie (2019 - 2021): 67
Priemerná ročná hodnota zdržaných neobvyklých obchodných operácií (2019 - 2021): 8 771 486,00 EUR
Priemerný ročný počet príkazov vydaných prokurátorom §95 Trestného poriadku (2019 - 2021): 17
Priemerná ročná hodnota finančných prostriedkov zaistených podľa §95 Trestného poriadku (2019 - 2021): 2 421 877,33 EUR
Priemerná % úspešnosť zaistenia finančných prostriedkov (As-is): 28%
% úspešnosť zaistenia finančných prostriedkov (To-be) – zvýšenie na základe presnejších informácií: 38% 
Celkové náklady na vlastníctvo
Celkové náklady na vlastníctvo boli stanovené na základe Metodického pokynu k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií 
verejnej správy. Vzhľadom na to, že sa jedná o implementáciu nového systému bez existujúcich väzieb na existujúceho dodávateľa, boli použité priemerné 
sadzby nižšie v porovnaní s inými projektami MVSR, kde sú sadzby dané existujúcimi zmluvnými vzťahmi. Celkové náklady na implementáciu sú 
stanovené na sumu 2 397 229 EUR s DPH, ktoré sú vyčíslené v 1 a 2 roku realizácie projektu T1-T2. Celkové náklady na vlastníctvo za obdobie 10 rokov 
je na úrovni 4 273 042 EUR. Oproti súčasnému stavu sa predpokladajú nižšie nároky na prevádzku rozvoj vzhľadom na to, že pravidelný ročný poplatok 
za systém goAML zahŕňa už aj poskytovanú SLA. Riadenie projektu, ako aj nutné interné kapacity podľa vyhlášky budú zabezpečené a financované z 
projektu. Ich približné vyčíslenie počtu človekodní je súčasťou priloženej CBA.
V súčasnom stave sú náklady tvorené nákladmi na prevádzku a údržbu systému KIS. V T5 sa predpokladá okrem štandardnej SLA aj nevyhnutný upgrade 
systému KIS na základe cenovej ponuky od súčasného dodávateľa riešenia, ak by nedošlo k výmene systému za goAML. 
Tabuľka 1: Náklady na súčasný stav

Náklady na budúci stav sú tvorené nákladmi na vybudovanie infraštruktúry pre prevádzku a testovanie riešenia goAML, internými nákladmi na kapacity 
FSJ, ročnými poplatkami za implementáciu a SLA goAML, ako aj externé náklady na integráciu systémov pre účely získavania údajov a migrácia údajov 
z pôvodného riešenia KIS. Suma za systém goAML vrátane podpory vchádza v T1 a T2 do časti SW produkty – sumár obstaranie a od T3 do časti SW 
produkty – sumár prevádzka. 
Tabuľka 2: Náklady na budúce riešenie

 
Sumarizácia nákladov a prínosov

Náklady 4 273 042 €

Všeobecný materiál  

IT - CAPEX 2 207 853 €

Aplikácie 550 740 €

SW 731 553 €

HW 925 560 €

IT - OPEX- prevádzka 2 006 897 €

Aplikácie 90 693 €

SW 1 505 588 €

HW 410 616 €

Riadenie projektu 58 291 €

Prínosy 10 799 749 €

Finančné prínosy  



Administratívne poplatky  

Ostatné daňové a nedaňové príjmy  

Ekonomické prínosy 10 799 749 
€

Občania (€) 59 687 €

Úradníci (€) 1 049 884 €

Úradníci (FTE)  

Kvalitatívne prínosy 9 690 177 €

Návratnosť projektu: T4
Pomer prínosov a nákladov (BCR): 12,82
Ekonomická vnútorná výnosová miera (EIRR): 52,2%
Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV): -723 361 EUR
Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV): 7 565 053 EUR 
Detailné informácie sú uvedené v samostatnej prílohe BC/CBA. 

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO 
RIADENIA

Časový harmonogram projektu je nastavený na 18 mesiacov so začatím 07/2022 projektu a finálnym termínom dokončenia resp. nasadenia všetkých 
funkcionalít a komponentov je 12/2023. 

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK 
(odhad 
termínu)

KONIEC 
(odhad 
termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 01/2021 04/2021  

2. Iniciačná fáza 01/2022 06/2022  

3. Realizačná fáza 07/2022 12/2023  

3a Analýza a Dizajn 07/2022 08/2023  

3b Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a 
služieb

07/2022 10/2022 Nutný predpoklad nasadenia goAML

3c Implementácia a testovanie 09/2022 10/2023  

3d Nasadenie a Postimplementačná podpora 03/2023 12/2023  

4. Dokončovacia fáza 12/2023 12/2023  

5. Podpora prevádzky (SLA) 01/2024  SLA je poskytovaná priebežne na základe zmluvy už od začatia realizačnej 
fázy

Postup implementácie goAML:

Podpis zmluvy (štandardná úrovňová SLA) medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených Národov
Vytvorenie pracovnej skupiny goAML TaskForce
Príprava infraštruktúry
Nasadenie goAML

Fáza skúmania
Pred-produkčná fáza



Fáza úprav
Produkčná fáza
Bezpečnostný audit
Prevádzka goAML

Migrácia údajov
Ďalšie fázy ako napr. nasadenie goINTEL, integrácie a iné

PROJEKTOVÝ TÍM

Zostavuje sa Riadiaci výbor (RV) v minimálnom zložení:

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

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

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

ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte

1. Bude definované Bude definované FSJ kľúčový používateľ

2. Štefan Mačuga Starší referent špecialista Oddelenie štandardov pre informačné systémy IT analytik

3. Kamil Fako Riaditeľ odboru SITB – odbor aplikácií IT architekt



4. Pavol Suja Vedúci oddelenia Oddelenie štandardov pre informačné systémy manažér kvality

5. Bude definované Bude definované FSJ vlastník procesov

6. Eduard Petrovský Riaditeľ odboru SITB – odbor bezpečnosti Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

7. Igor Javorčík Vedúci oddelenia Oddelenie systémovej podpory Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

 

PRACOVNÉ NÁPLNE

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

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

Kľúčový používateľ

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

IT analytik

zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu procesov, metodiky, technických 
možností a inej dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy softvérových 
riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov.
analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, vytvára analytický model 
systému, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom.



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

IT architekt 

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

Manažér kvality 

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

Vlastník procesov 

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

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti 

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

Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista

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



ODKAZY

Riešenie goAML:  https://unite.un.org/goaml/

PRÍLOHY

 Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí
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