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POPIS ZMIEN DOKUMENTU

História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

1.00 5.6.2022 Vypracovanie dokumentu XX

ÚČEL DOKUMENTU

Tento dokument je určený pre iniciačnú fázu projektu Sanácia prevádzkyschopnosti Národného personalizačného centra. Cieľom dokumentu je 
rozpracovanie informácií k projektu z pohľadu aktuálneho stavu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských 
zdrojov a prechode do iniciačnej fázy.  

Zoznam skratiek



ID SKRATKA POPIS

1. DL vodičský preukaz

2. DC diplomatická karta (preukaz diplomata)

3. eAA alternatívny autentifikátor

4. eDoPP elektronický doklad povolenia na pobyt

5. eID elektronický občiansky preukaz

6. eMPS povolenie na malý pohraničný styk

7. eVR osvedčenie o evidencii vozidla časť I.

8. NPC Národné personalizačné centrum

9. MPS Malý pohraničný styk

10. PZ SR Policajný zbor Slovenskej republiky

Tabuľka č.1 Zoznam skratiek

POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Modulárne personalizačné zariadenia ID1 dokladov veľkokapacitné
Požadovaná funkcionalita - tlač fotografií, textov, čiarových kódov, podpisov a iných grafických elementov technológiou laserového gravírovania v zmysle 
aktuálne požadovaných štandardov pre jednotlivé typy personalizovaných dokladov. Modul laserového gravírovania musí podporovať tlač premenlivých 
obrazcov (CLI). Taktiež modul laserového gravírovania musí zabezpečovať meranie odchýlky ofsetovej predtlače dokladu a následne koriguje pozíciu 
tlače v stanovenej tolerancii. (systém vision registration) Zariadenie musí byť schopné prečítať jedinečné číslo čistopisu (dokladu) vo formáte OCR-B, 
vyhodnotiť správnosť prečítaného čísla čistopisu ak bol použitý kontrolný mechanizmus a skombinovať tento prečítaný údaj s ďalšími údajmi, ktoré sú 
následne vytlačené na doklade. Zariadenie musí byť schopné rozpoznávať požadované údaje minimálne vo veľkosti a v miestach aktuálne 
spracovávaných dokladov automaticky, bez nutnosti mechanického prestavovania kamerového systému zo strany obsluhy.
Zariadenie podporuje zápis údajov do kontatkného čipu umiestneného na prednej i zadnej strane dokladu a zápis údajov do bezkontaktného čipu 
implementovaného v doklade.
Zariadenie musí umoźniť autorizáciu prístupových práv jednotlivým typom užívateľov. Obrazovky, s ktorými pracuje obsluha zariadenia musia byť v 
slovenskom jazyku, rovnako ako chybové hlásenia, s ktorými sa obsluha stretáva pri bežnej prevádzke zariadenia. Zariadenie musí umožniť vloženie 
čistých dokladov a odobratie hotových dokladov bez nutnosti prerušenia alebo pozastavenia rozpracovanej úlohy. Navrhované systémy personalizácie 
musia byť modulárne systémy, ktoré umožňujú budúce aktualizácie doplnkových aplikácii a procesných modulov priamo na mieste. 

Obrázok č.1 Referenčný grafický návrh karty ID 1na laserové značenie: Side #1 Side#2 
Modulárne personalizačné zariadenia ID3 dokladov veľkokapacitné
Požadovaná funkcionalita - Tlač fotografií, textov, čiarových kódov, podpisov a iných grafických elementov technológiou laserového gravírovania v zmysle 
aktuálne požadovaných štandardov predoklady typu ID3 cestovný pas. Modul laserového gravírovania v šedej škále musí podporovať tlač premenlivých 
obrazcov (MLI). Taktiež zabezpečuje meranie odchýlky ofsetovej predtlače dokladu a následne korigovať pozíciu tlače v stanovenej tolerancii. (systém 
vision registration) Zariadenie musí byť schopné prečítať jedinečné číslo čistopisu (dokladu) vo formáte OCR-B, vyhodnotiť správnosť prečítaného čísla 
čistopisu a ak bol použitý kontrolný mechanizmus, skombinovať tento prečítaný údaj s ďalšími údajmi, ktoré sú následne vytlačené na doklade. Zariadenie 
musí byť schopné rozpoznávať požadované údaje minimálne vo veľkosti a v miestach aktuálne spracovávaných dokladov automaticky, bez nutnosti 
mechanického prestavovania kamerového systému zo strany obsluhy. Zaraidenie musí umožniť zápis údajov do bezkontaktného čipu implementovaného 
v jednotlivých dokladoch. monochromatickú, čiernu atramentovú tlač na vizovej papierovej strane dokladov a automatické otvorenie a listovanie knižky 
formátu ID-3. Zariadenie musí vedieť bez zásahu obsluhy knižku otvoriť a nalistuovať správnu stránku v knižke v závislosti na úkone, ktorý je potrebné na 
danej stránke vykonať. Softvérový interfejs musí zabezpečiť pripojenie k existujúcej infraštruktúre zabezpečujúcej zápis údajov do bezkontaktného čipu 
implementovaného v jednotlivých dokladoch. Zaraidenie musí obsahovať softvérový interfejs pre pripojenie na existujúci riadiaci a informačný systém, 
generovanie výstupných prehľadov o počte personalizovaných dokladov a výsledku personalizácie jednotlivých dokladov a autorizáciu prístupových práv 
jednotlivým typom užívateľov.
Personalizačný systém musí podporovať automatické overovanie údajov čipu a optických personalizovaných údajov. Obrazovky, s ktorými pracuje 
obsluha zariadenia musia byť v slovenskom jazyku, rovnako ako chybové hlásenia, s ktorými sa obsluha stretáva pri bežnej prevádzke zariadenia. 
Zariadenie musí možniť vloženie čistých dokladov a odobratie hotových dokladov bez nutnosti prerušenia alebo pozastavenia rozpracovanej úlohy. 



Obrázok č.2 Referenčný grafický návrh karty ID 3 na laserové značenie: 
Modulárne zariadenie na automatickú kontrolu vrátených dokladov formátu ID1 pred ich fyzickou skartáciou
Požadovaná funkcionalita - zariadenie musí byť schopné prečítať jedinečné číslo čistopisu (dokladu) vo formáte OCR-B, vyhodnotiť správnosť prečítaného 
čísla čistopisu a ak bol použitý kontrolný mechanizmus, porovnať tento prečítaný údaj s ďalšími údajmi, ktoré môžu byť vyčítané a rozpoznané v iných 
miestach dokladu (napríklad v zóne MRZ). Čítanie údajov je automatické na obidvoch stranách dokladu bez nutnosti mechanického prestavenia 
rozpoznávacieho kamerového systému zo strany obsluhy. Zariadenie musí byť schopné prečítať požadované údaje rôznej veľkosti umiestnené takmer 
kdekoľvek (minimálne 2mm od okrajov dokladu) na obidvoch stranách dokladu. Prioritne platí, že zariadenie musí byť schopné rozpoznávať požadované 
údaje minimálne vo veľkosti a v miestach aktuálne spracovávaných dokladov. Zariadenie musí obsahovať softvérový interfejs pre pripojenie na existujúci 
riadiaci a informačný systém. Zariadenie musí umožniť generovanie výstupných prehľadov o počte prečítaných a rozpoznaných dokladov. Obrazovky, s 
ktorými pracuje obsluha zariadenia musia byť v slovenskom jazyku, rovnako ako chybové hlásenia, s ktorými sa obsluha stretáva pri bežnej prevádzke 
zariadenia. Zariadenie musí umožniť vloženie čistých dokladov a odobratie hotových dokladov bez nutnosti prerušenia alebo pozastavenia rozpracovanej 
úlohy. 
Veľkokapacitné obálkovacie zariadenie
Požadovaná funkcionalita - zariadenie na zaobálkovanie dokladov formátu ID-1 a formátu A4 za účelom distribúcie prostredníctvom poštového operátora. 
Zariadenie musí byť schopné prečítať jedinečné číslo čistopisu (dokladu) vo formáte OCR-B, vyhodnotiť správnosť prečítaného čísla čistopisu. Zariadenie 
musí vedieť umiestneniť ID1 dokladu na sprievodný document. Zariadenie musí skontrolovať prítomnosti dokladu a vedieť urobiť kontrolu správnosti a 
pevnosti dokladu na dokumente, a zároveň umožnť skladanie dokumentov do hrúbky 3mm. Zariadenie musí obsahovať softvérový interfejs pre pripojenie 
na existujúci riadiaci a informačný systém. Zariadenie musi umožniťenerovanie výstupných prehľadov o počte prečítaných a rozpoznaných dokladov. 
Prístupové práva jednotlivých typov užívateľov musia podliehať autorizácii. Obrazovky, s ktorými pracuje obsluha zariadenia musia byť v slovenskom 
jazyku, rovnako ako chybové hlásenia, s ktorými sa obsluha stretáva pri bežnej prevádzke zariadenia. 
Zariadenie na zaobálkovanie dokladov
Požadovaná funkcionalita - zariadenie musí byť schopné prečítať jedinečné číslo čistopisu (dokladu) vo formáte OCR-B, vyhodnotiť správnosť prečítaného 
čísla čistopisu ak bol použitý kontrolný mechanizmus a nájsť prislúchajúce údaje pre tlač sprievodného papierového formulára. Zariadenie musí byť 
schopné rozpoznávať číslo dokladu minimálne vo veľkosti a v miestach aktuálne spracovávaných dokladov automaticky, bez nutnosti mechanického 
prestavovania kamerového systému zo strany obsluhy. Zariadenie musí umoźniť automatickú obojstrannú tlač príslušného sprievodného papierového 
formulára formátu A4 gramáže 80-90 g/m  vrátane požadovaných variabilných údajov vzťahujúcich sa k dokladu, ktorý má byť pripevnený k sprievodnému 2

formuláru. Zariadenie musí umožniť automatizované pripevnenie dokladu na sprievodný formulár spôsobom, ktorý bude umožňovať konečnému príjemcovi 
karty pohodlne odobrať doklad zo sprievodného formulára bez poškodenia, či znehodnotenia dokladu. Doklad po odobratí zo sprievodného formulára bude 
v rovnakom stave/kvalite ako pred pripevnením na formulár. Zariadenie musí poskladať formulár so pripevneným dokladom do formátu umožňujúceho 
vloženie do papierovej obálky typu DL. Zariadenie musí vedieť vložiť formulár so pripevneným dokladom do papierovej okienkovej obálky typu DL a 
zároveń musí umožniť automatické zalepenie obálky prostredníctvom vlhčenia vodou. Zariadenie musí vedieť dodatočne vložiť dodatočnú všeobecnú 
prílohu do obálky spolu s formulárom. Zariadenie musí umoźniť automatickú kontrolu správneho párovania dokladu a sprievodného formulára. Zariadenie 
musí obsahovať softvérový interfejs pre pripojenie na existujúci riadiaci a informačný system. Zariadenie musí umožniť generovanie výstupných prehľadov 
o počte vytlačených formulárov a výsledku celkového spracovania jednotlivých dokladov a zásielok. Prístupové práva jednotlivých typov užívateľov musia 
podliehať autorizácii. Obrazovky, s ktorými pracuje obsluha zariadenia musia byť v slovenskom jazyku, rovnako ako chybové hlásenia, s ktorými sa 
obsluha stretáva pri bežnej prevádzke zariadenia. Zariadenie musí umožňovať vloženie čistých dokladov, sprievodných formulárov, čistých obálok ako aj 
odobratie hotových poštových zásielok bez nutnosti prerušenia alebo pozastavenia rozpracovanej úlohy. 
Zariadenie na zaobálkovanie dokladov formátu A4
Požadovaná funkcionalita - zariadenie musí byť schopné prečítať číslo A4 dokladu, čiarový kód alebo 2D kód, vyhodnotiť správnosť prečítaného čísla a 
korelovat ho voči výrobnej databáze, zoskupit A4 doklady prislúchajúce do jednej zásielky, poskladať A4 doklady do formátu pre založenie do obálky a 
nájsť prislúchajúce údaje pre potlač obálky vo výrobnej databáze. Zaraidenie musí byť schopně potlače obálky formátu DL az C5 vrátane obálky s 
doručenkou a automatickej potlače požadovaných variabilných údajov vzťahujúcich sa k A4 dokladom, ktoré obsahuje zasielka. Zariadenie musí byť 
schopné poskladať doklad do formátu umožňujúceho vloženie do papierovej obálky typu DL. Zariadenie musí byť schopné automatického zatvorenia a 
zalepenia obálky. Zariadenie musí byť schopné vložiť dodatočnú všeobecnú prílohu do obálky spolu s A4 dokladmi. Zariadenie musí byť schopné 
plnoautomatického nastavovania a prenastavenie dráhy dokumentov a automatickej kontroly správneho párovania dokladov. Zariadenie musí obsahovať 
softvérový interfejs pre pripojenie na existujúci riadiaci a informačný system. Zariadenie musí umožňovať generovanie výstupných prehľadov o počte 
spracovaných dokladov a výsledku celkového spracovania jednotlivých zásielok rozlišovanie operatorov a ich prístupových práv. Obrazovky, s ktorými 
pracuje obsluha zariadeniamusia byť v slovenskom jazyku, rovnako ako chybové hlásenia, s ktorými sa obsluha stretáva pri bežnej prevádzke zariadenia. 
Zariadenie musí umožniť doloženie, sprievodných formulárov, čistých obálok ako aj odobratie hotových poštových zásielok bez nutnosti prerušenia alebo 
pozastavenia rozpracovanej úlohy. 

ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU



Preferovaný variant realizuje nutné a preferované požiadavky a z hľadiska ekonomickej efektívnosti bol zvolený ako preferovaný. Navrhovaný variant 
(alternatíva 2) pre obnovu infraštruktúry personalizačného centra možno považovať za optimálny – zastaraná infraštruktúra sa nahrádza novšou 
s nezmenenou architektúrou riešenia so zachovaním parametrov personalizovaných dokladov v nezmenenom stave. Dôjde k odstráneniu dlhodobých 
kritických rizík, zostane zachovaná (a v dôsledku obstarania podpory aj garantovaná) plná funkčnosť a vysoká dostupnosť infraštruktúry, pričom zároveň 
dôjde k odstráneniu najkritickejších skutočností. Uvedený variant počíta s investíciou vrátane 4 ročnej podpory. Navrhuje komplexnú prevádzku 
primárneho a záložného pracoviska. Súčasne používaná infraštruktúra by bola použitá ako záložné pracovisko.

Biznis vrstva

BIZNIS ARCHITEKTÚRA 
Nasledovné fázy životného cyklu elektronických čipových kariet sú spoločné pre oba typy kariet (eID a HIC). V prípade, že v rámci jednotlivej fázy 
životného cyklu existujú rozdiely pre eID a HIC kartu, sú tieto popísané v príslušnej fáze. 

Obrázok 3: Životný cyklus kariet 

Výroba a dodanie kariet
V rámci tejto fázy životného cyklu je potrebné zabezpečiť výrobu a dodanie kariet, ktoré spĺňajú definované funkčné a bezpečnostné požiadavky, a ktoré 
sú certifikované Národným bezpečnostným úradom ako bezpečné produkty pre vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu.
Pre jednoznačnú evidenciu kariet je vhodné zaviesť a udržiavať aktuálnu databázu kariet, do ktorej sa v rámci tejto fázy zavedú výrobné čísla obstaraných 
kariet.
Pre účely správy kariet je potrebné poznať aktuálny stav jednotlivých kariet. Túto požiadavku je možné dosiahnuť pravidelnou aktualizáciou stavu kariet v 
databáze kariet počas všetkých fáz životného cyklu. Jednotlivé stavy karty by mali nadobúdať minimálne nasledovné hodnoty:

„zavedená do databázy" – znamená obstaranie karty a jej evidenciu v databáze kariet pomocou výrobného čísla – realizované vo fáze 
„Výroba a dodanie",
„priradené sér. č." – znamená pridelenie a priradenie sériového čísla k výrobnému číslu karty – realizované vo fáze „Inicializácia",
„priradené ID" – znamená priradenie ID budúceho držiteľa karty k sériovému číslu karty – realizované vo fáze „Registrácia a 
personalizácia",
„odoslaná" – znamená, že karta bola odoslaná držiteľovi karty, napr. poštou – realizované vo fáze „Vydávanie/distribúcia",
„prevzatá" – znamená, že karta bola fyzicky prevzatá držiteľom karty – realizované vo fáze „Vydávanie/distribúcia",
„strata/poškodenie" – znamená, že karta bola nahlásená ako stratená alebo poškodená – realizované vo fáze „Používania",
„pozastavená/ukončená platnosť" – znamená pozastavenie alebo ukončenie platnosti karty, v prípade pozastavenia platnosti môže byť 
jej platnosť znovu obnovená – realizované vo fáze „Pozastavenie/ukončenie platnosti",
„fyzicky zničená" – znamená potvrdenie fyzického zničenia karty – realizované vo fáze „Fyzické zničenie".



Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené zmeny aktuálneho stavu karty nastávajú až v ďalších etapách životného cyklu, je potrebné zabezpečiť prístup do 
databázy kariet všetkým entitám realizujúcim príslušnú fázu, prípadne zabezpečiť a realizovať jednotný proces zasielania, registrácie a spracovania 
požiadaviek o zmenu stavu karty v databáze kariet.
V databáze kariet by mal existovať jednoznačný záznam o identite operátora, ktorý realizoval priradenie príslušného stavu karty. Taktiež by v databáze 
kariet mali existovať záznamy o identite osôb, ktoré zaslali požiadavku na zmenu stavu karty počas jednotlivých fáz životného cyklu kariet. 
Inicializácia kariet
Inicializácia kariet musí byť riadený a kontrolovaný proces, spĺňajúci definované bezpečnostné požiadavky. Pri inicializácii je potrebné zabezpečiť 
nasledovné činnosti:

vytvorenie, potlačenie karty unikátnym sériovým číslom, ktoré bude slúžiť na jednoznačné priradenie karty k jej držiteľovi,
vytvorenie všetkých požadovaných dátovo-adresných priestorov, t.j. vytvorenie vnútornej štruktúry karty, ktorá, ak bude karta používaná 
aj pre účely ZEP, musí byť odsúhlasená Národným bezpečnostným úradom. (Poznámka: Certifikácia vnútorného profilu býva spravidla 
súčasťou certifikácie produktu, pokiaľ bude potrebné pre eID a eHealth účely použiť iný ako certifikovaný profil, bude potrebné 
zabezpečiť jeho samostatnú certifikáciu na Národnom bezpečnostnom úrade.),
vytvorenie prvotného „Master kódu", ktorý musí byť zmenený v procese personalizácie karty entitou vykonávajúcou personalizáciu,
vytvorenie prvotných PIN-ov, k jednotlivým dátovo-adresným priestorom, ktoré musia byť zmenené v procese personalizácie držiteľom 
karty,
zabezpečenie zmeny stavu karty v databáze kariet na „priradené sér. č.",
zabezpečenie bezpečnej distribúcie inicializovaných kariet pre ďalšiu fázu životného cyklu do entity „registrácie a personalizácie" kariet.

Základnou požiadavkou je vytvorenie a udržiavanie aktuálneho zoznamu sériových čísel kariet a taktiež odovzdávanie a preberanie kariet na základe 
odovzdávacieho a preberacieho protokolu s uvedením sériových čísiel odovzdávaných a preberaných kariet.Predpokladom je taktiež generovanie 
jednotných prvotných „Master kódov" a PIN kódov a ich znalosť pre entitu registrácie kariet. 
Registrácia a personalizácia kariet
Prvotným krokom v rámci tejto fázy životného cyklu je prevzatie inicializovaných kariet na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu s uvedením 
sériových čísiel kariet.
Ďalším krokom je priradenie konkrétnej osoby/držiteľa k príslušnej karte. Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie uvedenej požiadavky je existencia a 
prístup do aktuálneho registra obyvateľov pre entitu vykonávajúcu túto fázu pre eID karty a existencia a prístup do aktuálneho registra poistencov pre 
entitu vykonávajúcu túto fázu pre HIC karty. Na základe informácií z registrov sú postupne k jednotlivým sériovým číslam kariet priradené identifikačné 
údaje konkrétnej osoby, držiteľa.
Z pohľadu bezpečnosti je v prvom rade, pri personalizácii, kariet potrebné zabezpečiť zmenu „Master kódu" a zmenu PIN kódov k jednotlivým adresno-
dátovým priestorom, spolu s vytvorením databázy nových „Master kódov" a PIN kódov. Prístup k tejto databáze musí byť riadený a kontrolovaný a 
umožnený len oprávneným osobám. Odporúča sa použiť princíp „štyroch očí".
Základnými aktivitami personalizácie kariet sú:

nahratie základných identifikačných údajov držiteľa karty do základného dátovo-adresného priestoru,
potlač základných ID údajov držiteľa na obal karty,
potlač fotografie držiteľa karty,
vytvorenie základných ID údajov v Braillovom písme,
a doplnenie ochranných prvkov.

Potlač základných ID v Braillovom písme sú voliteľné možnosti.
Po vykonaní uvedených krokov je potrebné v databáze kariet zabezpečiť zmenu stavu karty na „priradené ID". 
PKI personalizácia
PKI personalizačný proces je závislý od skutočnosti, či sa karta bude používať aj pre vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu alebo len 
„obyčajného" elektronického podpisu. V prípade používania karty aj pre vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu sa proces PKI personalizácie 
musí riadiť požiadavkami zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise, kde sa vyžaduje osobná prítomnosť držiteľa karty (kvalifikovaného certifikátu).
PKI personalizáciu môže vykonávať len registračná autorita príslušnej certifikačnej autority, ktorá vydáva konkrétne certifikáty (Identifikačný a 
autentifikačný (I&A) certifikát, Šifrovací (Š) certifikát, certifikát pre elektronický podpis (EP)) pre držiteľov kariet. Môže ísť o všeobecnú registračnú autoritu 
konkrétnej CA alebo externú registračnú autoritu zriadenú v entite systému, ktorá vykonáva napr. fázu „Personalizácie" eID, resp. HIC kariet.
Do procesu PKI personalizácie je možné prejsť z nasledovných fáz životného cyklu:

Registrácia a personalizácia,
Vydávanie/distribúcia,
Používanie.

V prvom prípade je zabezpečenie príslušných certifikátov v réžii MVSR, resp. subjektu, ktorý zabezpečuje fázu životného cyklu „Registrácia a 
personalizácia". V poslednom prípade je zabezpečenie PKI certifikátov ponechané plne na držiteľa karty.
PKI personalizácia (I&A, Š, EP)
Z pohľadu bezpečnosti je v prvom rade, pri PKI personalizácii (I&A certifikát, Šifrovací certifikát a certifikát pre EP), potrebné zabezpečiť zmenu PIN kódu k 
dátovo-adresnému priestoru pre uloženie tajných kľúčov k PKI certifikátom, spolu s vytvorením databázy nových PIN kódov. Prístup k tejto databáze musí 
byť riadený a kontrolovaný a umožnený len oprávneným osobám. Odporúča sa použiť princíp „štyroch očí".
PKI personalizácia (I&A, Š, EP) môže byť vykonávaná aj bez fyzickej prítomnosti držiteľa karty.
V rámci tejto fázy je potrebné vykonať nasledovné kroky:

vygenerovať kľúčové páry (tajný a verejný kľúč) pre I&A certifikát, šifrovací certifikát a certifikát pre elektronický podpis,
vytvoriť a odoslať žiadosti o vystavenie I&A certifikátu, šifrovacieho certifikátu a certifikátu pre elektronický podpis do certifikačnej autority,
prijať a naimportovať I&A certifikát, šifrovací certifikát a certifikát pre elektronický podpis na kartu.



Kľúčovou úlohou pri hromadnej personalizácii je zabezpečenie odoslania správnych žiadostí a importovania správnych certifikátov na jednotlivé karty, tzn. 
je potrebné zabrániť zámene identít osôb a verejných kľúčov pri vytváraní a zasielaní žiadostí o vystavenie certifikátu a pomiešaniu prijatých certifikátov pri 
importovaní na jednotlivé karty držiteľov. 
PKI personalizácia (ZEP)
Z pohľadu bezpečnosti je v prvom rade, pri PKI personalizácii pre účely ZEP, potrebné zabezpečiť, vynútiť zmenu PIN kódu k dátovo-adresnému priestoru 
pre uloženie tajného kľúča ku kvalifikovanému certifikátu priamo držiteľom karty. PIN kód k uvedenému dátovo-adresnému priestoru nie je možné ukladať 
a archivovať, jeho hodnotu môže poznať len držiteľ karty.
PKI personalizácia pre účely ZEP môže byť vykonávaná len za fyzickej prítomnosti držiteľa karty.
V rámci tejto fázy je potrebné vykonať nasledovné kroky:

fyzicky overiť totožnosť držiteľa karty na základe identifikačného dokladu s fotografiou (vyžaduje sa zákonom o elektronickom podpise),
vygenerovať kľúčový pár (tajný a verejný kľúč) pre kvalifikovaný certifikát,
vytvoriť a odoslať žiadosť o vystavenie kvalifikovaného certifikátu do akreditovanej certifikačnej autority,
prijať a naimportovať kvalifikovaný certifikát na kartu,
podpísať preberací protokol o prevzatí karty s kvalifikovaným certifikátom držiteľom karty.

Vydávanie/distribúcia kariet
V rámci tejto fázy je potrebné zabezpečiť fyzické doručenie karty jej držiteľovi distribučným kanálom, ktorý môže byť realizovaný osobným prevzatím alebo 
napr. doporučenou poštovou zásielkou.
V prípade iného ako osobného doručovania, ak sú na karte aj certifikáty pre I&A, Šifrovanie a EP, je potrebné zabezpečiť doručenie PIN kódu pre prístup k 
tajným kľúčom k príslušným PKI certifikátom iným distribučným kanálom, napr. formou špeciálnych obálok (nie je možné presvietením prečítať PIN kód), 
ktoré sú zasielané nezávisle od karty.
Pri osobnom prevzatí karty je vhodné autorizovať prevzatie karty držiteľom vo forme vlastnoručného podpisu na preberacom protokole.
Po prevzatí je potrebné zabezpečiť zmenu stavu karty v databáze kariet na „prevzatá", resp. zabezpečiť doručenie žiadosti o zmenu stavu karty správcovi 
databázy kariet.
Pri zasielaní napr. doporučenou poštou je potrebné zabezpečiť zmenu stavu karty v databáze kariet na „odoslaná", resp. zabezpečiť doručenie žiadosti o 
zmenu stavu karty správcovi databázy kariet.
Po prijatí návratky o prevzatí doporučenej pošty je potrebné zabezpečiť zmenu stavu karty v databáze kariet na „prevzatá", resp. zabezpečiť doručenie 
žiadosti o zmenu stavu karty správcovi databázy kariet.
Taktiež sa odporúča upovedomiť držiteľa karty na vhodnosť zmeny PIN kódu k dátovo-adresnému priestoru pre uloženie kľúčov k PKI certifikátom. 
Používanie karty
V rámci používania karty môže dôjsť k nutnosti realizovať nasledujúce aktivity:

aktualizovať údaje,
zmeniť/odblokovať PIN kód,
zmeniť, aktualizovať PKI kľúče a certifikáty.

V prípade nutnosti vykonať aktualizáciu údajov alebo zmeniť/odblokovať PIN kód na karte je možné túto zmenu vykonať len subjektom, ktorý vykonával 
personalizáciu príslušného dátovo-adresného priestoru a ktorý pozná PIN kód pre príslušný dátovo-adresný priestor alebo „Master" kód na zmenu PIN 
kódu. Podmienkou na vykonanie zmeny údajov je existencia zmeny v príslušnom registri, resp. zavedenie zmien aj do príslušného registra obyvateľov a 
registra poistencov.
Pri zmene aktualizácii PKI kľúčov a certifikátov je potrebné sa riadiť postupmi uvedenými vo fáze „PKI personalizácia".
V prípade straty alebo poškodenia karty je vhodné zaviesť povinnosť pre držiteľa karty, v prípade zistenia niektorej z uvedených skutočností, informovať o 
tejto skutočnosti vydavateľa kariet alebo inú poverenú inštitúciu.
Za týmto účelom by mala mať inštitúcia vydávajúca karty zriadenú nepretržitú „Hot-line" službu na zabezpečenie najmä zrušenia platnosti certifikátov v 
prípade zistenia straty alebo krádeže.
Po nahlásení tejto skutočnosti je potrebné zabezpečiť zrušenie certifikátov na príslušnej ACA a vykonať zmenu stavu karty v databáze kariet na „strata
/poškodenie". 
Pozastavenie a ukončenie platnosti kariet
Využitie funkcionality pozastavenia platnosti kariet a ukončenia platnosti kariet je otázkou biznis logiky a návrhu systému. V zásade je postačujúce riešiť 
otázku pozastavenia alebo ukončenia platnosti prostredníctvom PKI infraštruktúry, kedy je pozastavená alebo ukončená platnosť priamo certifikátov, 
najmä identifikačného a autentifikačného certifikátu, ktorý umožňuje prístup do jednotlivých eGovernment systémov a k eHealth službám.
V prípade realizácie pozastavenia a ukončenia platnosti samotných kariet bude potrebné zabezpečiť spôsob registrácie požiadaviek o pozastavenie a 
ukončenie platnosti a spôsob overenia oprávnenosti žiadať o pozastavenie alebo o ukončenie platnosti karty.
Taktiež bude potrebné zabezpečiť zmenu stavu karty v databáze kariet na „pozastavená/ukončená platnosť", resp. zabezpečiť doručenie žiadosti o zmenu 
stavu karty v databáze kariet správcovi databázy kariet.
Fyzické zničenie kariet
Pre proces fyzického zničenia kariet je v prvom rade potrebné zariadenie, ktoré spoľahlivo vykoná samotné fyzické zničenie karty, vrátane elektronického 
čipu tak, aby nebolo možné kartu obnoviť alebo prečítať dáta, ktoré boli vytlačené na obale karty a uložené v jednotlivých dátovo-adresných priestoroch 
čipu, najmä tajné kľúče k PKI certifikátom.
O fyzickom zničení karty musí existovať záznam s jednoznačným uvedením sériového čísla karty a priradením dôvodu a dátumu zničenia.
Pri fyzickom ničení kariet je potrebné prihliadať aj na environmentálny vplyv a možnosti recyklácie.
Taktiež je potrebné zabezpečiť zmenu stavu karty v databáze kariet na „fyzicky zničená", resp. zabezpečiť doručenie žiadosti o zmenu stavu karty v 
databáze kariet správcovi databázy kariet.

Aplikačná vrstva



Nie je predmetom projektu - jedná sa o HW projekt.

Rozsah informačných systémov

Nie je predmetom projektu - jedná sa o HW projekt. 

Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)

Nie je predmetom projektu - jedná sa o HW projekt.

Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

Nie je predmetom projektu - jedná sa o HW projekt.

Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly

Nie je predmetom projektu - jedná sa o HW projekt.

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

Nie je predmetom projektu - jedná sa o HW projekt.

Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

Nie je predmetom projektu - jedná sa o HW projekt.

Konzumovanie údajov z IS CSRU

Nie je predmetom projektu - jedná sa o HW projekt.

Dátova vrstva

Nie je predmetom projektu - jedná sa o HW projekt.

Technologická vrstva



TECHNOLOGICKÁ ARCHITEKTÚRA 

Obrázok č.4 Náhľad TO-BE stavu technologickej vrstvy architektúry NPC 

Bezpečnostná architektúra
Nie je predmetom projektu - jedná sa o HW projekt.

ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY

Projekt je bez závislostí na iné projekty.



ZDROJOVÉ KÓDY

Nie je predmetom projektu - jedná sa o HW projekt. 

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

Prevádzka a údržba riešenia bude zabezpečená:

NPC
Dodávateľom SLA

Prevádzkové požiadavky

Projekt predpokladá post implementačnú podporu tri mesiace od nasadenia diela do produkcie. 
(úroveň L1) Vlastnými personálnymi kapacitami NPC. NPC zabezpečí vlastnými kapacitami technickú podporu infrastruktúry, riadenie oprávnení, správu 
centrálneho systému riadenia identít a riešenie prípadných problémov komunikačnej infraštruktúry. Taktiež zabezpečí riadenie a poskytovanie poradenstva 
pre prevádzku infraštruktúry.
Zodpovedný za L1 podporu: NPC 
(úroveň L2) Vybraná skupina garantov, so znalosťou infraštruktúry na strane NPC. NPC zabezpečí podporu prevádzky infraštruktúry a zabezpečí 
dostupnosť infraštruktúrnej časti riešenia.
Zodpovedný za L2 podporu: NPC 
(úroveň L3) Externým subjektom zabezpečeným servisnou zmluvou. Subjekt bude garantovať dostupnosť, funkčnosť a technickú podporu komponentov. 
Zabezpečí riešenie incidentov, realizáciu vyžiadaných úprav a v prípade potreby dodanie náhradných komponentov.
Zodpovedný za L3 podporu: zmluvný dodávateľ SLA
  
Pre služby sa predpokladajú parametre SLA:
 

Dostupnosť L3 podpory pre IS sa predpokladá 8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h počas pracovných dní),
Reakčné doby: 24h – kritický incident, do 5dní – menej závažný incident

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

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

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

D Nízka Kozmetické a drobné chyby.

Tabuľka č.2 Označenie naliehavosti incidentu 

Možný dopad:

Označenie závažnosti incidentu
Dopad

Popis dopadu

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



1.  
2.  
3.  

2 značný značný dopad alebo strata dát

3 malý malý dopad alebo strata dát

Tabuľka č.3 Kategorizácia možného dopadu incidentu 

  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

Tabuľka č.4 Tabuľka č.2 Kategorizácia možného dopadu incidentu
Matica priorít pre jednotlivý typ incidentu 

 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

Tabuľka č.5 Vyžadované reakčné doby
(1) Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov infraštruktúry, 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 infraštruktúry:

Popis Pa
ra
me
ter

Poznámka

Prevádzk
ové 
hodiny

12 
ho
dín

od 6:00 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.

Dostupno
sť 
infraštruk
túry

98,
5% 98,5% z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 66 hod.

Maximálny mesačný výpadok je 5,5 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 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti IS nie sú započítavané servisné okná 
a plánované odstávky personalizačnej infraštruktúry.
V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez 
odstránenia vady alebo incidentu.

Tabuľka č.6 Požadovaná dostupnosť infraštruktúry 

POŽIADAVKY NA PERSONÁL

RIADIACI VÝBOR (RV)
Práva a povinnosti členov Riadiaceho výboru:

Právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach RV.
Právo uplatniť si pripomienky, podávať podnety alebo vyjadriť sa k pracovnému materiálu predloženému na zasadnutí RV alebo v rámci 
dištančného hlasovania.
Právo podávať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti Riadiaceho výboru.
Právo nahliadať do projektovej dokumentácie.
Navrhovať zmeny Štatútu.
Iné práva v zmysle Štatútu a Projektového iniciálneho dokumentu (PID).
Zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach pri výkone svojej funkcie aj po ukončení realizácie projektu.

Predseda riadiaceho výboru – XXX.

Je povinný člen Riadiaceho výboru, ktorý má hlasovacie právo – jeden hlas, v prípade nerozhodnosti hlasov má jeho hlas váhu 2 hlasov.
Predseda menuje členov RV na návrh inštitúcie, ktorú člen zastupuje. Zvoláva a vedie Zasadnutia RV.

Hlavným záujmom a zodpovednosťou predsedu Riadiaceho výboru je:
Zastupovať záujmy objednávateľa v projekte, kontrolovať súlad projektu a projektových cieľov so strategickými cieľmi, zabezpečiť a udržať finančné krytie 
(rozpočet) realizácie projektu a zabezpečiť nákladovo prijateľný prístup.
Zástupca kľúčových používateľov objednávateľa (End user)

Je povinný člen Riadiaceho výboru.
Reprezentuje záujmy budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov.



PROJEKTOVÝ TÍM (PT)
Projektový manažér (PM) 
V rámci projektovej role „Projektový manažér" zodpovedá za:
Riadenie projektu počas jeho celého životného cyklu. Riadi projektové zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu, odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a 
predkladá vstupy na rokovanie RV. Zodpovedá za riadenie všetkých zdrojov, členov PT objednávateľa a za efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo 
stanovenými zástupcami dodávateľa.
Ďalej zodpovedá za riadenie projektu – stanovenie cieľov, spracovanie a sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a 
prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. PM vedie špecifikáciu a implementáciu projektu v súlade s firemnými štandardami, zásadami a 
princípmi projektového riadenia. Zodpovedá za plnenie projektových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtových plánov a za 
riadenie s tým súvisiacich rizík. PM sa podieľa na plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka. 

IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

Projekt pozostáva z vývoja, testovania a nasadenia riešenia a umožňuje jasnú definíciu požiadaviek, ich analýzu a návrh ešte pred začatím 
implementačných prác. Implementácia a testovanie nie je rozdelená do modulov (funkčných celkov, inkrementov). Nasadenie do produkcie bude 
realizované doručeným inkrementom projektu bude nasadený do prostredia NPC. Môžu byť realizované čiastkové odsúhlasenia dodávky jednotlivých častí 
projektu (funkčných požiadaviek) v priebehu dodávania projektu. Potom sa začne s dokončovacou fázou projektu. Preberanie výstupov projektu bude teda 
prebiehať po ich nasadení. 
Pri akceptácii budú vyhotovované vopred definované akceptačné kritériá.
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