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ÚČEL DOKUMENTU

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

Konvencie používané v dokumentoch – označovanie požiadaviek

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

RF – funkčná požiadavka
xxx – číslo požiadavky

Nefunkčné a technické požiadavky používajú konvenciu:
RNF_xxx

RNF – nefunkčná požiadavka
xxx – číslo požiadavky

Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM. 

POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Navrhované riešenie reflektuje vybranú alternatívu riešenia na biznis úrovni. V rámci projektu dôjde k zmene niektorých biznis funkcionalít, k zmene na 
úrovni prístupového miesta „portál" a k implementácií nových koncových služieb pre povinné osoby. 
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/
Detailný popis navrhovaného riešenie je súčasťou nasledujúcich kapitol. 

ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

Biznis vrstva

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


Aktuálny stav Biznis architektúry

 
 Obrázok 1 Biznis architektúra - súčasný stav

V rámci súčasného stavu biznis architektúry agendy/oblasti AML boli identifikovaní títo biznis aktéri a ich role:

Povinná osoba (FO) a Povinná osoba (PO) – povinné osoby ako FO alebo PO sú definované v § 5 Zákona č. 297/2008 Z. z.
banka;
finančná inštitúcia, ak nie je bankou, ktorou je

centrálny depozitár cenných papierov;
burza cenných papierov;
komoditná burza;
správcovská spoločnosť a depozitár;
obchodník s cennými papiermi;
finančný agent, finančný poradca;
zahraničný subjekt kolektívneho investovania;
poisťovňa pri vykonávaní poisťovacej činnosti v životnom poistení;
dôchodková správcovská spoločnosť;
doplnková dôchodková spoločnosť;
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť;
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s pohľadávkami;
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií, finančný prenájom alebo iné finančné 
činnosti podľa osobitného predpisu;



platobná inštitúcia, poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu, poskytovateľ služieb informovania o platobnom 
účte, agent platobných služieb a inštitúcia elektronických peňazí.

Exportno-importná banka Slovenskej republiky;
prevádzkovateľ hazardnej hry;
poštový podnik;
súdny exekútor;
správca, ktorý vykonáva činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení;
audítor;
účtovník;
daňový poradca a iná osoba, ktorá poskytuje poradenské služby vo veciach daní;
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností;
advokát alebo notár, ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka akejkoľvek finančnej operácie alebo iného konania, ktoré 
smeruje k pohybu finančných prostriedkov;
poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti;
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu;
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená 
obchodovať alebo sprostredkovať obchody s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, 
kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená uvádzať na trh výrobky 
z drahých kovov alebo drahých kameňov, alebo právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať záložňu;
poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny;
poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny;
iná osoba, ak tak ustanoví osobitný predpis.

Finančná spravodajská jednotka (FSJ) - centrálna národná jednotka v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti 
a financovania terorizmu v rámci SR;
Iné útvary MV SR – útvary, ktoré pracujú s informáciami v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a 
financovania terorizmu;
Zahraničné FSJ - centrálne národné jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania 
terorizmu v rámci iných štátov. za týmto účelom si poskytujú údaje.

Aktéri pristupujú k jednotlivým funkciám a realizujú procesy prostredníctvom nasledovných kanálov: 

Elektronicky 
e-mail;
portál.

Listinne 
Podateľňa.

Telefonicky 
Pracovisko FSJ.

Biznis funkcie pokrývajúce agendu AML a ich súčasný stav realizácie je nasledovný:

Prijímanie oznámení o neobvyklých obchodných operáciách – povinné osoby oznamujú v zmysle Zákona č. 297/2008 Z. z. tzv. neobvyklé 
obchodné operácie. Neobvyklou obchodnou operáciou je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k 
legalizácii alebo financovaniu terorizmu. V súčasnom stave povinné osoby informácie posielajú na FSJ prostredníctvom šifrovanej e-mailovej 
komunikácie. Aktuálne riešenie portálu sa nevyužíva. Každá informácia sa manuálne dešifruje, vyberá z e-mailovej schránky a vkladá sa do 
systému (prostredia DMS) samostatne – v rámci tejto časti procesov je potrebné kontrolovať došlú poštu, manuálne vyberať oznámenia, 
kategorizovať ich a vytvoriť aj papierovú formu oznámenia (interná komunikácia). Prideľovanie oznámení konkrétnym zamestnancom FSJ 
neprebieha automatizovane. Rovnako manuálne je potrebné vykonať prvotné overenie prijatých oznámení.
Analýza, vyhodnocovanie a spracovanie oznámení o neobvyklých obchodných operáciách – informácie z oznámení je potrebné manuálne 
vypĺňať do potrebných polí (aktuálne riešenie KIS). Analýza, spracovanie a následne vyhodnocovanie je podporné analytickými nástrojmi, avšak 
generovanie údajov pre analytický nástroj sa neuskutočňuje v dostatočných časových intervaloch (vzhľadom na technické obmedzenia 
infraštruktúry).
Komunikácia s povinnými osobami a dožiadania - pre povinné osoby sú informácie zasielané prostredníctvom šifrovanej e-mailovej komunikácie, 
zasielanie akýchkoľvek písomností prebieha manuálne. V rámci komunikácie s povinnými osobami FSJ posiela aj spätnú väzbu k relevantným 
ohláseniam.
Komunikácia s OČTK – FSJ odstupuje informácie Policajnému zboru k plneniu úloh podľa osobitného predpisu. Komunikácia vrátane interných 
schvaľovacích procesov prebieha manuálne.
Podávanie podnetov iným OVM – FSJ podáva podnety napr. na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť 
povinnej osoby za opakované porušenie alebo neplnenie povinností. Komunikácia prebieha manuálne v listinnej forme.
Poskytovanie informácií oprávneným osobám – FSJ poskytuje informácie získané pri svojej činnosti napr. správcovi dane a orgánom štátnej 
správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ak majú význam pre správu daní a takéto poskytnutie neohrozí plnenie úloh finančnej spravodajskej 
jednotky. FSJ poskytuje všetky informácie a podklady aj ďalším štátnym orgánom, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, 
vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu na plnenie ich zákonom uložených úloh v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. 
Poskytované informácie neobsahujú údaje o ich pôvodcovi. Komunikácia prebieha manuálne a je potrebné ju šifrovať.



Medzinárodná spolupráca – FSJ spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov, Európskou komisiou, Radou Európskej únie, 
Sekretariátom Rady Európskej únie a účastníkmi Európskeho systému finančného dohľadu, najmä pri výmene a preverovaní informácií 
potrebných pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie a financovania terorizmu, a to bez zbytočného odkladu a z vlastného podnetu alebo na 
základe dožiadania. Komunikácia prebieha manuálne.
Kontrola povinných osôb – FSJ realizuje kontrolu plnenia a dodržiavania povinností povinných osôb. V súčasnom stave je vedenie spisu 
z kontroly podporené riešením.
Poskytovanie informácií zahraničným FSJ - FSJ poskytuje informácie získané pri svojej činnosti zahraničným FSJ v rámci členstva v skupine 
Egmont. Výmena informácií sa realizuje prostredníctvom zabezpečeného a šifrovaného systému Egmont Secure Web (ESW). Okrem toho je 
medzi FSJ v členských štátoch EÚ k dispozícii aj sieť útvarov finančného vyšetrovania (FSJ.NET), ktorá umožňuje FSJ pripojeným do FSJ.NET 
porovnávať ich údaje s údajmi iných FSJ bez použitia citlivých osobných údajov s cieľom identifikovať rôzne väzby na trestné činy v iných 
krajinách.

Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne riešenie a ním realizované procesy predstavujú uzatvorený systém, vkladanie došlých informácií v akejkoľvek forme 
je realizované manuálne. Odstupovanie informácií oprávneným subjektom je realizované v listinnej podobe, alebo prostredníctvom šifrovanej mailovej 
komunikácie. Pri obojstrannej komunikácií s povinnými osobami – bankami sa používa bezpečný a chránený kanál, ktorý je šifrovaný PGP kľúčom. 
Na komunikáciu v rámci medzinárodnej spolupráce je využívaná zabezpečená šifrovaná sieť Egmont Secure Web prioritne pre nečlenské partnerské 
spravodajské jednotky a pre komunikáciu s členskými partnerskými spravodajskými jednotkami sa používa počítačová sieť Financial Intelligence Unit 
Network (FIU.net). Odstupovanie informácií a vkladanie informácií ako prijatých informácií z týchto komunikačných kanálov sa vykonáva manuálne.
Vzhľadom na povahu realizovaných procesov nebudeme popisovať spracovávanie, získavanie, analýzu údajov a ďalšie činnosti súvisiace a realizácie 
agendu AML na detailnejšej úrovni, ako je popišané vyššie. 

Budúci stav Biznis architektúry



 
 Obrázok 2 Biznis architektúra - budúci stav

Biznis architektúra budúceho stavu reflektuje vybranú alternatívu riešenia na biznis úrovni. Z procesného hľadiska dôjde k zmene nižšie uvedených biznis 
funkcionalít, k zmene na úrovni prístupového miesta „portál" a k implementácií nových koncových služieb pre povinné osoby (zmeny sú v rámci modelu 
biznis architektúry zvýraznené). 
Na úrovni biznis aktérov v budúcom stave nedochádza k zmenám. Zásadné zmeny v rámci navrhovaného projektu a riešenia sa dotknú nasledovných 
biznis funkcií: 

 Prijímanie oznámení o neobvyklých obchodných operáciách
V budúcom stave nebude realizované oznamovanie neobvyklých obchodných operácií prostredníctvom šifrovanej e-mailovej komunikácie (manuálne 
vyberanie z e-mailovej schránky a vkladanie do systému). Portálová časť nástroja goAML bude prístupná pre povinné osoby a oznamovanie bude 
realizované prostredníctvom formulárov a nástrojov tejto časti riešenia. Povinné osoby budú môcť realizovať oznámenie aj formou výmeny údajov XML 
alebo aj prostredníctvom priameho nahrávania dátových správ XML
V tejto súvislosti vzniknú 2 nové koncové služby G2B:

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

Po vytvorení a zaslaní oznámenia prostredníctvom formulára (alebo iným spôsobom) bude oznámenie prijaté a automatizovaným spôsobom prebehne 
prvotná kontrola zadaných resp. oznámených údajov. Pridelenie konkrétnemu pracovníkovi bude prebiehať automatizovane na základe definovaných 
pravidiel. 

 Analýza, vyhodnocovanie a spracovanie oznámení o neobvyklých obchodných operáciách
Po prijatí oznámenia, prvotnej kontrole oznamovaných údajov a pridelení pracovníkovi FSJ bude prebiehať spracovanie oznámenia, analýza údajov vo 



vzťahu k obchodnej transakcii a k osobám, voči ktorým bolo realizované oznámenie. Prijatie a evidencia oznámenia bude prebiehať automatizovane. 
Riešenie goAML poskytne pracovníkovi FSJ nástroje, ktoré mu umožnia realizovať nasledovne procesy/činnosti: 

zisťovanie informácií – pracovník bude realizovať dopyty na zhody v rámci údajovej základne k relevantnej osobe podľa rôznych kritérií, ako je 
meno, adresa, krajina, číslo účtu, číslo alebo typ identifikačného dokumentu atď. Pracovník bude môcť vyhľadávať údaje v iných zdrojoch 
a importovať ich. Ide hlavne údaje o osobách, účtoch a subjektoch v akomkoľvek formáte z externých zdrojov a porovnávanie týchto údajov s 
databázou . Proces porovnávania údajov môže prebiehať ad hoc alebo automatizovane v pravidelných intervaloch;
analýza informácií/údajov – pracovníci budú využívať analytické nástroje a pohľady, ktoré umožňujú pozerať sa na dáta z mnohých uhlov 
pohľadu. Nástroje umožnia realizovať aj automatizovanú analýzu údajov založenú na pravidlách;
vytváranie štatistík a príprava správ – proces bude môcť automatizovane - generovanie mnohých typov štatistických výkazov alebo získavanie ad 
hoc štatistík na prípravu správ týkajúcich sa AML;
definovanie Workflows – pracovníci budú môcť nastaviť a udržiavať systémom riadené postupné kroky v procese správy informácií na základe 
štandardných operačných postupov FIU;
Priradenie a sledovanie úloh  riadiaci pracovníci budú prideľovať úlohy s vopred stanovenými časovými limitmi alebo bez nich a monitorovať a –
sledovať priebeh tejto úlohy alebo úloh počas ich postupu v rámci cyklu pracovného toku;
Správa dokumentov.

 Komunikácia s povinnými osobami a dožiadania
S povinnými osobami bude komunikácie prebiehať prostredníctvom zasielanie dopytov a odpovedí na povinné osoby prostredníctvom portálovej časti 
riešenia. 

 Poskytovanie informácií oprávneným osobám
Informácie budú poskytované oprávneným osobám manuálne alebo priamym prístupom k údajom. Niektorým osobám/organizáciám, predovšetkým iným 
útvarom PZ budú údaje môcť byť poskytované aj vďaka priamemu prístupu do riešenia goAML. Poskytnutie presne definovaného prístupu by malo byť 
rovnaké, ako pri registrácií povinných osôb. Pri iných útvaroch PZ bude vytvorený prístup pre „kompetentné osoby" za jednotlivé útvary. Povolenie prístupu 
k dátam môže byť nastavené rôzne. S už prideleným prístupom môže žiadateľ z iného útvaru PZ na základe dožiadania cez WEB portál požiadať 
pracovníka FSJ o prístup k požadovaným informáciám. Doplnkovo bude dať nastaviť, že požadovaný prístup musí schváliť nadriadený používateľa, 
respektíve aj riaditeľ/zástupca riaditeľa FSJ. Tento proces by mal byť nastaviteľný individuálne v závislosti od útvaru. Zároveň sa dá nastaviť tzv. „hit/no 
hit" proces, kde iný útvar PZ alebo MV SR či iných ministerstiev SR bude môcť pozrieť či existuje nejaká informácia k danému subjektu v databáze FSJ a 
na základe tejto informácie požiadať už o konkrétnu informáciu (nebolo by potrebne riešiť dožiadania o informácie s negatívnymi výsledkami). 

 Medzinárodná spolupráca a Poskytovanie informácií zahraničným FSJ
Riešenie goAML bude prepojené s národnými operačnými databázami prostredníctvom na to určeného rozhrania, ktoré umožní zdieľanie informácií a 
spravodajských informácií v rámci zavedených vnútroštátnych právnych rámcov a cezhraničné podávanie správ a šírenie v rámci Európskej únie podľa 
článku 53.1 4. smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí. Oprávnení používatelia môžu vyhľadávať a krížovo kontrolovať údaje. 

Aplikačná vrstva

Aktuálny stav aplikačnej architektúry

Prostredie FSJ je tvorené samostatným informačným systémom Komplexný informačný systém, ktorý tvoria moduly Document management system 
a NetReveal. Modul DMS je interne vytvorená a riadená databáza, ktorá obsahuje informácie o prípadoch FSJ vrátane hlásení NOO a spontánnych 
hláseniach a žiadostiach o informácie od zahraničných protistrán. Modul NetReveal je vizualizačným nástrojom, ktorý generuje schémy a prepojenia medzi 
rôznymi subjektmi. Generovanie údajov pre analytický nástroj NetReveal sa môže uskutočňovať iba v piatok, nakoľko generovanie spomaľovalo prácu v 
DMS a údaje nikdy neboli vygenerované včas. Takýto nový build pre NetReveal sa môže začať vytvárať iba na začiatku týždňa, nakoľko celý proces tvorby 
trvá tri dni s tým, že nové údaje sa dajú nasadiť až štvrtý deň. 
Informačný systém poskytuje funkčnosť pre vkladanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách, ich analýzu, spracovanie, štatistické výstupy až po 
zasielanie spätnej väzby k vloženým hláseniam. 
Hlásenia a informácie od povinných osôb sa do systému dostávajú prostredníctvom hlásenia zaslaného na emailovú adresu FSJ prostredníctvom 
šifrovanej komunikácie PGP kľúčom. Rovnaký kanál sa využíva aj na žiadosti o dodatočné informácie/odpovede. Všetky informácie získané z hlásení 
NOO sa uchovávajú v DMS FSJ. Takisto komunikácia na zahraničné národné finančné spravodajské jednotky prebieha prostredníctvom Egmont Secure 
Web pre nečlenské FSJ a prostredníctvom FIU.net decentralizovanej počítačovej siete pre členské FSJ. Akákoľvek komunikácia a následné vkladanie 
informácií do KIS prebieha manuálnym spôsobom. 
FSJ má ako súčasť Policajného zboru prístup k niekoľkým databázam (DB) prostredníctvom analytického systému NetReveal, ktorý zlučuje: evidenciu 
vyšetrovacích spisov (údaje o ukončených a prebiehajúcich trestných prípadoch), obchodný register, register obyvateľov, register bankových účtov 
spoločností vedený FR SR a údaje zo systému správy dokumentov (DMS). DMS je interne vytvorená a riadená DB, ktorá obsahuje informácie o prípadoch 
FSJ vrátane hlásení NOO a spontánnych hláseniach a žiadostiach o informácie od zahraničných protistrán. Pri vypracovaní analýzy FSJ využíva ďalšie 
verejne dostupné zdroje a dáva požiadavky na dodatočné informácie, ak je to potrebné. 



Obrázok 3: Aplikačná architektúra súčasného stavu

Budúci stav aplikačnej architektúry

V budúcom stave bude existujúce riešenie KIS nahradené riešením 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 vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z. z. webový portál, kde budú FSJ prideľovať a spravovať 
pre povinné osoby prístupové údaje. 
Systém goAML bude obsahovať nasledovnú funkcionalitu: 
Zber dát
Komponent zberu údajov poskytuje bezpečné elektronické doručovanie správ (od vykazujúcich subjektov pomocou 512-bitového šifrovania SSL. 
Umožňuje FIU vytvárať (registrovať) vykazujúce subjekty v systéme a následne poskytuje funkcionalitu pre vykazujúce subjekty na vytváranie a/alebo 
zmenu kontaktných údajov, nahrávanie správ a zadávanie údajov. 
Hlásenia je možné podávať tromi spôsobmi:

Offline prostredníctvom výmeny údajov XML, ako je príloha e-mailu, CD, HD atď.
Online prostredníctvom priameho nahrávania dátových správ XML
Online prostredníctvom formulárov, ktoré sú vyplnené a odoslané na zabezpečenej webovej stránke goAML FIU.

goAML Web poskytuje zabezpečené webové rozhranie na komunikáciu medzi FIU a jej spravodajskými subjektmi. Uľahčuje odosielanie správ FIU 
prostredníctvom automatického nahrávania súborov XML, online formulárov správ alebo odosielania súborov XML ako príloh zabezpečeným e-mailom. 

 (prichádzajúcich údajov)Čistenie údajov
Pracovníci FIU môžu prezerať vybrané hlásenia alebo všetky hlásenia od nahlasujúcich subjektov a manuálne ich prijať alebo odmietnuť. Alternatívne 
komponent Data Clean Up automaticky kontroluje úplnosť a presnosť prichádzajúcich elektronických údajov (súlad so schémou XML). Tento proces 
prebieha v pracovnej oblasti mimo prostredia hlavného systému (DMZ). Ak sú prichádzajúce údaje správne a úplné, prenesú sa do hlavnej databázy. Ak 
nie je, vráti sa účtovnej jednotke na opravu. 
Editor pravidiel XML umožňuje vytváranie pravidiel na prijatie alebo odmietnutie jednotlivých transakcií v zostave po overení XML. Editor pravidiel 
poskytuje flexibilitu pri kontrole podrobností o transakciách, ako aj prísnejšiu kontrolu voči schéme. 
Zjednotenie predmetov je k dispozícii po overení správ a obchodných pravidiel, aby sa umožnilo nedeštruktívne povýšenie a zníženie úrovne predmetu. To 
znamená, že databázové objekty možno zlúčiť, ak sa viaceré položky týkajú toho istého objektu. Naopak, objekt možno rozdeliť na viacero objektov, keď 
sa zistí, že pôvodný objekt bol nesprávne zadaný ako jedinečná identita. Zlučovanie objektov je možné vykonať automaticky na základe užívateľom 
definovaných pravidiel. Pôvodné údaje vždy zostanú a všetky aktivity sa zaprotokolujú. 
Ak existuje pochybnosť, či sa dve alebo viac databázových záznamov (napríklad osôb alebo subjektov) týka rovnakej identity, analytici môžu vytvoriť 
virtuálny objekt (objekt databázy) na základe predpokladu, že dve alebo viac identít v systéme sú rovnaké, ale bez zlučovania týchto identít. 

Dopyty a párovanie
Komponent umožňuje používateľom zadávať požiadavky na zhody podľa rôznych kritérií, ako je meno, adresa, krajina, číslo účtu, číslo alebo typ 
identifikačného dokumentu atď. Niektoré možnosti vyhľadávania sú špecifické pre preferované kritériá vyhľadávania a sú úplné podrobnosti. Dajú sa však 
zadať aj čiastkové detaily. Po odoslaní dopytu systém vráti zoznam všetkých entít vyhovujúcich požadovaným kritériám a prepojí ich, ak existujú 
prepojenia. 
Modul tiež obsahuje importér, ktorý môže vkladať údaje o osobách, účtoch a subjektoch v akomkoľvek formáte z externých zdrojov a porovnávať tieto 
údaje s databázou správ FIU. Proces porovnávania údajov môže prebiehať ad hoc. Keď sa proces párovania spúšťa ako plánovaná úloha v pravidelných 

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


intervaloch, môže automaticky vytvárať návrhy analytických prípadov. 
Štatistické správy
Tento komponent umožňuje automatické generovanie mnohých typov štatistických výkazov alebo získavanie ad hoc štatistík zo systému na prípravu správ 
o všetkých aktivitách vykonávaných v aplikácii goAML. Štatistické správy zahŕňajú rôzne správy o súlade, ktoré sledujú počty, typy, hodnoty atď. 
nariadených správ zhromaždených FIU a identifikujú ohlasujúce subjekty podľa typu, názvu, adresy atď. 
Štruktúrovaná analýza
Tento komponent pokrýva obsah všetkých správ predložených FIU a všetky ostatné údaje uchovávané v databáze FIU. Analytici majú prístup k celému 
súboru údajov (ak to dovoľujú ich úlohy a bezpečnostné previerky) na hĺbkovú analýzu na taktickej aj strategickej úrovni. goAML poskytuje širokú škálu 
analytických nástrojov a pohľadov, ktoré umožňujú analytikom pozerať sa na dáta z mnohých uhlov pohľadu. 
Profilovanie
Profilovanie je výkonný nový nástroj, ktorý poskytuje analytikom (najmä strategickým analytikom) vysoko flexibilné prostriedky na spúšťanie dopytov a 
scenárov voči časti alebo všetkým uloženým údajom FIU. Pomocou nástroja Profiling môžu analytici (individuálne alebo kolektívne) vytvárať, ukladať a 
zdieľať svoje dopyty na údaje na základe ľubovoľného databázového objektu a podľa svojich požiadaviek. Vyzerá a pôsobí ako tvorca filtrov v Exceli a 
umožňuje vložiť do súboru údajov takmer neobmedzený rozsah otázok. Tieto môžu siahať od veľmi jednoduchých a všeobecných až po veľmi podrobné 
otázky zamerané na extrakciu veľmi špecifických informácií z uchovávania údajov. Zhody profilov možno spustiť ako „jednorazový" dotaz, uložiť na 
opätovné použitie podľa potreby alebo nastaviť tak, aby sa spúšťali s uloženými údajmi na plánovanom základe. 
Analýza založená na pravidlách
Komponent analýzy založenej na pravidlách goAML je štruktúrovaný do troch častí:

Modul pravidiel
Editor pravidiel
Správca upozornení

Modul pravidiel nepretržite skenuje údaje v databáze goAML a hľadá údaje, ktoré zodpovedajú určitým okolnostiam (pravidlám), ktoré FIU považuje za 
hodné osobitnej pozornosti. 
Workflow
Systém pracovného toku umožňuje manažmentu FIU nastaviť a udržiavať systémom riadené postupné kroky v procese správy informácií na základe 
štandardných operačných postupov FIU. To zahŕňa príjem a spracovanie správ a iných informácií; komplexný proces analýzy; riadenie šírenia informácií; a 
akékoľvek procesy spätnej väzby. Táto zložka riadi prácu FIU, pretože sa týka prijímania a riadenia informácií a rozvoja a šírenia spravodajských 
informácií. Workflow je plne prispôsobiteľný, takže proces možno prispôsobiť potrebám a procesom FIU. Zatiaľ čo systém pracovného toku je 
naprogramovaný tak, aby sledoval nastavený postup krok za krokom, je dostatočne flexibilný na to, aby ho bolo možné potlačiť, keď okolnosti (napríklad 
naliehavosť záležitosti) diktujú, že nie je možné dodržať normálny proces pracovného toku. 
Workflow umožňuje viacero pracovných tokov, ktoré odrážajú štandardné prevádzkové postupy aplikované na rôzne aspekty podnikania FIU. Systém 
umožňuje použiť samostatné procesy pracovného toku na rôzne úlohy a činnosti. Napríklad pracovný postup možno použiť na počiatočnú analýzu správ. 
Ak je však správa eskalovaná na návrh prípadu, môže sa začať iný proces pracovného toku. Ak sa záležitosť ďalej eskaluje, ďalší proces pracovného toku 
môže doviesť úlohu k záveru. Každý pracovný postup je konfigurovateľný podľa požiadaviek FIU. 
Priradenie a sledovanie úloh
Tento komponent umožňuje manažérom a supervízorom prideľovať úlohy s vopred stanovenými časovými limitmi alebo bez nich a monitorovať a sledovať 
priebeh tejto úlohy alebo úloh počas ich postupu v rámci cyklu pracovného toku. Vždy, keď je pridelená nová úloha alebo je už existujúca úloha opätovne 
pridelená alebo sa stane splatnou, osoba zodpovedná za úlohu je informovaná v samotnom systéme goAML a tiež e-mailom. Systém tiež poskytuje 
upozornenia nadriadeným a manažérom, keď sú úlohy splatné alebo oneskorené, alebo ak boli úlohy znova pridelené, ukončené alebo ak bol z 
akéhokoľvek dôvodu prepísaný štandardný pracovný postup. Tento komponent tiež poskytuje manažmentu cenné štatistické informácie, ktoré merajú 
výkonnosť samotného procesu workflow a rôznych pracovníkov FIU, ktorí v ňom pracujú. 
Správa dokumentov
Správa dokumentov umožňuje zachytávanie dokumentov prostredníctvom elektronického prenosu a/alebo skenovania a optického rozpoznávania. 
Dokumenty je možné zaznamenávať a archivovať podľa širokej škály charakteristík dokumentu. Keď do systému vstúpi nový dokument, nezaznamená sa 
iba ako obrázok. Text sa vyberie z dokumentu a uloží do databázy ako zadané údaje, takže celý obsah dokumentu je možné vyhľadať a získať. Dokument 
je možné kedykoľvek získať kliknutím na odkazy naň, ktoré sa zobrazujú v rôznych vyhľadávacích obrazovkách, alebo vyhľadaním kľúčových slov alebo 
fráz v dokumente. Všeobecné textové vyhľadávanie nájde všetky dokumenty obsahujúce tento text alebo text, ktorý je podobný dotazu. 

 Intelligence File Management System
Časť Návrhy prípadov je prvým krokom v procese eskalácie vnútorného spravodajského cyklu pre FIU. Tento automatizovaný proces vytvárania prípadu 
môže ušetriť mnoho hodín času analytikov. Keď analytik zhromaždí všetky počiatočné informácie, analyzuje ich a prijme rozhodnutie, že záležitosť, ktorá 
je predmetom vyšetrovania (či už pochádza z poverených správ alebo iných zdrojov), si zaslúži ďalšiu pozornosť, môže vytvoriť návrh prípadu. Presun 
údajov do súboru automaticky vytvorí prepojenia v súbore na všetky ostatné údaje súvisiace s pôvodnými údajmi. Ak napríklad analytik presunie meno do 
návrhu prípadu, všetky údaje v databáze goAML súvisiace s týmto názvom (ako sú adresy, účty, známe transakcie, prepojení spoločníci atď.) sa 
automaticky presunú do návrhu prípadu. Všetka ďalšia práca na tejto záležitosti sa potom rieši v návrhu prípadu a všetky pridané údaje sa automaticky 
prepoja s údajmi v návrhu prípadu a akýmikoľvek ďalšími súvisiacimi údajmi v databáze. 
Integrácia a/alebo získavanie údajov
goAML poskytuje množstvo možností, ktoré umožňujú FIU požadovať a zbierať údaje z akéhokoľvek externého zdroja. Rozsah možností sa môže líšiť od 
veľmi vyspelých technológií až po list doručený poštou alebo osobne. Na jednom konci spektra je možné goAML nakonfigurovať tak, aby analytik alebo iná 
oprávnená osoba vo FIU mohla vykonať online dopyt do externých databáz s cieľom vyhľadať informácie spojené s osobami, subjektmi alebo inými 
osobami, ktoré sú pre FIU zaujímavé. Môže to byť prakticky akýkoľvek typ databázy, ktorú prevádzkuje akýkoľvek typ agentúry a môže zahŕňať záznamy o 
trestnej činnosti, registrácie vozidiel, registrátorov spoločností a ďalšie. Systém možno nakonfigurovať tak, aby zhlukoval takéto dopyty, takže po zadaní 
podrobností o danej osobe alebo subjekte možno súčasne vyhľadávať všetky databázy, ku ktorým má FIU prístup. 
Grafy a diagramy
Nástroj na vytváranie grafov a diagramov je plne integrovaný do goAML. Keď je aktivovaný analytikom, beží nepretržite a zobrazuje všetky analytické 
procesy, ktoré analytik vykonáva. Je navrhnutý tak, aby umožnil FIU zmapovať transakčné toky a ukázať prepojenia strán transakcií (osoby, entity, účty 
atď.) k samotným transakciám ak iným prepojeným osobám, adresám, telefónnym číslam a podobne. Analytik môže manuálne prepínať medzi nástrojom 



na vytváranie grafov a zobrazením údajov tabuľky alebo (ak používate dve obrazovky) môže zobraziť obe súčasne. Funkcia postupného rozbalenia grafu 
môže riadiť proces taktickej analýzy prístupom k údajom priamo z databázy a automatickým vykresľovaním tokov, prepojení a asociácií. 
Inteligentný nástroj pre spravodajské jednotky
Nástroj umožňuje vytvoriť záverečnú fázu analytického procesu a poskytuje šablónu a proces na prípravu konečného balíka spravodajských informácií na 
šírenie agentúram koncových používateľov FIU. Správa môže byť prispôsobená špecifickým požiadavkám FIU, pokiaľ ide o vzhľad a obsah. Rovnako ako 
komponent vývoja spravodajských súborov, aj správa môže byť naplnená údajmi obsiahnutými v systéme goAML. 
Integrácie
V rámci projektu budú implementované integrácie za účelom získavania a lustrácie údajov o FO/PO na:

Register obyvateľov
Živnostenský register
Evidencia cudzincov
Zoznam bankových účtov evidovaných FR SR
Centrálnu lustračnú konzolu
PZ IPOLDAT
Evidencia vyšetrovacích spisov
ZOP (Záujmové osoby polície)
Modul procesnej integrácie a integrácie údajov - dátová časť IS CSRÚ (isvs_5836) – za účelom získavania údajov v rámci objektov evidencie

Register právnických osôb
Daňové priznania PO typu B
Daňové priznania FO
Nedoplatky spotrebných daní
Nedoplatky dane z príjmu
Nedoplatky sociálnej poisťovne
Dlžníci sociálnej poisťovne
Nedoplatky zdravotných poisťovní
UGKK - štruktúrované dáta (Integračný manuál ESKN)
List vlastníctva - pdf

 Obrázok 4: Aplikačná architektúra - budúci stav

Obrázok 5: Legenda



Rozsah informačných systémov

Kód ISVS 
(z MetaIS)

Názov ISVS Modul ISVS 
(zaškrtnite ak ISVS je 
modulom)

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

Systém je v utajenom režime (nie je evidovaný 
v MetaIS)

Komplexný informačný 
systém

 Prevádzkovaný a neplánujem 
rozvoj

 Agendový  

Tabuľka č. 1  Prehľad dotknutých informačných systémov v projekte – súčasný stav

V budúcom stave sa plánuje pre potreby FSJ implementovať systém goAML a prepojiť ho prostredníctvom goINTEL na iné FSJ ako napr. EUROPOL (FIU.
net), INTERPOL a iné. Aplikácia goAML je jedným z riešení, ktoré UNODC ponúka na boj proti globálnej finančnej kriminalite vrátane prania špinavých 
peňazí a financovania terorizmu. goAML je integrovaný databázový a inteligentný analytický systém vyvinutý Enterprise Application Center Vienna (EAC-
VN). Systém bude nasadený na základe zmluvy uzatvorenej so Slovenskou republikou a bude poskytovať štandardizovanú funkčnosť na základe 
prenájmu riešenia, ktorá obsahuje aj podporu systému. 

Kód ISVS (z MetaIS) Názov ISVS Modul ISVS 
(zaškrtnite ak ISVS je modulom)

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

nebude evidovaný v MetaIS IS goAML Plánujem budovať  Agendový  

Tabuľka č. 2   Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte – budúci stav

 Kód AS
(z MetaIS)

Názov AS

Poskytovaná na externú integráciu (zaškrtnite 
ak áno) Typ cloudovej 

služby
ISVS/modul 

 ISVS
(kód z MetaIS)

 Aplikačná služba realizuje KS
(kód KS z MetaIS)

nebude evidovaná v 
MetaIS

Zaregistrovanie osoby žiadny  Registrovanie povinných osôb

nebude evidovaná v 
MetaIS

Prijatie a spracovanie oznámenia o neobvyklej obchodnej 
operácii

žiadny  Ohlasovanie neobvyklých obchodných 
operácií

nebude evidovaná v 
MetaIS

Konzumovanie údajov z CSRÚ žiadny   

nebude evidovaná v 
MetaIS

Konzumácia údajov z iného IS VS žiadny   

Tabuľka č. 3  Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav

Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)

Systém goAML nebude využívať nadrezortné centrálne bloky ani podporné spoločné bloky vzhľadom na to, že sa v identifikovaných procesoch, ktoré 
projekt pokrýva nemajú opodstatnenie a ani relevantný prínos. 

Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

Systém goAML nebude využívať podporné spoločné bloky vzhľadom na to, že sa v identifikovaných procesoch, ktoré projekt pokrýva nemajú 
opodstatnenie a ani relevantný prínos.

Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly

Systém goAML nebude využívať nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly vzhľadom na to, že sa v identifikovaných procesoch, ktoré projekt 
pokrýva nemajú opodstatnenie a ani relevantný prínos.

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

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

nebude evidovaný v MetaIS IS goAML



1.  
2.  
3.  

4.  
5.  

Tabuľka č. 4 Prehľad integračných väzieb medzi ISVS a IS CSRÚ – budúci stav

Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

Systém goAML nebude poskytovať žiadne údaje do IS CSRÚ vzhľadom na údaje citlivého charakteru s ktorými pracuje FSJ.

Konzumovanie údajov z IS CSRU

ID OE
 Názov (konzumovaného) objektu evidencie

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

ID_01 Daňové priznania PO typu B goAML  

ID_02 Daňové priznania FO goAML  

ID_03 Nedoplatky spotrebných daní goAML  

ID_04 Nedoplatky dane z príjmu goAML  

ID_05 Nedoplatky sociálnej poisťovne goAML  

ID_06 Dlžníci sociálnej poisťovne goAML  

ID_07 Nedoplatky zdravotných poisťovní goAML  

ID_08 UGKK - štrukturované dáta (Integračný manuál ESKN) goAML  

ID_09 List vlastníctva - pdf goAML  

ID_10 Register právnických osôb (RPO) goAML  

Tabuľka č. 5   Prehľad ISVS a objektov evidencie konzumovaných z IS CSRÚ – budúci stav

Dátová vrstva

Údaje v správe organizácie

Na základe zákona č. 297/2008 Z. z. hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii obsahuje:

názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo povinnej osoby,
údaje získané identifikáciou osôb, ktorých sa neobvyklá obchodná operácia týka,
údaje o neobvyklej obchodnej operácii, najmä dôvod neobvyklosti, informácie o podstatných okolnostiach obchodu, časový priebeh udalostí, čísla 
účtov, údaje o tom, kedy boli založené, kto je ich majiteľom a kto má k nim dispozičné právo, fotokópie dokladov, na ktorých základe boli účty 
založené, identifikácie osôb oprávnených s účtami nakladať, fotokópie uzavretých zmlúv a ďalších súvisiacich dokumentov a informácií, ako aj 
ďalšie informácie, ktoré môžu súvisieť s neobvyklou obchodnou operáciou a sú významné na jej ďalšie posúdenie,
údaje o tretích osobách, ktoré majú informácie o neobvyklej obchodnej operácii,
meno a priezvisko osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu a telefonický kontakt na túto 
osobu.

Existujúci systém KIS obsahuje primárne vyššie uvedené údaje, ale aj ďalšie informácie, ktoré však z hľadiska citlivých údajov z hľadiska bezpečnosti nie 
je možné bližšie uvádzať.

Dátový rozsah projektu

V budúcom stave sa nepredpokladá väčší rozsah doteraz zbieraných údajov.

Kvalita a čistenie údajov

Existujúce údaje bude nutné pred migráciou do systému goAML vyčistiť. Údaje sú v rôznej štruktúre a kvalite vzhľadom na rôznorodosť vstupných údajov, 
ktoré sú jednotlivými povinnými osobami nahlasované. Nepredpokladá sa počas projektu žiadne riadenie dátovej kvality ani zavedenie manažmentu 
údajov.

Referenčné údaje



Systém goAML nebude poskytovať žiadne referenčné údaje vzhľadom na údaje citlivého charakteru s ktorými pracuje FSJ.

Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

Systém goAML nebude poskytovať žiadne referenčné údaje vzhľadom na údaje citlivého charakteru s ktorými pracuje FSJ.

Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CSRU

ID Názov referenčného údaja Konzumovanie / poskytovanie Osobitný právny predpis pre poskytovanie / konzumovanie údajov

1 Daňové priznania PO typu B Konzumovanie Zákon č. 297/2008 Z. z.

2 Daňové priznania FO Konzumovanie Zákon č. 297/2008 Z. z.

3 Nedoplatky spotrebných daní Konzumovanie Zákon č. 297/2008 Z. z.

4 Nedoplatky dane z príjmu Konzumovanie Zákon č. 297/2008 Z. z.

5 Nedoplatky sociálnej poisťovne Konzumovanie Zákon č. 297/2008 Z. z.

6 Dlžníci sociálnej poisťovne Konzumovanie Zákon č. 297/2008 Z. z.

7 Nedoplatky zdravotných poisťovní Konzumovanie Zákon č. 297/2008 Z. z.

8 UGKK - štruktúrované dáta (Integračný manuál ESKN) Konzumovanie Zákon č. 297/2008 Z. z.

9 List vlastníctva - pdf Konzumovanie Zákon č. 297/2008 Z. z.

10 Register právnických osôb (RPO) Konzumovanie Zákon č. 297/2008 Z. z.

Tabuľka č. 6 Prehľad konzumovaných/poskytovaných referenčných údajov – budúci stav

Otvorené údaje

Systém goAML nebude poskytovať žiadne otvorené údaje vzhľadom na údaje citlivého charakteru s ktorými pracuje FSJ. 

Analytické údaje

Systém goAML nebude poskytovať žiadne analytické údaje vzhľadom na údaje citlivého charakteru s ktorými pracuje FSJ.

Moje údaje

Systém goAML nebude poskytovať žiadne Moje údaje vzhľadom na údaje citlivého charakteru s ktorými pracuje FSJ. 

Technologická vrstva

Prehľad technologického stavu

Súčasné riešenie KIS FSJ beží na samostatnom oddelenom prostredí v rámci datacentra MV SR. Uvedené riešenie nie je nijakým spôsobom pripojené do 
existujúcej LAN siete MV SR alebo do internetu. Komunikácia a prenos údajov medzi povinnými osobami do systému prebieha prostredníctvom USB kľúča 
z emailovej šifrovanej komunikácie.

Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

Parameter Jednotky Predpokladaná hodnota Poznámka

Počet interných používateľov Počet 45  

Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom zaťažení Počet 20  

Počet externých používateľov (internet) Počet 10 000  



Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom zaťažení Počet 50  

Tabuľka č. 7 Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav

Návrh riešenia technologickej architektúry

Návrh technologickej architektúry pre prevádzkové prostredie je zobrazený na nasledovnom znázornení. Testovacie prostredie bude vychádzať 
z prevádzkového prostredia s menším počtom serverov. Nižšie navrhnutá technologická architektúra bola odsúhlasená UNODC.

 Obrázok 6: Technologická architektúra budúceho stavu (produkčné prostredie)

Obrázok 7: Technologická vrstva budúceho stavu (testovacie prostredie)



Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

Riešenie nebude a nemôže využívať služby z katalógu vládneho cloudu vzhľadom na bezpečnosť údajov FSJ a samostatne oddeleného prostredia mimo 
akejkoľvek inej infraštruktúry vzhľadom na citlivosť údajov, ktoré riešenie eviduje. 

Prostredie  
 Požadované kapacitné parametre

   

  Dátový priestor (GB) Tier diskového priestoru Počet CPU RAM (GB)  

Testovacie Implementácia goAML EE 19 200  6 1 536  

Produkčné Implementácia goAML EE 57 344  18 4 608  

 Tabuľka č. 8 Prehľad požiadaviek na výpočtové kapacity prevádzkových prostredí – budúci stav

ID Ďalšie služby potrebné na prevádzku projektu (stručný popis / 
názov)

Hodnoty

1. DHCP  

2. DNS  

3. SMTP  

4. Podpora vzdialeného prístupu  

5. Overovanie  

6: Mailovanie  

Tabuľka č. 9 Ďalšie doplnkové sieťové služby – budúci stav

Jazyková lokalizácia

Riešenie bude prevádzkované v anglickej a slovenskej jazykovej verzií.

Bezpečnostná architektúra

Pre naplnenie bezpečnostných požiadaviek a štandardov kritických pre aplikáciu a dáta, musí byť uskutočnený bezpečnostný audit IT infraštruktúry 
zahrňujúci priechodnosť, ktorý bude uskutočnený treťou stranou, aby boli identifikované bezpečnostné riziká, ktoré ovplyvňujú infraštruktúru/sieť
//systémové vrstvy pod goAML, čo by mohlo narušiť celkové nasadenie. 

ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY

Projekt Implementácia nástroja goAML nemá žiadnu súvislosť na iné prebiehajúce resp. plánované projekty. 

ZDROJOVÉ KÓDY

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

Centrálny repozitár zdrojových kódov: {+}https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31+

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31+


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

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

Prevádzkové požiadavky

Úrovne podpory používateľov:

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

L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného obstarávateľa – IS Solution manager, ktorý je v správe 
verejného obstarávateľa a v prípade jeho nedostupnosti Centrum podpory používateľov (zabezpečuje prevádzkovateľ IS a DataCentrum).

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

L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore IS nahlásenie emailom, telefonicky alebo založením ticketu 
na adrese  (bude zabezpečovať priamo UNODC v rámci ročného poplatku).https://gosupport.unite.un.org

 Definícia:

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

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

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

 Pre služby sú definované takéto SLA:

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

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

Označenie naliehavosti 
incidentu

Závažnosť 
incidentu

Popis naliehavosti incidentu

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

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c+
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9+
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf+
https://gosupport.unite.un.org


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

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

D Nízka Kozmetické a drobné chyby.

možný dopad: 

Označenie závažnosti incidentu
Dopad

Popis dopadu

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

2 značný značný dopad alebo strata dát

3 malý malý dopad alebo strata dát

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

Matica priority incidentov  Dopad   

  Katastrofický - 1 Značný - 2 Malý - 3

Naliehavosť Kritická - A 1 2 3

 Vysoká - B 2 3 3

 Stredná - C 2 3 4

 Nízka - D 3 4 4

 Vyžadované reakčné doby:
Reakčná doba  a Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu (DKVI)  budú stanovené v SLA zmluve podpísanou medzi Slovenskou (1) (2)

republikou a UNODC. 
(1) Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s verejným 
obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie. 
(2) DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky - čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením incidentu úspešným 
uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu 
verejným obstarávateľom (DKVI) sa počíta počas celého dňa. Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť verejného 
obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade potreby je úspešný uchádzač oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa 
schválenie riešenia incidentu.

Požadovaná dostupnosť IS:

Popis Par
am
eter

Poznámka

Prevádzkové 
hodiny

10 
hod
ín

od 7:00 hod. - do 19:00 hod. počas pracovných dní

Servisné okno 10 
hod
ín

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

 24 
hod
ín

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

Dostupnosť 
produkčného 
prostredia IS

99%
99% z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 3,65 dňa 
Maximálny mesačný výpadok je 7,3 hodiny. 
Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni. 
Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie incidentu na 
L3 v čase od 7:00 hod. do 19:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti IS nie sú započítavané servisné okná a plánované 
odstávky IS. 
V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez odstránenia 
vady alebo incidentu.



Dostupnosť (Availability)

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

99% dostupnosť znamená výpadok 3,65 dňa

Recovery Time Objective)

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

RPO (Recovery Point Objective)

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

POŽIADAVKY NA PERSONÁL

V rámci projektu je vytvorený projektový tím v zložení:

Projektový manažér
Kľúčový používateľ
Vlastník procesov
IT analytik
IT architekt
Kvality manažér
Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti

IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

Projekt bude implementovaný v zmysle Vyhlášky č. 85/20202 Z.z. o projektovom riadení realizovaný metódou Waterfall bez rozdelení na viaceré 
inkrementy. Rozdelenie na inkrementy v projekte nie je možné vzhľadom na krátky časový harmonogram realizácie projektu a na požiadavky inkrementu, 
kde nie je možné realizovať viaceré inkrementy súbežne. 
Preberanie jednotlivých výstupov bude vždy na konci jednotlivej etapy: Analýza a dizajn, Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov 
a služieb, Implementácia a testovanie, Nasadenie a Posimplementačná podpora. Jednotlivé výstupy budú preberané a schvaľované riadiacim výborom 
projektu. 
goAML bude nasadený v nasledovných krokoch:

Analýza online dokumentácie
Analýza požiadaviek na implementáciu goAML na FSJ (technické požiadavky a infraštruktúrne odporúčania)
Nasadenie goAML

Fáza skúmania
Pred-produkčná fáza
Fáza úprav
Produkčná fáza
Bezpečnostný audit
Prevádzka

Ďalšie fázy rozvoja

PRÍLOHY



Dokument neobsahuje dodatočné prílohy.
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