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1. Prehľad
Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh schválila dňa 28.2.2017 dokument Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť problematiku
zdieľania informácií o elektronických rozhodnutiach, či už medzi inštitúciami verejnej správy, ako i lepšie používanie rozhodnutí v elektronickej podobe na
digitálnom trhu.
Projekt Sprístupňovanie doručovaných rozhodnutí (KSDR) je súčasťou riešenia princípov definovaných v strategickej priorite Manažment údajov. Problematika
manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy si vyžaduje odbornú koordináciu procesov životného cyklu dát ako zberu, čistenia a spracovania dát, a
zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov.
Projekt je aj súčasťou riešenia princípov v NKIVS, ktoré sa týkajú SDG (Single Digital Gateway), ktoré je platformou pre interoperabilitu európskych systémov
OOP (Once Only Principle – 1x a dosť).
Projekt rieši zdieľanie elektronických rozhodnutí ako jednu z častí projektu Rozvoj platformy integrácie údajov manažment osobných údajov a funkčný rozvoj
platformy integrácie údajov.

Projekt je súčasťou reformy podľa reformného zámeru Transparentné rozhodovanie vo verejnej správe – fáza I (nový prístup k rozhodnutiam verejnej správy),
schváleného 12.3.2018. Bude prvým z komponentov systému Centrálnej evidencie elektronických rozhodnutí.Vybuduje základnú funkcionalitu na ÚPVS pre
budúce potreby systému Centrálnej evidencie elektronických rozhodnutí. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zabezpečuje prevádzku
a rozvoj centrálnych komponentov IS VS, súčasťou ktorých je aj doručovanie elektronických dokumentov a rozhodnutí.
Prínos k plánovaným výsledkom OP II
Investície v rámci operačného programu by mali byť realizované s ohľadom na plánované výsledky programu a jednotlivé projekty by mali prispievať k naplneniu
aspoň jedného z plánovaných výsledkov príslušného špecifického cieľa. Projekt KSDR má za cieľ prispieť k dvom z troch plánovaných výsledkov v rámci
špecifického cieľa 7.3 a dvom z troch plánovaných výsledkov v rámci špecifického cieľa 7.4.
ŠC Výsledok

Príspe Zdôvodnenie
vok
projektu

7.3 Používanie služieb eGovernmentu sa stane neoddeliteľnou súčasťou
úspešného podnikania

Priamy

Projekt zavedie novú koncovú službu pre podnikateľov, ktorá umožní zníženie
administratívnej záťaže.

Priamy

Projekt zavedie novú koncovú službu pre podnikateľov, ktorá umožní zníženie
administratívnej záťaže, skrátenie schvaľovacích procesov a tým zvýšenie
konkurencieschopnosti podnikateľa.

Čiasto
čne

Projekt zavedie novú koncovú službu.

Priamy

Projekt zavedie novú koncovú službu, ktorá umožní zníženie administratívnej
záťaže.

Nárast konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia – komunikácia s
verejnou správou bude jednoduchšia, komfortnejšia a transparentnejšia

7.4 Používanie služieb eGovernmentu sa stane všeobecným štandardom za
celkovej vysokej spokojnosti s kvalitou služieb
Zvýšenie kvality života občanov - výrazne sa zredukuje čas potrebný na
riešenie životných situácií s verejnou správou a zvýšia sa možnosti
participácie na správe vecí verejných

Z pohľadu ukazovateľov je príspevok projektu k merateľným ukazovateľom OPII nasledovný:
ŠC Ukazovateľ

Príspevok
projektu

Zdôvodnenie

7.3 Celková spokojnosť podnikateľov
so službami eGovernmentu

Priamy

Projekt zavedie novú koncovú službu pre podnikateľov a umožní zníženie administratívnych nákladov

Čiastočne

Projekt motivuje podnikateľov využívať integráciu na služby eGovernmentu. Po integrácii pre využívanie tejto služby je
predpoklad následného využívania aj ďalších služieb, poskytovaných cez API GW

Priamy

Projekt zavedie novú koncovú službu pre občanov a zároveň umožní zníženie administratívnej záťaže občanov

Čiastočne

Penetrácia tejto služby zvýši penetráciu služieb eGovernmentu ako celku

Celkové používanie služieb
eGovernmentu podnikateľmi
7.4 Celková spokojnosť občanov so
službami eGovernmentu
Celkové používanie služieb
eGovernmentu občanmi

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie
Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy
Projekt je predkladaný na dopytovú výzvu č. OPII-2019/7/5-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním
na „Malé zlepšenia eGov služieb“
Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, žiadateľ je príspevková organizácia štátnej správy v zmysle výzvy č. OPII-2019/7/5-DOP
Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII
7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre
podnikateľov,
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre
občanov
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného
projektu

1 000 000 EUR

2. Dôvod
Štúdia uskutočniteľnosti vznikla, aby navrhla rámec pre projekt prístup k doručovaným elektronickým rozhodnutiam. Ide o prvý zásadný komponent centralizácie
a optimalizácie podporných činností manažmentu právoplatných rozhodnutí celej verejnej správy prostredníctvom IKT smerujúceho k celkovému zefektívneniu
výkonu vytvárania, centralizácie a zverejňovania prijatých rozhodnutí.
Dôvodom projektu KSDR je:
vytvorenie spoločného centrálneho bodu pre občana, OVM a tretie strany k sprístupňovaniu doručených rozhodnutí a prístupu k nim
Riešenie priamo nadväzuje na nasledujúce strategické dokumenty:
Dokument Manažment údajov, ktorý prijala Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh schválila dňa 28.2.2017,
Operačný program integrovaná infraštruktúra schválený Európskou komisiou dňa 28.10.2014,
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy schválený uznesením vlády č. 131/2008 kde sa definuje vízia, strategické ciele a smery eGovernmentu v SR,
Národný program reforiem schválený uznesením vlády č. 198 z 24.4.2013, kde jedným z opatrení je modernizácia verejnej správy,
Pozičný dokument Európskej komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na roky 2014-2020, kde jednou z piatich priorít je moderná a
odborná verejná správa,
Projekt je zameraný na nasledovné cieľové skupiny:
Fyzické osoby
Právnické osoby
OVM
Úradník OVM
Negatívny dopad súčasného stavu:
Osoby v súčasnosti nemôžu vyhľadávať im doručené rozhodnutia na jednom mieste a sprístupňovať ich tretím stranám prostredníctvom tohto miesta.
Znamená to pre nich často stratený čas a ostatné prostriedky, ktoré musia vynaložiť na zabezpečenie príloh k ďalšiemu podaniu, ktoré potrebujú uskutočniť vo
verejnej správe. Pritom všetky potrebné rozhodnutia už sú vydané inými OVM, ktoré ich ale nevedia sprístupniť na základe požiadavky občana alebo podnikateľa
ďalším OVM alebo iným tretím stranám, čo spôsobuje prerušenie podania alebo jeho zastavenie a nutné znovuobnovenie zo strany občana alebo podnikateľa po
doplnení potrebných rozhodnutí (príloh konania).
Zhrnutie koncepčného prístupu k manažmentu údajov rozvoja e-Governmentu do roku 2020

Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh schválila dňa 28.2.2017 dokument Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť problematiku
zdieľania informácií o elektronických rozhodnutiach, či už medzi inštitúciami verejnej správy, ako i lepšie používanie rozhodnutí v elektronickej podobe na
digitálnom trhu. Vníma sa najmä výrazná potreba uchovávať a pracovať s rozhodnutiami verejnej správy tak, aby bolo možné prepájať ich s ostatnými údajmi
verejnej správy a zabezpečiť tak realizáciu princípu “jedenkrát a dosť”.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby reflektuje na vyššie uvedený dokument (manažment údajov) a pri príprave povinnej projektovej
dokumentácie zohľadňuje aj novelizáciu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Elektronizácii rozhodnutí bola v minulosti venovaná primeraná pozornosť a v poslednej dekáde boli vybudované jednotlivé distribuované agendové systémy
prijímania rozhodnutí (cca 80% z celkového počtu rozhodnutí) v každom rezorte zvlášť. Uvedené informačné systémy však nepokrývajú požiadavky princípu
„jeden-krát a dosť“, preto je potrebné tieto jednotlivé informačné systémy a registre zjednotiť a poskytnúť im nadstavbu, ktorá bude schopná z jedného miesta
vyhľadať a sprístupniť všetky rozhodnutia týkajúce sa autentifikovanej osoby, ktorá ich potrebuje.
Súčasný stav evidencie a doručovania rozhodnutí
V súčasnosti sú elektronické rozhodnutia pre podnikateľov doručované osobne, poštou a elektronicky.
Elektronicky doručované rozhodnutia končia v schránkach aktivovaných na doručovanie. Predtým prechádzajú cez modul G2G a modul úradného doručovania.
Všetky elektronicky doručované rozhodnutia tak prechádzajú cez systémy NASES.
Poštou doručované rozhodnutia sú v súčasnosti v zmysle legislatívy doručované pre centrálne orgány prostredníctvom centrálneho úradného doručovania, ktoré
rozhodnutia, smerujúce na osoby bez aktivovanej elektronickej schránky doručované centrálne vo forme rovnopisu elektronického dokumentu, ostatné inštitúcie
majú možnosť použiť centrálne doručovanie alebo naďalej doručovať vlastným spôsobom.
ER doručované listinne vo forme rovnopisov predstavujú zhruba 35% objemu všetkých ER. Z nich veľká časť (rozhodnutia súdov, list vlastníctva a podobne) nie
sú určené iba adresátovi rovnopisu, ale sa používajú v procesoch tretích osôb (napríklad banky, elektrárne, plynárne a podobne). Vzhľadom k zákonom
definovanej podobe a povahe rovnopisu sú tieto v praxi tretími stranami neoveriteľné. Je preto potrebné dobudovať komponent, zabezpečujúci prístup pre
overenie platnosti doručovaných rozhodnutí resp. pre zdieľanie doručovaných rozhodnutí tretími stranami.
Prínosy
Výdavky na projekt KSDR budú vykompenzované pozitívnym dopadom na efektivitu činností a skrátenia trvania prípravy podaní zo strany občana alebo
podnikateľa a takisto overenia platnosti rozhodnutí zo strany úradníka a tretej strany. Z tohto vychádzajú nastavené merateľné ukazovatele, sledujúce počet
sprístupnených elektronických dokumentov, z ktorých boli doručené rovnopisy vytvorené.
Merateľné ukazovatele, uvedené v časti Motivácia, vychádzajú z nasledujúcich predpokladov:
Pred zavedením centrálneho úradného doručovania rovnopisov úradných rozhodnutí bol ročný počet doručovaných úradných listov (rozhodnutí) centrálnych
inštitúcií stabilizovaný na počte (zaokrúhlene) 10 000 000.
V súčasnosti, pri spustení prvých integrácií na centrálne úradné doručovanie je počet doručovaných úradných rozhodnutí a z nich listinne doručených rovnopisov
v nasledujúcej tabuľke:
Mesiac

Počet doručovaných dokumentov

Z toho rovnopisov listinne

Máj

1 373 996

72 502

Jún

1 284 735

64 224

Júl

1 253 151

74 296

August

1 222 458

67 975

Spolu

4 817 867

278 985

Napriek dikcii zákona predpokladáme iba konzervatívny nárast doručovaných rovnopisov rozhodnutí, pričom zahŕňame aj nárast aktivácie schránok po spustení
mobilného prístupu (počet rozhodnutí bude rásť nad 10 000 000 aj pripájaním inštitúcií, ktoré nie sú centrálne, na druhej strane používatelia budú prijímať
rozhodnutia elektronicky). Predpokladaný konzervatívny počet doručovaných rovnopisov rozhodnutí je v nasledujúcej tabuľke:
Rok

Počet doručených rovnopisov

t1

3 000 000

t2

6 000 000

t3

8 000 000

t4

10 000 000

t5

10 000 000

t6

9 000 000

t7

8 000 000

t8

7 000 000

t9

6 000 000

t10

5 000 000

Prístup k elektronickým dokumentom (na základe ktorých sú rovnopisy vytvorené) nepredpokladáme pre každý rovnopis. Opätovne používame konzervatívny
odhad, v tomto prípade 5% z celkového počtu doručených rovnopisov. Predpokladané počty podľa rokov sú potom v nasledujúcej tabuľke:
Rok

Počet prístupov k elektronickým dokumentom na základe doručených rovnopisov

t1

150 000

t2

300 000

t3

400 000

t4

500 000

t5

500 000

t6

450 000

t7

400 000

t8

350 000

t9

300 000

t10

250 000

3. Rozsah
Štúdia uskutočniteľnosti vychádza z dokumentu Operačný program integrovaná infraštruktúra schválený Európskou komisiou dňa 28.10.2014 a nadväzuje na
Strategické priority NKIVS schválené dňa 28.2.2017.
Predkladaný dokument popisuje:
Architektúru riešenia:
Motivácia určuje základných stakeholderov a ich požiadavky a princípy,
Biznis architektúra definuje biznis funkcie a biznis služby, ktoré budú ponúknuté ako služby agendového systému KSDR,
Architektúra informačných systémov znázorňuje vnútornú kompozíciu systému KSDR a integračné väzby systému s okolím,
Technologická architektúra popisuje súlad KSDR s prostredím ÚPVS
V časti implementácia a migrácia sú vysvetlené základné etapy projektu KSDR a ich súvislosť s postupom reformy optimalizovaných procesov
projektov OP EVS Optimalizácia tvorby elektronických rozhodnutí vo verejnej správe z ohľadom na princíp „jeden-krát a dosť“ a Centrálny
register elektronických rozhodnutí a Analýza historických rozhodnutí a ich využitia v súčasných agendových systémoch, možnosť ich spojenia
s novovytváraným KSDR,
Bezpečnostná architektúra definuje bezpečnostné požiadavky na riešenie projektu KSDR.
Prevádzka riešenia popisuje, akým spôsobom bude zabezpečená podpora užívateľov a inovácia procesov systému KSDR,

V časti Ekonomická analýza sú kvantifikované prínosy a náklady, ktoré si realizácia cieľov reformy a implementácie projektu KSDR vyžiadajú. Ich
následná analýza dáva odpoveď o ekonomickej výhodnosti riešenia. V rámci časti sú špecifikované indikatívne náklady pre realizáciu systému KSDR.
Ciele projektu sú nastavené nasledovne:
Sprístupniť doručené rozhodnutia a súvisiace dokumenty občanom a podnikateľom on-line kedykoľvek a odkiaľkoľvek cez centralizované riešenie
Zrýchliť zabezpečenie prístupu k rozhodnutiam a súvisiacim dokumentom pre inštitúcie (úradníkov) a iné tretie strany (napríklad banky) on-line
kedykoľvek a spoľahlivo od občanov, podnikateľov resp. iných inštitúcií (úradníkov)
Pri hľadaní riešenia bude kladený dôraz na to, aby riešenie splnilo svoj účel a zároveň bola čo najnižšia administratívna záťaž všetkých zapojených (aby v
skutočnosti došlo k výraznej redukcii administratívnej záťaže). Systém bude založený na už zaužívaných štandardoch ÚPVS.
Základnými funkcionalitami, ktoré budú nabiehať postupne, sú:
zobrazenie a prístup: prehľad elektronických rozhodnutí, ktoré mi verejná správa doručila vrátane ich zobrazenia v prehľadom formáte. Budú navrhnuté
služby pre: vyhľadávanie a prezeranie ER príslušných k jednotlivým fyzickým osobám a právnickým osobám a implementáciu dôsledkov smernice
GDPR vo verejnej správe.
transparentnosť: transparentný pohľad na prístup subjektov k ER (kto a kedy pristupoval k ER).
zdieľanie: občan by mal možnosť rozhodnúť o pristupovaní k ER treťou stranou.
vyhľadávanie:
podľa času doručenia
podľa pôvodcu rozhodnutia
podľa adresáta rozhodnutia
podľa čísla rozhodnutia (presné)
Preukázaná hodnota/benefity projektu
Elektronizácii rozhodnutí bola v minulosti venovaná primeraná pozornosť a v poslednej dekáde boli vybudované jednotlivé distribuované agendové systémy
prijímania rozhodnutí v každom rezorte zvlášť. Uvedené informačné systémy však nepokrývajú požiadavky princípu „jeden-krát a dosť“, preto je potrebné tieto
jednotlivé informačné systémy a registre zjednotiť a poskytnúť im nadstavbu, ktorá bude schopná z jedného miesta vyhľadať a sprístupniť všetky elektronické
rozhodnutia týkajúce sa autentifikovanej osoby, ktorá ich potrebuje.
Princípom reformy bude optimalizácia procesov, zvyšovanie efektívnosti, výkonnosti a kvality služieb vo všetkých rezortoch, pričom za základný cieľ sa považujú
zvýšená efektívnosť vyhľadávania a sprístupnenia právoplatných rozhodnutí všetkým zainteresovaným stranám, ktorá sa prejaví najmä zvýšením počtu
vybavených rozhodnutí a znížením času potrebného na vybavenie veci. Druhým, rovnako dôležitým cieľom je zvýšenie kvality a nezávislosti prijímania
rozhodnutí – zníženie počtu chýb pri prijímaní rozhodnutí. Víziou rozvoja informačných systémov je podpora modernizácie riadenia rezortov, poskytnutie
vhodných nástrojov pre prácu z ohľadom na princíp „jedenkrát a dosť“ a najmä výrazne lepšia práca s dátami/meta-údajmi, vrátane ich zverejňovania vo forme
otvorených dát zainteresovaným osobám.
Projekt bude prvým krokom k naplneniu tejto reformy.

4. Použité skratky a značky
Tabuľka 2 Skratky a značky
Skratka / Značka

Vysvetlenie

API

Aplikačné programové rozhranie

AS IS

Aktuálny stav bez realizácie projektu

CEER

Centrálna evidencia elektronických rozhodnutí

CEP

Centrálna elektronická podateľňa ÚPVS

CÚD

Informačný systém Centrálne úradné doručovanie

DB

Databáza

DMS

Systém správy a riadenia dokumentov (Document management system)

eGov

eGovernement

eID

Elektronický identifikačný prostriedok

ER

Elektronické rozhodnutie

ESB

Enterprise service bus

ESDAOP

Evidenčný systém dokumentov a automaticky obeh písomností

EÚ

Európska únia

G2B

Služby pre podnikateľov (Government to Business)

G2C

Služby pre občanov (Government to Citizens)

G2G

Služby pre verejnú správu, komunikácia systémov verejnej správy bez zásahu človeka (Government to Government)

GDPR

General Data Protection Regulation (všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov)

GUI

Grafické používateľské rozhranie (Graphic User Inreface)

HW

Hardvér (Hardware)

IAM

Identifikačný a autentifikačný modul (Identity and Access Management)

IaaS

Infrastructure as a Service (Infraštruktúra ako služba)

IKT

Informačné komunikačné technológie

IOMO

Integrované obslužné miesto občana

IS

Informačný systém

IS SEZA

Elektronický systém pre sledovanie európskych záležitostí

ISO

International Organization for Standardization

IT

Informačné technológie

ITIL

Information Technology Infrastructure Library

ITU

Medzinárodná telekomunikačná únia

IS VS

IS verejnej správy

ITVS

Informačné technológie verejnej správy

KRIS

Koncepcia riadenia informačného systému

KSDR

Komponent sprístupňovania doručovaných rozhodnutí

MDUERZ

Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov

MED

Modul elektronického doručovania

MoID

Mobilný identifikačný prostriedok

MV SR

Ministerstvo vnútra SR

NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

NFP

Nenávratný finančný príspevok

NKIVS

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

OOP

Once Only Principle (princíp jedenkrát a dosť)

OP EVS

Operačný program Efektívna verejná správa

OP II

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OPIS

Operačný program Informatizácia spoločnosti

OVM

Orgán verejnej moci

OWASP

The Open Web Application Security Project

PaaS

Platform as a Service (Platforma ako služba)

ROI

Návratnosť investícií (Return of Investment)

RPO

Register právnických osôb a podnikateľov

RV OPII

Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 OPII

RZ

Reformný zámer

SaaS

Software as a Service (Softvér ako služba)

SDG

Single Digital Gateway (jednotná digitálna brána)

SOA

Servisne orientovaná architektúra (Service Oriented Architecture)

ŚU

Štúdia uskutočniteľnosti

TO BE

Cieľový stav po realizácii projektu

TOGAF

The Open Group Architecture Framework

TCO

Celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership)

ÚPVS

Ústredný portál verejnej správy

VS

Verejná správa

WF

Workflow

WFe

Workflow engine

ZEP

Zaručený elektronický podpis

Projekt je súčasťou reformy v zmysle reformného zámeru Transparentné rozhodovanie vo verejnej správe – fáza I (nový prístup k rozhodnutiam verejnej správy),
schváleného 12.3.2018. Bude prvým z komponentov systému Centrálnej evidencie elektronických rozhodnutí (CEER).
Všetky rozhodnutia, ktoré verejná správa využíva, sa týkajú občanov a podnikateľov. V dobe využívania veľkých dát je kľúčové posilniť možnosti občana, aby
mohol rozhodovať o svojich osobných údajoch a zároveň zabezpečiť bezproblémové zdieľanie údajov medzi inštitúciami (s cieľom uľahčiť občanom životné
situácie, napríklad v rámci princípu “jedenkrát a dosť”.
Nárast používania údajov zvyšuje tiež tlak na zabezpečenie súkromia a ochranu osobných údajov občanov a podnikateľských subjektov. Informačné prostredie
verejnej správy musí občanom a podnikateľským subjektom zabezpečiť transparentný pohľad na využívanie údajov o nich ako i jednoduchý prehľad o údajoch. V
KSDR bude na jednom mieste pre občana a podnikateľský subjekt dostupný prehľad o všetkých elektronických rozhodnutiach, ktoré verejná správa doručovala
prostredníctvom IS CÚD. Zároveň bude môcť občan a podnikateľský subjekt vidieť, kedy a kto rozhodnutia menil alebo k nim pristupoval (pravidlá sa nastavia
podľa klasifikácie údajov v rozhodnutiach).
Základnými funkcionalitami služby sú:
zobrazenie a prístup: prehľad elektronických rozhodnutí, ktoré o mne verejná správa eviduje vrátane ich zobrazenia v prehľadom formáte. Dôležité je,
aby v prípade zistenia chyby v údajoch v rozhodnutí bolo možné nahlásiť problém. Budú navrhnuté služby pre: vyhľadávanie a prezeranie ER
príslušných k jednotlivým fyzickým osobám a právnickým osobám a implementáciu dôsledkov smernice GDPR vo verejnej správe.
sprístupnenie: občan by mal v niektorých prípadoch (ich počet bude rásť) možnosť rozhodnúť o rozsahu zdieľania jeho ER. Ide najmä o definovanie
splnomocnení (pre každý objekt evidencie bude možné nastaviť splnomocnenia a súhlasy subjektu pre manipuláciu a pristupovanie k ER. Dôležitým
dátovým objektom je i splnomocnenie na pristupovanie k ER fyzickej alebo právnickej osoby.
použitie: prehľadnosť ER o subjekte sa dá využiť aj na výrazne jednoduchší prístup k službám e-Governmentu, a to prístupom k službám, ktoré sa
týkajú ER na jeden klik;
vyhľadávanie:
o podľa zákona, ktorým sa riadi konanie,
o podľa stavu, v ktorom sa nachádza podanie,
o podľa času podania,
o full-textové.
transparentnosť: transparentný pohľad na prístup k ER subjektu (kto a kedy pristupoval k ER, za akým účelom). Občan alebo podnikateľský subjekt má
tiež právo vedieť, kto v rámci verejnej správy jeho ER použil a za akým účelom. Aby bolo možné získať takéto údaje (takzvané transparentné logy).

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „NKIVS“) uvádza v rámci zvyšovania úžitkovej hodnoty služieb pre občanov a
podnikateľov povinnosť zaviesť vo všetkých konaniach princíp "jedenkrát a dosť", aby pri poskytovaní služieb neboli požadované údaje, ktorými už verejná

správa disponuje. KSDR bude v tomto kontexte kľúčovým prvkom v procese zavedenia systému elektronických rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente. V rámci aplikačného princípu NKIVS - Transparentný stav vybavenia, bude pre adresáta rozhodnutia prístupná informácia o stave doručenia
rozhodnutia v rámci príslušného konania.
Štúdia ďalej vychádza z nadväzujúcich dokumentov a to najmä strategickej priority Manažment údajov a akčného plánu informatizácie verejnej správy, kde je
ako jeden z projektov uvedená Realizácia zdieľania právoplatných rozhodnutí, analýza a návrh mechanizmu a implementácia mechanizmu a jeho zapojenie do
procesov verejnej správy.
Vyššie uvedené východiská štúdia aplikuje v jednotlivých častiach dokumentu, ktoré pokrývajú oblasti architektúry riešenia, ekonomickej analýzy vrátane
kvantifikácie prínosov a nákladov, identifikácie rizík.

5. Motivácia
Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav
Súhrnný popis
Projekt prináša priame výhody pre všetky cieľové skupiny, ktorými sú občania, podnikatelia a úradníci jednotlivých rezortov. Úspešnou realizáciou projektu očakávame nasledujúce benefity.

Benefity pre verejnú správu:
Zdieľanie doručených rozhodnutí, inštitúcia bude mať prístup aj k tým rozhodnutiam (údajom), ktoré zatiaľ nie sú zdieľané centrálnou dátovou platformou,
Úložisko doručených rozhodnutí, inštitúcia, ktorá nemá vlastný centrálny systém môže využiť tento systém ako svoje úložisko.

Benefity pre občanov:
Občan získa jednoduché a komplexné riešenie a nástroje pre vyhľadávanie, sprístupňovanie a zobrazenie jemu doručených elektronických rozhodnutí, a udeľovanie splnomocnení pre prístup
k nim,
Prostredníctvo udeľovania prístupu k rozhodnutiam sa zníži administratívna náročnosť pri vybavovaní agend tretích strán (banky, utility a podobne)

Benefity pre podnikateľov:
Podnikateľ získa príležitosť tvoriť inovatívne služby spojené s elektronickými rozhodnutiami a môže optimalizovať svoje interné procesy.
Podnikateľ po získaní splnomocnenia získa prístup k elektronickým rozhodnutiam, dotýkajúcim sa tretích strán.

Obrázok 2: Motivácia
Ciele projektu sú v nasledujúcej tabuľke:

Cieľ projektu

Merateľný ukazovateľ

Indikatívna cieľová hodnota

Aktivita
projektu

Súvisiaci programový ukazovateľ

Zavedenie nových koncových služieb pre
podnikateľov a občanov

Počet nových
koncových služieb

1

Prevádzka

P0738 - Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných
situácií pre podnikateľov.
P0739 - Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných
situácií pre občanov.

Sprístupnenie dokumentov pôvodcom, adresátom

Počet prístupov k

Prevádzka

a tretím stranám

dokumentom

150 000/ročne po prvom roku
prevádzky

500 000/ročne po troch rokoch
prevádzky

P0738 - Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných
situácií pre podnikateľov.

P0739 - Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných
situácií pre občanov.

Projekt bude spĺňať všetky požiadavky na IT projekty. Služby prístupné prostredníctvom API budú publikované cez webAPI Gateway. Služba bude zrealizovaná, resp. upravená tak, aby sa pri jej
volaní realizoval prístup na backend (volanie backendových služieb) výlučne cez webAPI Gateway (v zmysle zákona o eGovernmente Modul procesnej integrácie a integrácie údajov, bod a) jednotné
pripojenie a interakcia prístupových miest).
Komponent je rozšírením ÚPVS, služba bude dostupná cez ÚPVS.
Úroveň elektronizácie služby bude 4, pričom samotná služba prispeje k elektronizácii procesov a umožní zvýšenie elektronizácie iných služieb na úroveň 4. V súčasnosti takáto služba neexistuje.
Grafické rozhrania pre používateľov služby budú v súlade s jednotným dizajn manuálom e-služieb https://idsk-elements.herokuapp.com a budú aplikovať behaviorálne inovácie pre e-služby.
Grafické rozhrania budú v responzívnom dizajne, umožňujúcom prístup a efektívne zobrazovanie aj z mobilných zariadení.
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

6. Popis aktuálneho stavu
6.1. Legislatíva
Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

6.2. Architektúra
6.2.1. Biznis architektúra
Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis
V súčasnosti sa k rozhodnutiam občan alebo podnikateľský subjekt dostane troma spôsobmi: sú mu doručené vo forme elektronického
dokumentu do elektronickej schránky, sú mu poštou doručené ako úradný list alebo sú mu poštou doručené ako rovnopis elektronického
dokumentu.
Pre orgány verejnej moci je zákonná povinnosť všetky úradné dokumenty doručovať v elektronickej podobe, takže v dohľadnom čase
alternatíva doručenia úradného listu v listinnej podobe v réžii OVM prestane byť aktuálna, preto ju ďalej nerozoberáme.
Nedostatkami tohto riešenia sú:
·

rozhodnutia (úradné dokumenty) sú distribuované u pôvodcov a adresátov

·

rozhodnutia doručené do elektronickej schránky sa nedajú preposielať v ľahko čitateľnej a zároveň bezpečnej podobe

·
rozhodnutia zasielané vo forme rovnopisov neobsahujú tradičné autorizačné prvky (pečiatka, podpis, nerozdeliteľné viazanie
a podobne)
·
pri rozhodnutiach, ktoré sú vytvárané bez zápisu do registra resp. zákonnej evidencie je ich potrebné predkladať úradom, čím je
popretý princíp „Jedenkrát a dosť“
Nedostatky neovplyvňujú dôveryhodnosť dokumentu pre adresáta, ktorý na základe dôveryhodného doručenia verí nezmeniteľnosti obsahu
počas cesty medzi pôvodcom a adresátom. V prípade tretej strany však môže dôjsť k nedôvere voči adresátovi, ktorý práve pre absenciu
autorizačných prvkov má možnosť s obsahom dokumentu manipulovať, a to bez ohľadu na to, či je treťou stranou OVM alebo iný typ
subjektu. V takýchto prípadoch je občan často nútený vykonať zaručenú konverziu pôvodného elektronického dokumentu do papierovej
podoby prostredníctvom IOMO, ktorý má počas obmedzenej doby prístup k pôvodnému elektronickému dokumentu na základe identifikátora
rovnopisu, vytlačeného na samotnom rovnopise.

Obrázok 3 Aktuálny stav business architektúry

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká

Spresnenie
identifikovanýc
h rizík: Odkazy

na relevantné
identifikátory
rizík v prílohe
Riziká.
R_8 Zmätočná akceptácia rovnopisov elektronických dokumentov zo strany OVM a tretích strán
R_9: Dočasnosť uloženia vzoru rovnopisu
Prílohy

Diagramy,
modely,
obrázky
v plnom
rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na
relevantné
súbory.
Prílohy
obsahujú
informácie vo
forme
modelov.

6.2.2. Architektúra informačných systémov
Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav
Súhrnný popis
Doručovanie elektronických dokumentov zabezpečuje ÚPVS. V prípade, že adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, ÚPVS
prostredníctvom svojho komponentu CÚD zašle podklady pre vyhotovenie rovnopisu Slovenskej pošte, ktorá zabezpečí vytvorenie rovnopisu a proces
doručovania vrátane zaslania informácie o doručení.
Systém IOMO má plný prístup k úložisku originálov k rovnopisom na základe povolenia na konkrétny technický účet, vydaný pre IOMO. Služba umožňuje
vrátenie originálnej elektronickej podoby na základe identifikátora rovnopisu.
V súčasnosti prebieha projekt vytvorenia API GW, ktorý nahradí EZ G2G

Obrázok 4: Aktuálny stav aplikačnej architektúry
Na obrázku sú hnedou farbou označené externé systémy mimo ÚPVS.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

R_10 Z pohľadu tretej strany je potrebné naďalej udržiavať systémy pre dva svety (listinný a elektronický)
R_11 Adresát nemá vždy prístup k elektronickému dokumentu
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

6.2.3. Technologická architektúra
Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Tabuľka 7 Technologická architektúra
- aktuálny stav

Súčasný stav technologickej architektúry zodpovedá stavu definovanom a nasadenom v rámci projektov SM ÚPVS 1
a SM ÚPVS 2 financovaných z OPIS. Riešenie je postavené ako cloud, zahŕňa virtualizáciu, zdielanie zdrojov,
rozloženie na viacero lokalít a zálohovanie.
V súčasnosti prebieha technologická modernizácia ÚPVS, zameraná na zvýšenie výkonnosti a priepustnosti ÚPVS
ako celku ako aj zníženie záťaže jednotlivých modulov a komponentov. Súčasťou optimalizácie je aj nahradenie
lokálnych úložísk centrálnym objektovým úložiskom.

Obrázok
5: Aktuálny stav technologickej architektúry

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odka
zy na relevantné identifikátory rizík
v prílohe Riziká.

R_12 Rôzne úložiská pre elektronický a papierový svet

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom
rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy
obsahujú informácie vo forme modelov.

6.2.4. Bezpečnostná architektúra
Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis
Základnými východiskami pre riešenie bezpečnosti ÚPVS sú v súčasnosti platné právne predpisy najmä zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo
verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ITVS) a s ním súvisiaci výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 o
štandardoch pre IS VS a ďalej ISO/IES 27000, Common Criteria a OWASP Guides a dodatočných požiadaviek prevádzkovateľa systému ÚPVS NASES.

Pre ÚPVS je vypracovaný bezpečnostný projekt, ktorý je aktualizovaný pri zmene podmienok (zmena bezpečnostných opatrení, rozšírenie/zmena
komponentov a podobne).
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.
Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

R_13 Strata rovnopisu počas doručovania

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

6.3. Prevádzka
Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav
Súhrnný popis
NASES prevádzkuje v súčasnom stave systémy vo vlastnom datacentre.
Prevádzkovateľ riadi procesy prevádzky vychádzajúc s ISO/IEC 20000 a metodiky ITIL.
Prevádzka zabezpečuje najmä:
Riadenie úrovne IT služieb,
Riadenie kapacity,
Riadenie kontinuity služieb,
Riadenie dostupnosti IT služieb,
Podpora IT služieb (service desk),
Správa incidentov,
Správa problémov,
Riadenie zmien,
Správa konfigurácií,
Riadenie vydaní,
Správa infraštruktúry (spravovateľom Vládneho cloudu).
Je zavedená 3 úrovňová podpora prevádzky L1-L3, pričom úroveň L1 je Helpdesk, úroveň L2 je podpora prevádzkovateľa a úroveň L3 je dodávateľská
podpora v zmysle uzavretej SLA. Prevádzka ÚPVS je zabezpečovaná vlastnými zdrojmi (L1, časť L2) ako aj zakontrahovanými zdrojmi dodávateľa (časť L2,
L3).
NASES disponuje kvalifikovanými kapacitami, ktoré budú schopné realizovať projekt riadne a včas a v súlade s jeho cieľmi. NASES disponuje dostatočnými
kapacitami s potrebnou odbornou spôsobilosťou (projektovým manažérom pre projektové riadenie), know-how a potrebným materiálno-technickým zázemím
pre realizáciu projektu v danej oblasti. Realizácia projektu bude zabezpečená internými kapacitami NASES v oblasti riadenia a externými kapacitami, ktoré si
NASES na tento účel obstará.

NASES disponuje kvalifikovanými prevádzkovými kapacitami, ktoré budú schopné prevádzkovať implementované riešenie. NASES disponuje dostatočnými
vlastnými a kontrahovanými kapacitami s potrebnou odbornou spôsobilosťou a know-how a potrebným materiálno-technickým zázemím na zabezpečenie
prevádzky projektu v danej oblasti.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

R_15 Dostupnosť použiteľných papierových dokumentov (konverzie) závislá na tretej strane (IOMO)
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

7. Alternatívne riešenia
7.1. Alternatíva A – „Názov"
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 800 znakov)
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Ďalšie informácie
(Max. 800 znakov)
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

7.2. Alternatíva B – „Názov"
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 800 znakov)
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Ďalšie informácie
(Max. 800 znakov)
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

8. Popis budúceho stavu
8.1. Legislatíva
Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria
kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.2. Architektúra
8.2.1. Biznis architektúra
Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav
Súhrnný popis
Navrhované riešenie by malo zabezpečiť:
vedenie evidencie všetkých úradných dokumentov (rozhodnutí), doručovaných prostredníctvom ÚPVS bez ohľadu na spôsob doručenia (listinne,
elektronicky)
sprístupnenie rozhodnutí pôvodcom, aby nad nimi mohli vyhľadávať, zobrazovať si ich a ukladať si ich na lokálne zariadenie
sprístupnenie rozhodnutí adresátom, aby nad nimi mohli vyhľadávať, zobrazovať si ich a ukladať si ich na lokálne zariadenie pri autentifikácii eID alebo
iným autentifikačným prostriedkom (napr. MoID)
sprístupniť konkrétne rozhodnutie adresátovi bez potreby eID, iba zadaním (nasnímaním) čísla rozhodnutia a uvedením osobných údajov adresáta
umožniť adresátovi sprístupniť rozhodnutie tretej strane. Adresát požiada o vygenerovanie sprístupňovacieho kódu pre tretiu stranu a tento potom tretej
strane poskytne (zaslanie e-mailom, zobrazenie na displeji mobilného telefónu a pod.).
sprístupniť konkrétne rozhodnutie tretej strane bez potreby eID, iba zadaním (nasnímaním) sprístupňovacieho kódu
Navrhované riešenie nerieši vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutí, sprístupňovanie rozhodnutí doručovaných inou cestou, životný cyklus rozhodnutí ani
sprístupňovanie historických rozhodnutí. Je však prvým základným blokom pre vytvorenie budúcej centrálnej evidencie elektronických rozhodnutí,
zabezpečujúcim služby pre potreby konzumentov informácií z rozhodnutí.

Obrázok 6: Cieľový stav biznis architektúry
Na obrázku sú zelenou označené nové časti biznis architektúry.
Projekt adresuje Typy zlepšení aktivity OPII: B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov, konkrétne
B.5 zavedenie multikanálového prístupu elektronických služieb

Koncová služba podporí mulikanálový prístup (elektronicky, listinne) tak, aby v prípade listinného výstupu zabezpečila elektronický prístup vrátane prístupu
z mobilných zariadení
B.8 nastavenie aktívnych „listenerov“ pre registráciu udalostí, vytvorenie integračných väzieb cez platformu integrácie údajov, vytvorenie integračných
väzieb na centrálne komponenty, vytvorenie integračných väzieb na centrálne úradné doručovanie
Riešenie rozšíri integračné rozhranie na centrálne úradné doručovanie pre adresátov a konzumentov rozhodnutí (v súčasnosti je rozhranie iba pre pôvodcov
/odosielateľov rozhodnutí).
Grafické rozhrania pre používateľov služby budú v súlade s jednotným dizajn manuálom e-služieb https://idsk-elements.herokuapp.com a budú aplikovať
behaviorálne inovácie pre e-služby.

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria
kvality.

Výsledky integračných testov
Jednoduchosť a zrozumiteľnosť navrhnutého riešenia z architektonického hľadiska
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.2.2. Architektúra informačných systémov
Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav
Súhrnný popis
Riešenie je postavené na novom komponente sprístupňovania rozhodnutí, ktorý rozširuje funkcionalitu CÚD. Tento komponent neobsahuje samotné
elektronické dokumenty (rozhodnutia), ale iba popisné metaúdaje a linku (URI) na objektové úložisko, kde je samotné rozhodnutie resp. jeho jednotlivé časti
uložené.
Aplikačná architektúra z pohľadu použitia jednotlivých komponentov a systémov je na nasledujúcom obrázku.

Obrázok 7: Biznis architektúra v cieľovom stave
Na obrázku sú modrou farbou znázornené nový komponent a rozhrania, hnedou externé systémy a ružovou nový komponent, ktorý je v súčasnosti budovaný
a nie je súčasťou tohto projektu.
Funkčná architektúra nového komponentu je na nasledujúcom obrázku:

Obrázok 8: Cieľová funkčná architektúra informačných systémov
Riešenie vrátane dátového modelu musí byť vybudované v súlade so všetkými relevantnými štandardami vydanými na základe zákona o ITVS, platnými
v čase ukončenia funkčnej špecifikácie projektu.

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.2.3. Technologická architektúra
Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav
Súhrnný popis
Technologická architektúra sa nezmení, riešenie je postavené v rámci infraštruktúry (cloudu) ÚPVS. V porovnaní so súčasným stavom bude dovtedy
dokončené objektové úložisko, ktoré nie je súčasťou tohto projektu.

Obrázok 9: Cieľová technologická architektúra

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.2.4. Implementácia a migrácia
Tabuľka 14 Implementácia a migrácia
Súhrnný popis
Príprave ŠU predchádzala fáza prípravy a schvaľovania RZ na Hodnotiacej komisii pre schvaľovanie reformných zámerov v rámci OP EVS na MV SR a
príprava, hodnotenie a schvaľovanie KRIS na strane ÚPPVII. Samotná prípravná fáza projektu KSDR bude iniciovaná po schválení ŠU Riadiacim výborom pre
prioritnú os 7 OPII. Následne po zverejnení výzvy bude vypracovaná žiadosť o NFP v rámci OPII. Paralelne s prípravou žiadosti o NFP bude iniciované
verejné obstarávanie na dodanie navrhovaného riešenia, resp. ďalšie verejné obstarávania pre pokrytie vybraných aktivít projektu, ako je napr. aplikovanie
user experience design, projektové, či finančné riadenie a pod. V rámci nastavenia harmonogramu projektu sa prihliada aj na to, aby mali používatelia
(respektíve aj odborná verejnosť) mali možnosť vyskúšať si nové funkcionality už v rámci skúšobnej prevádzky.
Implementácia bude prebiehať v súčinnosti zapojených subjektov, predovšetkým partnerov projektu. Garant NASES zabezpečí vybudovanie centrálneho
informačného systému, jeho služby a prednastaví jednotné procesy. Partneri budú následne spolupracovať pri presnom nastavení procesov do pripraveného
prostredia, ako i následnom testovaní a školení používateľov.
Budovanie KSDR je navrhované realizovať vo viacerých etapách v zmysle štandardov pre riadenie informačno-technologických projektov (55/2014 Z.z.).
Etapa 1: Analýza a špecifikácia KSDR:
Organizačné zriadenie projektového vedenia a komunikačných pravidiel,
Dôsledná príprava a zabezpečenie metodiky riešenia jednotlivých fáz,
Analýza požiadaviek a detailná analýza
Návrh detailnej funkčnej špecifikácie
Etapa 2: Implementácia KSDR:
Príprava prostredia,
Implementácia modulov na základe nastavených procesov,
Implementácia interných integrácii,
Implementácia rozhraní pre externé integrácie,
Príprava integračného manuálu,
Príprava testovacích scenárov,
Príprava školení a školiacich materiálov,
Nasadenie služieb KSDR do testovacieho prostredia.
Etapa 3: Testovanie KSDR:
Funkčné testovanie,
Identifikácia nedostatkov, konsolidácia a oprava chýb,
Záťažové testovanie,
Penetračné testovanie,
Akceptácia riešenia.
Etapa 4: Dokončovacia fáza - Zavedenie do prevádzky a stabilizácia riešenia
Školenie používateľov,
Spustenie produktívnej prevádzky,
Zvýšená podpora užívateľom.
Zvýšená podpora používateľom.
Harmonogram je na nasledujúcom obrázku:

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.2.5. Bezpečnostná architektúra
Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav
Súhrnný popis
Riešenie bude v oblasti bezpečnosti a ochrany dát na technologickej úrovni využívať existujúce bezpečnostné politiky, komponenty a technológie
nasadzované centralizovane v rámci ÚPVS.
Z hľadiska týchto komponentov budú v bezpečnostnej architektúre využívané nasledujúce mechanizmy:
Autentifikácia používateľov prostredníctvom modulu IAM
eID
alternatívne autentifikátory (napríklad MoID)
autentifikácia zamestnancov VS
Autentifikácia prostredníctvom čísla rovnopisu a zadaním osobných údajov – bude umožnený prístup iba ku konkrétnemu rozhodnutiu
Riadenie prístupu pre tretie strany – na základe uvedenia čísla rovnopisu a prístupového kódu pre tretie strany, prístupový kód bude nastavený tak, aby
sa minimalizovala možnosť jeho zneužitia (napríklad jednorazové použitie, hodina platnosti po prvom použití a podobne)
Riadenie prístupu pre oprávnených používateľov – na základe rolí používateľa vychádzajúcej z organizačného začlenenia, podporované autentifikačným
modulom,
Logovanie činností – bude zabezpečené centralizované zaznamenávanie činnosti jednotlivých používateľov s využitím mechanizmov na vyhodnocovanie
záznamov a identifikácie bezpečnostných incidentov,
Zabezpečenie sieťovej komunikácie pri prístupe k systému – budú využité mechanizmy pre budovanie sietí NASES,
Ochrana proti škodlivému kódu a bezpečnostným prienikom – budú využívané centralizované riešenia na ochranu prevádzkového prostredia, v ktorom
bude aplikácia prevádzkovaná,
Základnými východiskami pre riešenie bezpečnosti IS sú v súčasnosti platné právne predpisy najmä zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, zákon č.
95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ITVS) a s ním súvisiaci výnos Ministerstva
financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy vydaný v zbierke zákonov č. 55/2014 a ďalej ISO/IES 27000, Common
Criteria a OWASP Guides a dodatočných požiadaviek prevádzkovateľa systému - NASES. Bezpečnostná architektúra bude vychádzať z týchto pravidiel a v
rámci pripraveného Bezpečnostného projektu, ktorého vypracovanie a aplikovanie bude podmienkou sprevádzkovania predovšetkým registrov a evidencií
združených v Module evidencie osobných údajov.
Zabezpečenie prevádzky bude realizované ako rozšírenie prevádzky ÚPVS, ktorú NASES zabezpečuje a na ktorú má NASES rozpočtované finančné
prostriedky.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.3. Prevádzka
Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav
Súhrnný popis
Prevádzka riešenia aj z dôvodu závislosti ostatných komponentov a úzkej integrácie musí byť súčasťou prevádzky ÚPVS.
Realizácia riešenia si vyžiada zabezpečenie prevádzky, správy a údržby informačného systému v súlade s požiadavkami riadenia informačnej bezpečnosti.
Riešené IS a na ne naviazané služby v projekte KSDR musia byť realizované v súlade s týmito predpismi:
Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ITVS);
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente);
Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry;
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
dôveryhodných službách).
Komponent je potrebné budovať a prevádzkovať tak, aby spĺňal požiadavky na vysokú dostupnosť a obnoviteľnosť v prípade živelných udalostí a iných
katastrof v súlade s dostupnosťou ostatných komponentov ÚPVS.
Prevádzkovateľ riadi procesy prevádzky vychádzajúc s ISO/IEC 20000 a metodiky ITIL.
Prevádzka zabezpečuje najmä:
Riadenie úrovne IT služieb,
Riadenie kapacity,
Riadenie kontinuity služieb,
Riadenie dostupnosti IT služieb,
Podpora IT služieb (service desk),
Správa incidentov,
Správa problémov,
Riadenie zmien,
Správa konfigurácií,
Riadenie vydaní,
Správa infraštruktúry (spravovateľom Vládneho cloudu).

8.3.0.1. Metodická a aplikačná podpora
Využíva sa trojvrstvová úroveň podpory:
podpora prvej úrovne (L1) bude zabezpečovaná gestorom riešenia – dedikovaným oddelením v gescii NASES,
aplikačná podpora druhej úrovne (L2) bude poskytovaná špecializovanými používateľmi rôznych oddelení, na ktorých budú smerované hlásenia
spracované prvou úrovňou
tretia úroveň podpory (L3), bude pokrývaná pracovníkmi externej podpory dodávateľa.
V rámci prvej úrovne podpory bude realizovaný príjem a identifikácia požiadaviek s následným smerovaním na konkrétneho riešiteľa. Druhá úroveň
podpory bude rozdelená na viac oblastí podľa funkcie systému.
Prevádzkovanie podpory druhej a tretej úrovne bude personálne zabezpečené dostatočným počtom riešiteľov, ktorých počet bude upravované
v závislosti od nárastu potrieb systému.
V rámci metodickej podpory bude tím podpory realizovať:
zabezpečovanie a poskytovanie odbornej prípravy a školení užívateľov služieb,
tvorbu záväzných metodík a poskytovanie odborných rád a usmernení a publikovanie best-practice postupov pre používateľov,
evidenciu poskytovanej podpory a na základe analýzy jej obsahu a štruktúry návrh realizácie úsporných, optimalizačných a racionalizačných opatrení.
Prevádzka ÚPVS je zabezpečovaná vlastnými zdrojmi (L1, časť L2) ako aj zakontrahovanými zdrojmi dodávateľa (časť L2, L3)

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.4. Ekonomická analýza
Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav
Súhrnný popis

Výška príspevku z OPII je do 1 000 000 EUR. CBA nie je súčasťou takéhoto projektu.

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = nie je relevantné
Rok návratu investície (PBP) = nie je relevantné
BCR = nie je relevantné
Rozpočet projektu = 986 650,- EUR vrátane DPH
Rozpočet projektu podľa aktivít:

Aktivita

EUR s DPH

Analýza a dizajn

131 052

Nákup HW a krabicového SW
Implementácia

0
458 484

Testovanie

95 460

Nasadenie

202 944

Publicita a informovanosť
Projektové riadenie
Spolu

4 601
61 661
986 650

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Prínosy

Výdavky na projekt KSDR budú vykompenzované pozitívnym dopadom na efektivitu činností a skrátenia trvania prípravy podaní zo strany občana alebo
podnikateľa a takisto overenia platnosti rozhodnutí zo strany úradníka a tretej strany. Z tohto vychádzajú nastavené merateľné ukazovatele, sledujúce
počet sprístupnených elektronických dokumentov, z ktorých boli doručené rovnopisy vytvorené.
Merateľné ukazovatele, uvedené v časti Motivácia, vychádzajú z nasledujúcich predpokladov:
Pred zavedením centrálneho úradného doručovania rovnopisov úradných rozhodnutí bol ročný počet doručovaných úradných listov (rozhodnutí)
centrálnych inštitúcií stabilizovaný na počte (zaokrúhlene) 10 000 000.
Počet listinne doručovaných rozhodnutí prostredníctvom centrálneho úradného doručovania bol v priebehu roka 2019, kedy sa začali prvé pilotné
implementácie (máj - august) 278 985 rozhodnutí.
Napriek dikcii zákona predpokladáme iba konzervatívny nárast doručovaných rovnopisov rozhodnutí, pričom zahŕňame aj nárast aktivácie schránok po
spustení mobilného prístupu (počet rozhodnutí bude rásť nad 10 000 000 aj pripájaním inštitúcií, ktoré nie sú centrálne, na druhej strane používatelia
budú prijímať rozhodnutia elektronicky). Predpokladaný konzervatívny počet doručovaných rovnopisov rozhodnutí je v nasledujúcej tabuľke:
Rok

Počet doručených rovnopisov

t1

3 000 000

t2

6 000 000

t3

8 000 000

t4

10 000 000

t5

10 000 000

t6

9 000 000

t7

8 000 000

t8

7 000 000

t9

6 000 000

t10

5 000 000

Prístup k elektronickým dokumentom (na základe ktorých sú rovnopisy vytvorené) nepredpokladáme pre každý rovnopis. Opätovne používame
konzervatívny odhad, v tomto prípade 5% z celkového počtu doručených rovnopisov. Predpokladané počty podľa rokov sú potom v nasledujúcej tabuľke:
Rok

Počet prístupov k elektronickým dokumentom
na základe doručených rovnopisov

t1

150 000

t2

300 000

t3

400 000

t4

500 000

t5

500 000

t6

450 000

t7

400 000

t8

350 000

t9

300 000

t10

250 000

Prílohy

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

