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1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU 
1.1 História zmien  

 
Verzia Dátum Zmeny Meno 

0.1 DD.MM.YYYY doplň XY 

0.2 DD.MM.YYYY doplň XY 
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2. ÚČEL DOKUMENTU 
 

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Prístup k projektu pre iniciačnú fázu určený na 

rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu. 
 
Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky má o.i popisovať riešenie projektu v oblastiach: 

a. Architektúry riešenia – aplikačná vrstva, technologická vrstva, ... 
b. Požiadaviek na dátový model, dátové konverzie a migrácie 

c. Požiadavky UX dizajn (front-end a back-end vizual) 
d. Požiadaviek na vládny cloud, prípadne zdôvodnenie jeho použitia 
e. Kapacitné požiadavky na HW, SW a licencie  
f. Požiadaviek na bezpečnosť riešenia 

g. Požiadavky na testovanie a akceptačné kritéria 
h. Požiadavky na prevádzku, výkonnosť, dostupnosť a zálohovanie 
i. Požiadavky na integrácie, rozhrania a spoločné komponenty 
j. Požiadavky na dokumentáciu a školenia 

 
 

2.1 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_xx.yy 

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

 
Nefunkčné a technické požiadavky používajú konvenciu: 
RNF_xx.yy 

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

 
Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM.  
 
 

3. POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 
 
Na základe vyhodnotenia kritérií v rámci MCA vyšla ako optimálna biznis alternatíva 5 – Zabezpečenie kontinuity 
poskytovania KDS v zodpovednosti NASES (SNCA ako podriadená certifikačná autorita) pre OVM a rozšírenie o 
moduly vzdialeného podpisovania (ako preferovaná biznis alternatíva), ktorá spĺňa všetky kritériá MCA.  
 
 

4. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU 
 
 

4.1 Biznis vrstva 
 
Projekt sa dotýka životnej situácie: 003 - Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným 
skutočnostiam, archívy na úseku verejnej správy: U00207 - Ochrana utajovaných skutočností, šifrová služba a 
elektronický podpis pri výkone agendy: A0002912 - Certifikácia produktov pre elektronický podpis 
 
V súčasnosti sú služby KDS poskytované na základe podpísanej zmluvy s NASES, ktorá sa podpisuje po podaní a doručení 

žiadostí o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb: 
 Listinne 
 Elektronicky prostredníctvom Všeobecnej agendy 

 Naskenovaním a poslaním na emailovú adresu 
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Obrázok 1: Biznis architektúra súčasného stavu 

 
Vybraný rozsah poskytovaných KDS pre cieľové skupiny budú poskytované prostredníctvom SNCA (podriadená certifikačná 
autorita) pre OVM. Zároveň budú služby rozšírené o poskytovanie služieb pre kvalifikované vzdialené podpisovanie. Projekt vytvorí 
základy pre budovanie resp. úpravu koncových služieb pre FO/PO, ktoré budú môcť byť podpísané kvalifikovane vzdialene, t.j. 

napr. prostredníctvom mobilného zariadenia a vytvorí tak podporu pre zavedenie multikanálového prístupu v zmysle NKIVS a 
zároveň zvýši atraktivitu využívania koncových služieb. Súčasťou projektu bude implementácia funkcionality vzdialeného 
podpisovania pre projekt Slovensko v mobile (projekt_1060), ktorá rozšíri možnosť autorizácie klikom.  
 

Na úrovni prínosov nie je možné v budúcom stave adekvátne kvantifikovať prínosy spojené s využívaním vzdialeného podpisovania 
nakoľko by museli byť splnené nasledovné podmienky: 

 Koncové služby jednotlivých OVM by museli byť správne zobrazované na mobilných zariadeniach vo väčšine 

najpoužívanejších prehliadačoch, 
 Koncové služby by museli byť prerobené do zjednodušenej, intuitívnej a čo najviac používateľsky prívetivej formy,  
 Koncové služby by museli v čo najväčšej miere využívať referencovanie údajov tak, aby používateľ zadával minimum 

údajov prostredníctvom mobilného zariadenia, 
 Koncové služby by museli byť integrované na platformu a využívať vzdialené podpisovanie.  

 
Bez splnenia týchto podmienok nie je možné adekvátne vyčísliť prínosy súvisiace so zavedením vzdialeného podpisovania. Projekt 

však svojim charakterom umožní a zavedie podporu pre začatie používania multikanálového prístupu.  
 
Prínosy na úrovni technologickej zmeny sú vzhľadom na vyššie definované len ušetrením nákladov, ktoré spočívajú v šetrení 
výdavkov v budúcom stave oproti súčasnému stavu. Pre koncových používateľov nebude žiadna zmena procesov oproti 

súčasnému stavu, len poskytovanie KDS nebude poskytované prostredníctvom infraštruktúry SNCA, ale prostredníctvom 
infraštruktúry (HW a SW) a poskytovaním služieb tretej strany. Zamestnancom NASES odpadnú činnosti spojené s prevádzkou 
vlastnej infraštruktúry a budú zabezpečovať KDS prostredníctvom riešenia iného dodávateľa. Zmena nastane len v tom, že SNCA 
nebude v Trust liste dôveryhodných poskytovateľov, ale bude ako podriadená certifikačná autorita pod nejakým existujúcim 

dôveryhodným poskytovateľom.  
 
Systém musí zabezpečiť poskytovanie nasledovných kvalifikovaných dôveryhodných služieb (koncových služieb):  

 Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis 

(vrátane vydávania mandátnych certifikátov), 
 Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať,  

 Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových 

sídiel, 

business Biznis architektúra as-is

Fyzická osoba

Občan

Právnická osoba

MIRRINBÚNASES (SNCA)Podnikateľ OVM

Poskytované biznis služby v rámci NASES (SNCA)

KDS vyhotovovania kvalifikovaných

elektronických časových pečiatok

KDS uchovávania kvalifikovaných

elektronických podpisov

KDS uchovávania kvalifikovaných

elektronických pečatí

KDS vyhotovovania a overovania

kvalifikovaných certifikátov pre

autentifikáciu webových sídiel

KDS vyhotovovania a overovania

kvalifikovaných certifikátov pre

elektronickú pečať

KDS vyhotovovania a overovania

kvalifikovaných certifikátov pre

elektronický podpis

Tretie strany

Biznis funkcie

Definovanie politíkPoskytovanie časových

pečiatok

Poskytovanie

kvalifikovaných

dôveryhodných služieb

Prístupové miesta a kanály

OsobneListinneTelefonickyElektronicky

EmailWebový portál Spojovateľ Podateľňa Registračné miesto RAÚPVS
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 Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov (vrátane vydávania 

mandátnych certifikátov), 
 Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí, 
 Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok.  

 

Zároveň v rámci projektu bude rozšírený súčasný zoznam KDS o kvalifikovanú dôveryhodnú službu vzdialeného podpisovania, 
ktorá má vysoký potenciál využívania vzhľadom aj na uskutočnený prieskum prostredníctvom dotazníka.  
 
Projekt zavedie nasledovné koncové služby: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vzdialeného podpisovania (potrebné definovať 

služby spojené s RS) 
 
Nevyhnutné koncové služby pre vzdialené podpisovanie (RS): 

 Registrácia do systému RS 

 Overenie a potvrdenie identity do systému RS 
 Zmena údajov používateľa, vrátane správy povolených činností 

 Hlásenie straty alebo zneužitia autentifikačných prostriedkov voči systému RS 
 Vydanie kvalifikovaného certifikátu pre účely RS 
 Vzdialené podpisovanie / autorizácia s pomocou KC v systéme RS 

 Zrušenie kvalifikovaného certifikátu pre účely RS 
 
 
V rámci projektu bude Kvalifikovaná dôveryhodná služba vzdialeného podpisovania implementovaná s projektom Slovensko 
v mobile, ktorá rozšíri súčasné podpisovanie „klikom“. Zároveň bude nutné implementovať do podateľne NASES funkcionalitu 
časových pečiatok externého poskytovateľa.   

 

 
Obrázok 2: Biznis architektúra budúceho stavu 

 
 
Za rok 2020 boli poskytnuté KDS v nasledovnom rozsahu: 

Názov služby NASES 

S1: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre 
elektronický podpis (sluzba_egov_1288) (vrátane vydávania mandátnych certifikátov), 

1992 

S2: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre 
elektronickú pečať (s_333306), 

1809 

business Biznis architektúra to-be

Fyzická osoba

Občan

Právnická osoba

MIRRINBÚNASES (SNCA)Podnikateľ OVM

Poskytované biznis služby v rámci NASES (SNCA)

KDS vyhotovovania kvalifikovaných

elektronických časových pečiatok

KDS uchovávania kvalifikovaných

elektronických podpisov

KDS uchovávania kvalifikovaných

elektronických pečatí

KDS vyhotovovania a overovania

kvalifikovaných certifikátov pre

autentifikáciu webových sídiel

KDS vyhotovovania a overovania

kvalifikovaných certifikátov pre

elektronickú pečať

KDS vyhotovovania a overovania

kvalifikovaných certifikátov pre

elektronický podpis

Tretie strany

KDS vzdialeného podpisovania

Biznis funkcie

Vzdialené podpisovanieDefinovanie politíkPoskytovanie časových

pečiatok

Poskytovanie

kvalifikovaných

dôveryhodných služieb

Prístupové miesta a kanály

OsobneListinneTelefonickyElektronicky

Email APIWebový portál Spojovateľ Podateľňa Registračné miesto RAÚPVS
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S3: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre 
autentifikáciu webových sídiel (ks_333307), 

 

S6: Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov 
(ks_336449) (vrátane vydávania mandátnych certifikátov), 

N/A 

S7: Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí (ks_336450),  N/A 

S8: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok 
(ks_335465). 

41,400 mil. 

 
Na základe uvedených počtov v roku 2020 je možné očakávať minimálne rovnakú početnosť, prípadne postupný nárast 

poskytovania KDS.  
 
 

 
Kód KS  

(z MetaIS) 

 
Názov KS 

 
Používateľ KS 

(G2C/G2B/G2G/
G2A) 

Životná 
situácia  

(kód 
z MetaIS) 

 
Úroveň 

elektronizácie 
KS 

Koncovú 
službu 

realizuje AS 
(kód AS z 
MetaIS) 

ks_34066
8 

Kvalifikovaná dôveryhodná služba 

vzdialeného podpisovania 

G2G/G2B 003 úroveň 5 as_61373 

ks_34066

2 

Kvalifikovaná dôveryhodná 

služba vyhotovovania a 
overovania kvalifikovaných 

certifikátov pre elektronickú 
pečať 

G2G 003 úroveň 1 as_61377 

ks_34066
4 

Kvalifikovaná dôveryhodná 
služba uchovávania 

kvalifikovaných elektronických 
pečatí 

G2G 003 úroveň 4 as_61376 

ks_34066
7 

 Kvalifikovaná 
dôveryhodná služba uchovávania 
kvalifikovaných elektronických 
podpisov 

G2G 003 úroveň 4 as_61376 

ks_34066
1 

Kvalifikovaná dôveryhodná 
služba vyhotovovania a 

overovania kvalifikovaných 
certifikátov pre autentifikáciu 

webových sídiel 

G2G 003 úroveň 4 as_61377 

ks_34066
3 

Kvalifikovaná dôveryhodná 
služba vyhotovovania a 

overovania kvalifikovaných 

certifikátov pre elektronický 
podpis 

G2G 003 Úroveň 1 as_61377 

ks_34066
0 

Kvalifikovaná dôveryhodná 
služba vyhotovovania 

kvalifikovaných elektronických 

časových pečiatok 

G2G 003 Úroveň4 as_61378 

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

 

4.2 Aplikačná vrstva 

 
Súčasný stav aplikačnej architektúry pre oblasť poskytovania KDS pozostáva zo systému Kvalifikované dôveryhodné služby 
(isvs_471), ktorý zabezpečuje funkcionality pre Vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, Vydávanie 
kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať, Vydávanie časových pečiatok a kompletnú podporu pre registračné autority. 

Modul centrálnej elektronickej podateľne (isvs_9368) využíva funkcionalitu časových pečiatok. 
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Obrázok 3: Aplikačná architektúra súčasného stavu 

 
V budúcom stave bude nahradený informačný systém Kvalifikované dôveryhodné služby (isvs_471) prostredníctvom 

poskytovaného Aplikačného programového vybavenia pre poskytovanie KDS od externého kvalifikovaného poskytovateľa. Externý 
TSP bude poskytovať NASESu služby a ten ich konzumentom. Zároveň bude upravený Modul centrálnej elektronickej podateľne 
isvs_9368), aby vedel používať časové pečiatky externého poskytovateľa. Zavedená bude nová kvalifikovaná dôveryhodná služba 

vzdialeného podpisovania, ktorá bude integrovaná do informačného systému Slovensko v mobile (isvs_10684). 

 
 

 
Obrázok 4: Aplikačná architektúra budúceho stavu 

4.2.1 Rozsah informačných systémov 

 
Doplniť vstupy v  PRÍPRAVNEJ FÁZE: 

 uviesť dotknuté ISVS a ich moduly AS IS stavu vyplnením tabuľky č.2. 
 uviesť informácie o dotknutých ISVS z pohľadu ich ďalšej prevádzky po realizácii projektu. 

 

Kód ISVS 
(z MetaIS) 

Názov ISVS 

Modul ISVS 

(zaškrtnite ak 
ISVS je 

modulom) 

Stav ISVS Typ ISVS 

Kód nadradeného 
ISVS 

(v prípade 
zaškrtnutého 

checkboxu pre modul 
ISVS) 

isvs_471 
Kvalifikované 
dôveryhodné 
služby 

☐ 
 Prevádzkovaný a 
neplánujem rozvoj 

 Agendový  

application Aplikačná architektúra AS-IS

Kvalifikované dôveryhodné služby (isvs_471)

Vydávanie kvalifikovaných

certifikátov pre

elektronickú pečať

Vydávanie kvalifikovaných

certifikátov pre

elektronický podpis

Poskytovanie funkčností

registračnej autority

Modul centrálnej

elektronickej podateľne

(isvs_9368)

Interné IS VS

Vydávanie časových

pečiatok

application Aplikačná architektúra

Interné IS VS

IS VS kvalifikovaného poskytovateľa

Aplikačné programové vybavenie pre poskytovanie KDS

Vzdialené podpisovanieVydávanie časových

pečiatok

Vydávanie kvalifikovaných

certifikátov pre

elektronickú pečať

Vydávanie kvalifikovaných

certifikátov pre

elektronický podpis

Poskytovanie funkčností

registračnej autority

Modul centrálnej

elektronickej podateľne

(isvs_9368)

Slovensko v mobile

(isvs_10684)
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isvs_9368 

Modul 
centrálnej 

elektronickej 
podateľne 

☒ 
 Prevádzkovaný a 

plánujem rozvoj 

 Ekonomický a 

administratívny chod 
inštitúcie 

isvs_62 

  ☐ 
 Vyberte jednu z 

možností 

 Vyberte jednu z 

možností 
 

Tabuľka č.2 Prehľad dotknutých informačných systémov v projekte – súčasný stav 
 
Doplniť vstupy v  INICIAČNEJ FÁZE: 

 uviesť dotknuté ISVS a ich moduly pre TO BE stav vyplnením tabuľky č.3  
 uviesť v tabuľke č.4 budované aplikačné služby, aplikačné služby na externú integráciu a predpokladané vybudovanie 

cloudových služieb “softvér ako služba“ (SaaS), ktoré budú výstupom projektu. Plánované aplikačné služby musia byť 
evidované v MetaIS s fázou životného cyklu Plánovaná a musia mať v MetaIs evidované všetky povinné atribúty 
a vzťahy.  Budované aplikačné služby musia mať v MetaIs evidované SLA parametre pre východiskový a cieľový stav. 

Podrobné informácie sú uvedené v Používateľskej príručke MetaIS kap. 2.1.3  (https://metais.vicepremier.gov.sk/help). 
 

 

Kód ISVS 

(z MetaIS) 
Názov ISVS 

Modul 
ISVS 

(zaškrtnite 
ak ISVS je 
modulom) 

Stav IS VS Typ IS VS 

Kód 
nadradeného 

ISVS 

(v prípade 
zaškrtnutého 

checkboxu pre 
modul ISVS) 

isvs_9368 
Modul centrálnej 
elektronickej podateľne 

☒ 
 Prevádzkovaný a 
plánujem rozvíjať 

 Ekonomický a 
administratívny 
chod inštitúcie 

isvs_62 

isvs_10681 Remote Signing ☐ 
 Plánujem 

budovať 
 Agendový n/a 

Tabuľka č. 3 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) 

as_61376  Uchovávanie 
kvalifikovaných 
elektronických podpisov a 

pečatí 

☐ SaaS isvs_471 
 

ks_340664 
ks_340667 

as_61377  Vyhotovovanie 
kvalifikovaných 
certifikátov pre 

elektronický podpis, pečať 
a autentifikáciu webových 
sídiel 

☐ SaaS isvs_471 
 

ks_340661 

ks_340662 

ks_340662 

 

as_61378  Vyhotovovanie 

kvalifikovaných 

elektronických časových 
pečiatok 

☐ SaaS isvs_471 ks_340660 

 
as_61373 Vyhotovovanie 

kvalifikovaných 
certifikátov pre 
elektronický podpis 
vzdialeného 
podpisovania 

 SaaS isvs_10681 ks_340668 

Tabuľka č.4 Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav 

 

4.2.2 Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)  

 
Nie je relevantné pre projekt, nadrezortné centrálne bloky a podporné spoločné bloky nebudú využité. 

 

Kód ISVS 
 (z MetaIS) 

Názov ISVS 
 

Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-
Governmente 

https://metais.vicepremier.gov.sk/help
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  Vyberte jednu z možností. 

  Vyberte jednu z možností. 

  Vyberte jednu z možností. 

Tabuľka č.5 Prehľad integrácii ISVS na nadrezortné centrálne bloky – súčasný stav 

4.2.3 Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS) 

 

Nie je relevantné pre projekt, nadrezortné centrálne bloky a podporné spoločné bloky nebudú využité.  

 

Kód ISVS 
(z MetaIS) 

Názov ISVS 
 

Kód a názov podporného 
spoločného bloku (z MetaIS) 

   

   

   

Tabuľka č.6 Prehľad integrácii ISVS na podporné spoločné bloky (SaaS) – budúci stav 

 

4.2.4 Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly  

Nie je relevantné pre projekt, nadrezortné centrálne bloky a podporné spoločné bloky nebudú využité.  

 

Kód ISVS 
(z MetaIS) 

Názov ISVS 
 

Spoločné moduly podľa 

zákona č. 305/2013  e-
Governmente 

isvs_9368 Modul centrálnej elektronickej podateľne 
Modul centrálnej elektronickej 
podateľne 

  Vyberte jednu z možností.  

  Vyberte jednu z možností.  

Tabuľka č.7 Prehľad integrácii ISVS na spoločné moduly – budúci stav 

 

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

 
Nie je relevantné pre projekt, nadrezortné centrálne bloky a podporné spoločné bloky nebudú využité.  

 

Kód ISVS 

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

  

  

  

Tabuľka č.8  Prehľad integračných väzieb medzi ISVS a IS CSRÚ – budúci stav 

 

4.2.6 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ 

 
Nie je relevantné pre projekt, v projekte nie sú údaje relevantné pre CSRÚ 
 

ID OE Názov (poskytovaného) objektu evidencie 
Kód ISVS 

poskytujúceho 
OE 

Názov ISVS poskytujúceho OE 

    

    

    

Tabuľka č.9 Prehľad ISVS a objektov evidencie poskytovaných do IS CSRÚ – budúci stav 
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4.2.7 Konzumovanie údajov z IS CSRU  

 
Nie je relevantné pre projekt, v projekte nie sú údaje relevantné pre získavanie z CSRÚ 
 

ID  
OE 

 
Názov (konzumovaného) objektu 

evidencie 
 

Kód a názov ISVS konzumujúceho OE 
z IS CSRÚ 

Kód 
zdrojového 

ISVS v MetaIS  

    

    

    

Tabuľka č. 10 Prehľad ISVS a objektov evidencie konzumovaných z IS CSRÚ – budúci stav 
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4.3 Dátova vrstva 

 
Nie je relevantné pre projekt, projekt nevytvára dátovú vrstvu 

4.3.1 Údaje v správe organizácie 

 

4.3.2 Nie je relevantné pre projekt, projekt nevytvára dátovú vrstvu Dátový rozsah projektu  

 
Nie je relevantné pre projekt, projekt nevytvára dátovú vrstvu 

ID OE Objekt evidencie - názov Objekt evidencie - popis 

Referencovateľný identifikátor URI 
dátového prvku (áno- uviesť 

URI/nie nemá) 
 

    
    

    
Tabuľka č.11 Prehľad objektov evidencie v jednotlivých ISVS/registroch  súvisiace s projektom – budúci stav 

4.3.3 Kvalita a čistenie údajov  

4.3.3.1 Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality 

 
Nie je relevantné pre projekt, projekt nevytvára dátovú vrstvu 
 

ID 
OE 

Objekt evidencie 
(uvádzať OE z tabuľky 11) 

Významnosť kvality 
1 (malá) až 5 (veľmi 

významná) 

Citlivosť kvality 
1 (malá) až 5 (veľmi 

významná) 

Priorita – poradie 
dôležitosti 

(začnite číslovať od 
najdôležitejšieho) 

1     
2     

3     
Tabuľka č.12 Kategorizácia objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality – budúci stav 

 

4.3.3.2 Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality  

 

Nie je relevantné pre projekt, projekt nevytvára dátovú vrstvu  

Rola Činnosti 
Pozícia zodpovedná za danú 

činnosť (správca ISVS / 

dodávateľ) 

Dátový kurátor 
Evidencia požiadaviek na dátovú 
kvalitu, monitoring a riadenie procesu 

Dátový kurátor správcu IS 

Data steward 
Čistenie a stotožňovanie voči 
referenčným údajom 

Pracovník IT podpory 

Databázový špecialista 
Analyzuje požiadavky na dáta, 
modeluje obsah procedúr 

Dodávateľ 

Dátový špecialista pre dátovú 
kvalitu 

Spracovanie výstupov merania, 
interpretácie, zápis biznis pravidiel, 
hodnotiace správy z merania 

Dátový špecialista pre dátovú kvalitu – 
nová interná pozícia v projekte 

*Iná rola (doplniť)   

Tabuľka č.13 Prehľad rolí a personálneho zabezpečenia pre riadenie dátovej kvality 

4.4 Referenčné údaje 

 

4.4.1 Nie je relevantné pre projekt, projekt nevytvára údaje.Objekty evidencie z pohľadu procesu ich 
vyhlásenia za referenčné  

 
Nie je relevantné pre projekt, projekt nevytvára dátovú vrstvu. 
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ID 

OE 

Názov referenčného 
registra /objektu 

evidencie 
(uvádzať OE z tabuľky 11) 

Názov referenčného 

údaja 

Identifikácia subjektu, 

ku ktorému sa viaže 
referenčný údaj 

Zdrojový register a 

registrátor zdrojového 
registra 

1     

2     

3     

Tabuľka č.14 Prehľad identifikovaných referenčných údajov – budúci stav 

 

4.4.2 Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  do/z CSRU 

Nie je relevantné pre projekt, v projekte nie sú údaje relevantné pre CSRÚ 
 

     ID 
 

Názov referenčného údaja 
Konzumovanie / 
poskytovanie 

Osobitný právny predpis pre 
poskytovanie / konzumovanie 
údajov 

1  Vyberte jednu z možností.  

2  Vyberte jednu z možností.  

3  Vyberte jednu z možností.  

Tabuľka č.15 Prehľad konzumovaných/poskytovaných referenčných údajov – budúci stav 

4.5 Otvorené údaje 

Nie je relevantné pre projekt podľa doterajšej analýzy, v prípade neskoršej identifikácie otvorených údajov budú tieto doplnené 
(napr. zoznam organizácii, pre ktoré je vydaná kvalifikovaná elektronická pečať)  

 

Názov objektu evidencie / datasetu 
(uvádzať OE z tabuľky 11) 

 

 

Požadovaná interoperabilita 3★ - 

5★ 

Periodicita publikovania 

(týždenne, mesačne, polročne, 
ročne) 

 Choose an item. Choose an item. 
 Vyberte jednu z možností.  Vyberte jednu z možností. 

 Vyberte jednu z možností.  Vyberte jednu z možností. 
 Vyberte jednu z možností.  Vyberte jednu z možností. 
 Vyberte jednu z možností.  Vyberte jednu z možností. 
 Vyberte jednu z možností.  Vyberte jednu z možností. 

Tabuľka č.161 Prehľad otvorených údajov – budúci stav 

4.6 Analytické údaje 

Nie je relevantné pre projekt, projekt nevytvára dátovú vrstvu. 

ID Názov objektu evidencie pre 
analytické účely 

Zoznam atribútov objektu 
evidencie 

Popis a špecifiká objektu 
evidencie 

1    
2    
3    

Tabuľka č.17 Prehľad sprístupnených dátových zdrojov určených na analytické účely – budúci stav 

4.7 Moje údaje  

 
Nie je relevantné pre projekt, projekt nevytvára dátovú vrstvu. 

 

ID Názov registra / objektu 

evidencie 
(uvádzať OE z tabuľky 11) 

Atribút objektu evidencie Popis a špecifiká objektu 

evidencie 

    

    
    
    

Tabuľka č.18 Prehľad údajov identifikovaných pre službu „moje údaje“ – budúci stav 

4.8 Prehľad jednotlivých kategórií údajov  

 
Nie je relevantné pre projekt, projekt nevytvára dátovú vrstvu. 
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ID 
Register / Objekt evidencie 

(uvádzať OE z tabuľky 11) 
Referenčné 

údaje 
Moje údaje 

Otvorené 
údaje 

Analytické 
údaje 

1  ☐ ☐ ☐ ☐ 

2  ☐ ☐ ☐ ☐ 

3  ☐ ☐ ☐ ☐ 

4  ☐ ☐ ☐ ☐ 

5  ☐ ☐ ☐ ☐ 

x  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tabuľka č.19 Kategorizácia údajov z pohľadu ich využiteľnosti (účelu)  - budúci stav 

 

4.9 Technologická vrstva 

4.9.1 Prehľad technologického stavu  

 
Doplniť vstupy v  PRÍPRAVNEJ FÁZE: 

 uviesť popis a model technologickej vrstvy ASIS stavu, používané výpočtové prostriedky, konfigurácie siete, 
problematické body, ktoré je potrebné projektom riešiť  

 

4.9.2 Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky 

 
Doplniť vstupy v  INICIAČNEJ FÁZE: 

 doplniť pre TO BE stav v tabuľke nižšie, požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky, ktoré majú vplyv 
na výkon, sizing prostredia, napr. počet interných používateľov, počet externých používateľov, počet spracovávaných 
procesov, dokumentov, komunikáciu medzi vrstvami architektúry IS, využívanie sieťovej infraštruktúry (Govnet, LAN, 
VPN, …) 
 

Parameter Jednotky Predpokladaná 
hodnota 

Poznámka 

Počet interných používateľov Počet 6  

Počet súčasne pracujúcich interných 
používateľov v špičkovom zaťažení 

Počet 6  

Počet externých používateľov (internet) Počet 500 000 Počet podpisov za 1 rok 

Počet externých používateľov 
používajúcich systém v špičkovom 
zaťažení 

Počet 250 000 Kvalifikovaný odhad 

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za 
obdobie 

Počet/obdobie 2000 
2000 
100 

40 000 000 

500 000 

S1: Kvalifikovaná dôveryhodná 
služba vyhotovovania a overovania 

kvalifikovaných certifikátov pre 
elektronický podpis (vrátane 

vydávania mandátnych certifikátov)
 2 000 

S2: Kvalifikovaná dôveryhodná 
služba vyhotovovania a overovania 

kvalifikovaných certifikátov pre 
elektronickú pečať 2 000 

S3: Kvalifikovaná dôveryhodná 
služba vyhotovovania a overovania 

kvalifikovaných certifikátov pre 
autentifikáciu webových sídiel 100 

S8: Kvalifikovaná dôveryhodná 
služba vyhotovovania 

kvalifikovaných elektronických 
časových pečiatok 40 000 000 
S9: Kvalifikovaná dôveryhodná 

služba vzdialeného podpisovania
 "300 000 Certifikátov 

500 000 KEP" 

Objem údajov na transakciu  Objem/transakcia N/A  

Objem existujúcich kmeňových dát Objem  N/A  

Ďalšie kapacitné a výkonové požiadavky 
... 

 N/A  

Tabuľka č.20 Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav 



                         
 

  Strana 15/21 

4.9.3 Návrh riešenia technologickej architektúry 

 
Technologické riešenie spočíva v konzumovaní aplikačných služieb kvalifikovaného poskytovateľa, NASES neplánuje budovanie 
vlastnej infraštruktúry ani vládneho cloudu. 

Konzumované služby v zmysle nariadenia eIDAS: 

1. Qualified certificate for electronic signature 
2. Qualified certificate for electronic seal 
3. Qualified certificate for website authentication 
4. Qualified preservation service for qualified electronic signature 

5. Qualified preservation service for qualified electronic seal 
6. Qualified time stamp 
7. Qualified remote signing 

 

4.9.4 Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu 

 
Nie je relevantné pre projekt. 
 

 Tabuľka č.21 Prehľad požiadaviek na výpočtové kapacity prevádzkových prostredí vo vládnom cloude – budúci stav 

 

ID 
Ďalšie služby potrebné na prevádzku projektu 
z katalógu služieb vládneho cloudu 

(stručný popis / názov)  

Hodnoty 

1. Doplň názov a stručný popis   

2. Doplň názov a stručný popis   

3. Doplň názov a stručný popis   

Tabuľka č.22 Ďalšie doplnkové služby z katalógu cloudových služieb – budúci stav 

 

4.9.5 Jazyková lokalizácia 

 
Pre používateľské rozhranie softvéru Registračnej autority sa požaduje jazyková lokalizácia v slovenskom jazyku. 

 

4.10 Bezpečnostná architektúra 

 
Navrhovaná bezpečnostná architektúra riešenia bude v súlade s nasledujúcimi právnymi a technickými normami: 
 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a 

dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len 
„Nariadenie eIDAS“); 

 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov; 
 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES; 
 Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

 Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe; 
 Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti; 

 Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre; 
 ISO 27 001:2013 (Information technology — Security techniques — Information security management systems); 
 ISO 22 301:2019 (Security and resilience — Business continuity management systems); 

 ETSI EN 319 401; 
 ETSI EN 319 411-1 a -2; 

 ETSI EN 319 421; 

 ETSI CEN EN 419 241-1 a 2; 

 

Prostredie 
Služba z katalógu cloudových 
služieb pre zriadenie 

výpočtového uzla   

 
Požadované kapacitné parametre cloudovej služby (napr. 
objem a typ diskového prisetoru, pamäť, procesorový 
výkon)  

Dátový 
priestor 
(GB) 

Tier 
diskového 
priestoru 

Počet vCPU RAM (GB) 

Vývojové      

Testovacie      

Produkčné      
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5. ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY  
 

 
Stakeholder Kód projektu  

(z MetaIS) 
Názov projektu Termín ukončenia 

projektu 

Popis závislosti 

MIRRI SR 1060 Slovensko v Mobile 12/2023 Modul RS 

Tabuľka č. 23 Prehľad projektov, ktoré sú v štádiu vývoja a v korelácii s pripravovaným projektom 

 
 

6. ZDROJOVÉ KÓDY 
 
Nie je relevantné pre projekt, predmetom je nákup služieb/licencii, nie vývoj na mieru. 
 

7. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA 
 
Doplniť vstupy v  PRÍPRAVNEJ FÁZE: 
 

 doplniť popis AS IS stavu zabezpečenia prevádzky a údržby - popísať AS IS stav podpory prevádzky a úroveň 
poskytovania služieb (SLA). 

 
Doplniť vstupy v  INICIAČNEJ FÁZE: 
 

 doplniť popis TO BE stavu zabezpečenia prevádzky a údržby - popísať TO BE stav podpory prevádzky a úroveň 
poskytovania služieb (SLA). 

 uveďte prehľad všetkých predpokladaných požiadaviek na prevádzku a údržbu cieľového riešenia. 
 

7.1 Prevádzkové požiadavky 

 
Doplniť vstupy v  INICIAČNEJ FÁZE: 

 uviesť popis L1 úrovne – požiadavky / očakávania 
 uviesť popis L2 úrovne – požiadavky / očakávania 
 uviesť popis L3 úrovne – požiadavky / očakávania 
 štandardný čas podpory, čas/rýchlosť odstraňovania vád, dostupnosť systému, zálohovanie, plán obnovy systému, atď. 
 požadované SLA na služby systémovej a aplikačnej podpory – servisné služby vzťahujúce sa na produkčné a testovacie 

prostredie IS. 

7.1.1 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 (zabezpečuje úspešný uchádzač). 

 
Definícia: 
 

 Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie základných 

problémov a požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň technickej podpory. 
Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, previesť základnú analýzu a určiť príčinu problému a 
jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené priamočiare a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie 
dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné užívateľské 

problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastavení SW a HW atď. 
 

 Podpora L2 (podpora 2. stupňa) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na 

úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za poskytovanie súčinnosti 
riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného hlásenia, čo mimo iného obsahuje aj spätnú kontrolu a 
podrobnejšiu analýzu zistených dát predaných riešiteľom 1. úrovne podpory. Výstupom takejto kontroly môže byť 
potvrdenie, upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Primárnym cieľom 

riešiteľov na úrovni Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne ho vyriešiť - s možnosťou 

eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3. 
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 Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých 

najobťiažnejších Hlásení, vrátane prevádzania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov. 
 
Pre služby sú definované takéto SLA: 
 

 Help Desk je dostupný cez IS Solution manager a pre vybrané skupiny užívateľov cez telefón a email, incidenty sú evidované 

v IS Solution manager, 
 Dostupnosť L3 podpory pre IS je 8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h 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. 
 
 Klasifikácia incidentu: 

 

Popis kategórii incidentov podľa dopadu  

Kritický incident — nedostupnosť riešenia alebo zásadné obmedzenie funkcionality, v dôsledku ktorého nie sú kvalifikované 

dôveryhodné služby poskytované konzumentom. Prechodné riešenie incidentu organizačným opatrením nie je možné.  

Závažný incident — čiastočné obmedzenie funkčnosti poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb, prípadne obmedzenia 

pri využívaní týchto služieb konzumentami. Umožňuje prevádzku bez následkov na konzistenciu údajov.  

Nekritický incident — neobmedzuje dostupnosť a využívanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb konzumentami, incident, ktorý 

môže znamenať zvýšené riziko vzniku kritického alebo závažného incidentu. 

 

 
 Režim poskytovania podpory prevádzky: 
 

Typ incidentu Reakčná doba 
(hodín) 

Doba neutralizácie incidentu (hodín) 

Kritický incident 4 16 

Závažný incident 4 48 

Nekritický incident 24 120 

  
 
 
 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. 
 

 Doba neutralizácie incidentu (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.  
 

7.2 Požadovaná dostupnosť IS: 

 

Popis Parameter Poznámka 

Prevádzkové hodiny 24 hodín 24/7  

Servisné okno 

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

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

Odozva služieb 1000 ms – 3000ms 

Pri vytváraní používateľov (okrem externej latencie siete): 
 90% percentile < 500 ms 

 99% percentile < 700 ms 
 Max 3000 ms 

 
Pri operácii podpisu (okrem externej latencie siete): 

 90% percentile < 200 ms 
 99% percentile < 500 ms 

 Max 1000 ms 
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RTO Max. pod 2 hodiny. n/a 

RPO 
Nie viac ako 24 
hodín. 

n/a 

Priepustnosť 
Min. 20 
podpisov/sekunda 

n/a 

Dostupnosť 99,90 % maximálny mesačný výpadok je do 44 minút 

 
 

7.2.1 Dostupnosť (Availability) 

 
Očakávaná dostupnosť - 99,8% (výpadok do 17,52 hodín) 

7.2.2 RTO (Recovery Time Objective) 

 
Očakávané RTO: 30 min 

7.2.3 RPO (Recovery Point Objective) 

 
Očakávané RPO: 0 

 
 

8. POŽIADAVKY NA PERSONÁL 
 
Projektový manažér 



                         
 

  Strana 19/21 

 zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a  finančné) zdroje, 

zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie 
Riadiaceho výboru. Zodpovedá za riadenie všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tím 
objednávateľa a za efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom dodávateľa. 

 zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov 

projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za 
riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými 
štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia. 

 zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým 

plánov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/ projektový manažér 
obvykle podieľa na ich plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka.  
 
 

Kľúčový používateľ 

 zodpovedný za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov a 
za overenie kvality produktu. 

 zodpovedný za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a 
kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť.  

 Kľúčový používateľ (end user) navrhuje a definuje akceptačné kritériá, je zodpovedný za akceptačné testovanie a návrh 

na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky. 
Predkladá požiadavky na zmenu funkcionalít produktov a je súčasťou projektových tímov 

 

IT analytik 

 zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu 

procesov, metodiky, technických možností a inej dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien 
procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad 
nad činnosťou SW analytikov.  

 analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, 
vytvára analytický model systému, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom.  

 Analytik informačných technológií pripravuje špecifikáciu cieľového systému od procesnej až po technickú rovinu. 

Mapuje a analyzuje existujúce podnikateľské a procesné prostredie, analyzuje biznis požiadavky na informačný systém, 
špecifikuje požiadavky na informačnú podporu procesov, navrhuje koncept riešenia a pripravuje podklady pre 
architektov a vývojárov riešenia, participuje na realizácii zmien, dohliada na realizáciu požiadaviek v cieľovom riešení, 
spolupracuje pri ich preberaní (akceptácie) používateľom.  

 Pri návrhu IT systémov využíva odbornú špecializáciu IT architektov a projektantov. Študuje a analyzuje dokumentáciu, 
požiadavky klientov, legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a 
informačných procesov. Navrhuje a prerokúva koncepcie riešenia informačných systémov a analyzuje ich efekty a 
dopady. Zabezpečuje spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s návrhom dátových a objektových štruktúr a ich 

väzieb, užívateľského rozhrania a ostatných podkladov pre projektovanie nových riešení.  
 Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti svojej špecializácie. 

Zodpovedá za návrhovú (design) časť IT - pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných systémov (biznis 

pohľad) a ich realizátormi (technologický pohľad). 
 

IT architekt 
 

 zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality 

a nákladov, za riešenie architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi.  
 vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje a stanovuje smery technického 

rozvoja informačných technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej 

techniky. Navrhuje základnú architektúru informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje 
projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej 
infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia.  

 zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. 

Môže tiež poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt, projektant 
analyzuje, vytvára a konzultuje so zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, najmä na 
úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia 

zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, kvality a ceny celej služby/riešenia.  
 
Manažér kvality 
 

 zodpovedá za priebežné vyžadovanie, hodnotenie a kontrolu kvality (vecnej aj formálnej) počas celého projektu. Je 

zodpovedný za úvodné nastavenie pravidiel riadenia kvality a za následné dodržiavanie a kontrolu kvality jednotlivých 
projektových výstupov. Sleduje a hodnotí kvalitatívne ukazovatele projektových výstupov a o zisteniach informuje 
projektového manažéra objednávateľa formou pravidelných alebo nepravidelných správ/záznamov.  

 plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti 
na trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými normami. Zabezpečuje tvorbu 

cieľov a koncepcie kvality, vrátane kontroly ich plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s plánom. 
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 Počas celej doby realizácie projektu zabezpečuje zhodu kvality projektových výstupov s požiadavkami. Realizuje postupy 

riadenia kvality tak, aby výsledkom boli projektové výstupy spĺňajúce požiadavky objednávateľa. Kontroluje, či sa 
riadenie a proces zabezpečenia kvality vykonáva správnym spôsobom, v správnom čase a správnymi osobami.  

 
Vlastník procesov 

 

 zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. 
Kľúčová rola na strane zákazníka (verejného obstarávateľa), ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné 
riešenie, prínos požadovanú hodnotu a naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na užívateľa 

orientované položky (user-stories), ktoré budú zaradzované a prioritizované v produktovom zásobníku. Zodpovedá za 
priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z pohľadu analýzy 
a návrhu riešenia aplikácii IS. 

 zodpovedný za schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych 

prínosov projektu. Definuje očakávania na kvalitu projektu, kvalitu projektových produktov, prínosy pre koncových 
používateľov a požiadavky na bezpečnosť. Definuje merateľné výkonnostné ukazovatele projektov a prvkov. Vlastník 
procesov schvaľuje  akceptačné kritériá, rozsah a kvalitu dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných 
míľnikov, odsúhlasuje spustenie výstupov projektu do produkčnej prevádzky a dostupnosť ľudských zdrojov 

alokovaných na realizáciu projektu. 
 
Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti 
 

 zodpovedá za dodržanie princípov a štandardov na kybernertickú a IT bezpečnosť, za kontrolu a audit správnosti 
riešenia v oblasti bezpečnosti. 

 koordinuje a riadi činnosť v oblasti bezpečnosti prevádzky IT, spolupracuje na projektoch, na rozvoji nástrojov a 

postupov k optimalizácii bezpečnostných systémov a opatrení. Stanovuje základné požiadavky, podmienky a štandardy 
pre oblasť bezpečnosti programov, systémov, databázy či sieti. Spracováva a kontroluje príslušné interné predpisy a 
dohliada nad plnením týchto štandardov a predpisov. Kontroluje a riadi činnosť nad bezpečnostnými testami, 
bezpečnostnými incidentmi v prevádzke IT. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom počítačov a informačných 
systémov pre oblasť bezpečnosti 

 
IT programátor/vývojár  

Je zodpovedný za riadenie vývojového  tímu. Podieľa sa na plánovaní projektu. Poskytuje odhady činností a prideľuje zdroje 
vývojovým úlohám. Spolupracuje s manažérom plánovania verzií pri tvorbe obsahu verzie a časovom pláne verzie. Reportuje 

projektovému manažérovi stav a priebeh realizácie a eskaluje problémy súvisiace s vývojom. Činnosti sú nasledovné:  

• riadenie vývojového tímu, 
• poskytovanie odhadov prác a prideľovanie vývojárskych kapacít na jednotlivé úlohy, 
• identifikuje a analyzuje možné technické problémy, 

• spolupracuje s IT architektom na zabezpečení kvality kódu, 
• podieľa sa na tvorbe dokumentácie k vytvorenému softvéru, 
• poskytovanie informácií o stave prác a problémoch v oblasti vývoja, 
• reportovanie projektovému manažérovi a Objednávateľovi. 

IT tester - senior 

Overuje kvalitu produktu. Štruktúra činností testera - seniora je podobná ako pri vyššie spomínaných pozíciách, t.j. príprava 
podmienok pre testovanie, vlastné testovanie, vyhodnotenie výsledkov a ich postúpenie relevantným členom tímu. Tester senior, 
prípadne ďalší členovia tímu, testujú systém v rámci alfa fázy, to sa považuje za interné testovanie. V rámci beta testovania  sa 
systém dáva k dispozícii osobám z externého prostredia, najmä zákazníkovi, prípadne iným relevantným osobám. Typické činnosti 

sú najmä: 

• tvorba testovacích scenárov pre manuálny a/alebo automatizovaný spôsob testovania a ich pravidelná 

aktualizácia, 
• vykonávanie a zodpovednosť za integračné testy, smoke testy, regresné testy, funkčné a nefunkčné testy, 

• programovanie skriptov / testov pre automatizované testovanie a záťažové testy, 
• testovanie softvérového produktu – funkčnosť, výkonnosť/záťaž, bezpečnosť, použiteľnosť, 
• odhaľovanie a izolovanie chýb a nedostatkov softvérového produktu, 
• reportovanie nájdených chýb a ich analýza/interpretácia, 

• eskalácia problémov súvisiacich s testovaním, 
• reportovanie projektovému manažérovi o stave vykonanej práce. 

IT/IS Konzultant 
 

• Poskytuje konzultácie pri zavádzaní nových informačných systémov (orientuje sa najmä na riešenia 
poskytovania KDS),  

• zabezpečuje odbornú podporu pre realizačný a projektový tím, 
• participuje  na vytváraní produktov podľa špecifických požiadaviek Objednávateľa, 
• identifikuje a analyzuje slabé miesta v rámci poskytovania IT riešení, 

• kooperuje s IT špecialistami a programátormi pri návrhoch možných riešení, 
• dohliada na zabezpečenie implementácie požiadaviek Objednávateľa 

• reportovanie projektovému manažérovi o stave vykonanej práce. 
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9. IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU 
 
Projekt bude v zmysle Vyhlášky 85/20202 Zz o projektovom riadení realizovaný metódou Waterfall bez rozdelení na viaceré 
inkrementy. Rozdelenie na inkrementy v projekte nie je možné vzhľadom na povahu 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.  
 
 

10. PRÍLOHY 
 
 


