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1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU 

1.1. História zmien  

Verzia Dátum Zmeny Meno 

0.1 27.04.2021 Vytvorenie dokumentu XY 

0.2 DD.MM.YYYY doplň XY 

    

    

 

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE 

 

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Projektový zámer pre iniciačnú fázu určený na 
rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu. 

 

2.1. Použité skratky 
 

2.1.1. Konvencie – pravidlá názvoslovia, číslovania a verzionovania - požiadaviek 

 
ID SKRATKA POPIS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2.1.2. Použité skratky 

 
ID SKRATKA POPIS 

1. API Application programming interface 

2. eID Elektronická identifikačná karta 

3. eDoPP Elektronický doklad o pobyte 

4. ETSI Európsky výbor pre normalizáciu 

5. FO Fyzická osoba 

6. KDS Kvalifikované dôveryhodné služby 

7. KEP Kvalifikovaný elektronický podpis 

8. MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

9. NASES Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

10. NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

11. OVM Orgány verejnej moci 

12. QSCD Certifikované zariadenie pre kvalifikovaný elektronický podpis  

13. PO Právnická osoba 

14. RS Remote signing (vzdialené podpisovanie) 

15. SNCA Slovenská národná certifikačná autorita 

16. SP Strategická priorita 

17. TSP Poskytovateľ dôveryhodnej služby (Trust Service Provider) 

 
 

2.1.3. Konvencie pre typy požiadaviek 

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

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



 

Strana 5/27 

 

 

3. DEFINOVANIE PROJEKTU  

3.1. Manažérske zhrnutie 

 

Účelom projektu je zadefinovať základné požiadavky a východiská pre projekt Certification Authority a s tým súvisiacich 

kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytovaných Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj 
„NASES“), ako prevádzkovateľa Slovenskej národnej certifikačnej autority (ďalej aj „SNCA“). Tento projekt sa zameriava na 
stanovenie kritérií a výber vhodného riešenia pre potreby poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb (ďalej aj „KDS“) 
v zmysle Nariadenia 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 aj nariadenia 
„eIDAS“).  
 
Obsahom projektu je  zníženie nákladov na prevádzku HW zariadení a SW vybavenia SNCA a nastavenie rámca poskytovania 

KDS po uplynutí životnosti existujúceho riešenia vrátane rozšírenia použiteľnosti a využívania dôveryhodných služieb koncovými 
používateľmi – fyzickými aj právnickými osobami v zmysle zjednodušenia a zatraktívnenia využívania KDS, zvýšenia kvality 
komfortu a lepšej dostupnosti eGovernment služieb so zavedením technológií vzdialenej autorizácie (vzdialené podpisovanie – 
Remote Signing) bez nutnosti vlastnenia a využívania osobitného prostriedku – certifikovaného zariadenia pre kvalifikovaný 
elektronický podpis (QSCD). 

 
Súčasťou projektu nie je vývoj aplikácie, nákup HW ako ani nákup SW. Projekt svojim charakterom plánuje zabezpečiť 
kvalifikované dôveryhodné služby outsourcingom prostredníctvom kvalifikovaného TSP, čiže používaný HW a SW nebude NASES 
vlastniť, bude ho využívať ako službu pre zabezpečenie poskytovania KDS. Projekt zároveň rozšíri plánovaný rozsah KDS o  novú 

dôveryhodnú službu vzdialeného podpisovania. 
Cieľovou skupinou reformného zámeru sú občania, podnikatelia a OVM. V súčasnosti je vydaných 4 210 000 eID kariet a 430 
000 kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis.  Služby KDS prostredníctvom SNCA využilo doposiaľ 3 173 OVM. 

 
Projekt obsahuje štandardné projektové aktivity definované v rámci usmernení a metodík PO7 OPII, t.j. rozčleňuje sa na hlavné  
aktivity: analýza a dizajn, nákup HW a krabicového softvéru, implementáciu, testovanie a nasadenie a podporné aktivity. 
 

Indikatívna suma finančných prostriedkov alokovaná pre implementáciu tohto projektu je v celkovej výške 8 373 842  EUR. 
 

Indikatívny harmonogram realizácie projektu je 10 mesiacov na hlavné aktivity a celkovo 13 mesiacov s podpornými aktivitami. 
 

SWOT analýza: 
 

SILNÉ STRÁNKY 
PRÍLEŽITOSTI 

 Zvýšenie záujmu k službám VS SR prostredníctvom 
využitia mobilných technológií zo strany 

používateľov 
 Odbúranie bariéry pri autorizácii úkonov voči VS 

SR 
 Zjednodušenie a zatraktívnenie používateľského 

prostredia 
 Ušetrenie času, úsilia a finančných prostriedkov 
 Použitie vzdialeného podpisovania kedykoľvek 

a kdekoľvek 
 Zníženie nákladov na prevádzku HW a SW SNCA 

 Podpora ekonomickej výkonnosti komerčného 
sektora zavedením API 

 Nové prístupové miesta pre služby štátu na strane 
tretích strán 

 Zefektívnenie poskytovania kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb pre OVM v rámci 
celého eGovernmentu 

SLABÉ STRÁNKY HROZBY 
 Averzia používateľov k súčasnému stavu služieb v 

digitálnych kanálov limituje ich potenciálne 
využitie v budúcnosti 

 Obavy používateľov ohľadne bezpečnosti, keďže 
privátny kľúč používateľa je presunutý na 
vzdialený server 

 Autorizácia nemôže prebiehať v off-line režime 

 Nie je možné predvídať vývoj v oblasti koncových 
zariadení, pomocou ktorých bude možné 

realizovať prístup na Internet 
 Heterogénnosť mobilných platforiem a s tým 

spojená náročná údržba a rozvoj 

 
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla dňa 1.1.2009 ako príspevková organizácia za účelom plnenia 

odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti vyplývajúcich v tom čase zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných 
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správy a prevádzkovania 
elektronických komunikačných sietí a služieb, pre Úrad vlády Slovenskej republiky (ktoré v tom čase ÚV SR vyplývali z § 24 ods. 
3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj §5 ods. 2 zákona č. 

275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov), a aj pre ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z 
informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy. Od 1.1.2019 bola NASES delimitovaná pod ÚPVII (od 1.7.2020 
právny nástupca MIRRI SR). 
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Na základe zmeny znenia zákona 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) z roku 2019 je NASES od 1.8.2019 poskytovateľom 

kvalifikovaných dôveryhodných služieb ("KDS") a Slovenskou národnou certifikačnou autoritou („SNCA“) podľa nariadenia eIDAS 
a zákona o dôveryhodných službách. 

 
V zmysle nariadenia eIDAS vyhotovenie elektronických podpisov na diaľku (tzv. „Remote Signing“) môže vykonávať/poskytovať 

jedine poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb „KDS“, ktorý je zapísaný v „trust liste“ poskytovateľov 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb EÚ (EU Trusted Lists | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)). NASES spĺňa všetky 
požiadavky na kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb v zmysle nariadenia eIDAS a zákona o dôveryhodných 
službách. 

 
Na základe vyššie uvedeného je preto žiadateľom/prijímateľom národného projektu „de iure“ a „de facto“ NASES. 
 

 
3.2. Motivácia a rozsah projektu  

 

 
V súčasnosti plní NASES  v súlade s nariadením eIDAS a zákonom 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) funkciu 
certifikovaného kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb (ďalej aj „TSP“) v rozsahu KDS: 

 Vyhotovenia a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať, 
 Vyhotovenia a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronických podpis vrátane mandátnych certifikátov,  
 Vyhotovenia kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, 

 Vyhotovenia a overovania a validácie certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel 
 Uchovávanie elektronických podpisov, pečatí a certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia. 

 
NASES zabezpečuje a poskytuje nasledovné kvalifikované dôveryhodné služby: 

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

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

 S3: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu 

webových sídiel (ks_333307), 
 S4: Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov (vrátane vydávania 

mandátnych certifikátov) (ks_333308), 

 S5: Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí (ks_336448), 
 S6: Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov (ks_336449) (vrátane 

vydávania mandátnych certifikátov), 

 S7: Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí (ks_336450), 
 S8: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok (ks_335465).  

 

V súčasnom stave pri neustálom poskytovaní a zvyšovaní počtu KDS je nutné pravidelne zabezpečovať obnovu, výmenu 
a údržbu HW zariadení a SW vybavenia, prenájom optických vlákien, nakupovať ďalšie technické vybavenie a zabezpečovať 
špecializované školenia. Všetky tieto a ďalšie náklady je potrebné pravidelne vynakladať aj vzhľadom na udržanie súčasného 
stavu poskytovania KDS prostredníctvom NASES (SNCA). 

 
V rámci súčasného stavu boli identifikované nasledovné problémy: 

 Koniec podpory HW zariadení a SW vybavenia, ktoré je využívané na poskytovanie KDS,  
 Koniec platnosti koreňového certifikátu (zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb), 

 Vysoké náklady na obnovu HW zariadení a SW vybavenia, 

 Vysoké náklady na prevádzku HW zariadení a SW vybavenia, 

 Technologické obmedzenie používania služby autorizácie prostredníctvom eID (používanie autorizácie len 
prostredníctvom osobného počítača vo vybraných prehliadačoch). 

 
Tiež boli identifikované príležitosti: 

 zlepšenie a zvýšenie atraktivity využívania dôveryhodných služieb v rámci realizácie koncových el. služieb pre FO/PO 
zavedeným vzdialeného podpisovania, 

 zefektívnenie poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre OVM v rámci celého eGovernmentu, 

 podpora multikanálového prístupu v zmysle NKIVS zavedením vzdialeného podpisovania. 
 
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 
 
Vyššie uvedené problémy a príležitosti je možné stručne definovať aj ako Efektívnejšie poskytovanie služieb KDS a Využívanie 

elektronických služieb vo väčšej miere (predstavujú hnacie prvky). 

 



 

Strana 7/27 

 

 
 
Za rok 2020 boli prostredníctvom NASESU poskytnuté služby v nasledovnom rozsahu: 
 

Názov služby Počet 

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 

S3: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre 
autentifikáciu webových sídiel (ks_333307), 

0 

S4: Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov (vrátane 

vydávania mandátnych certifikátov) (ks_333308), 

N/A 

S5: Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí (ks_336448),  N/A 

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. 

 
 
Požiadavku na zachovanie kontinuity poskytovania KDS boli stanovené nasledovné koncové služby:  

 S1: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis 

(sluzba_egov_1288) (vrátane vydávania mandátnych certifikátov), 
 S2: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať 

(ks_333306), 
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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), 
 S7: Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí (ks_336450),  

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

 

 
Službu S4: Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov (vrátane vydávania mandátnych 
certifikátov) (ks_333308) a službu S5: Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí 
(ks_336448) nebude NASES naďalej poskytovať 
 

 
 

3.3. Zainteresované strany/Stakeholderi  
 
 

V rámci projektu boli identifikované zainteresované strany. 
 

ID 
AKTÉR / STAKEHOLDER 

 

SUBJEKT 
(názov / 
skratka) 

ROLA 
(vlastník procesu/ vlastník 
dát/zákazník/ užívateľ …. 

člen tímu atď.) 

Informačný systém 
(názov ISVS a MetaIS 

kód) 

1. 
Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR 

MIRRI Garant projektu Nerelevantné 

2. Národný bezpečnostný úrad NBÚ Orgán dohľadu Nerelevantné 

3. 
Národná agentúra pre sieťové a 
elektronické služby 

NASES Poskytovateľ KDS 
Kvalifikované 
dôveryhodné služby 
(isvs_471) 

4. Orgány verejnej moci OVM Používateľ KDS Nerelevantné 

5. Občan / podnikateľ FO/PO 
Používatelia služby „Remote 
signing“ 

IS Remote Signing 
(isvs_10681) 
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3.4. Ciele projektu a merateľné ukazovatele 
 
Na základe vyššie uvedených problémov a príležitostí boli stanovené nasledovné ciele a merateľné ukazovatele, ktoré sa majú 
projektom dosiahnuť. 

  
Ciele/Merateľné ukazovatele 
 

ID 

 

 

CIEĽ 
NÁZOV 

MERATEĽNÉHO 
A VÝKONNOSTNÉHO 

UKAZOVATEĽA 

(KPI) 

POPIS 

UKAZOVATEĽA 

MERNÁ 

JEDNOTKA 
(v čom sa 

meria 

ukazovateľ) 

AS-IS 

MERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ 

HODNTOY 

(aktuálne 

hodnoty) 

TO-BE  

MERATEĽNÉ 
VÝKONNOSTNÉ 

HODNTOY 

(cieľové hodnoty 

projektu) 

SPÔSOB ICH 

MERANIA/ 

OVERENIA  
PO 

NASADENÍ 

(overenie 

naplnenie 
cieľa) 

01 

Zníženie 

nákladov na 

prevádzku HW 
zariadení a SW 

vybavenia 

 
Optimalizácia 

nákladov na 

obnovu HW 

zariadení a SW 
vybavenia 

Úspora prevádzkových 

nákladov 

Ukazovateľ 
uvádza o koľko 

sa ponížia 

prevádzkové 
náklady na 

zabezpečenie 

KDS 

podiel (%) 100 % 90% 

Vyčíslenie 
prevádzkových 

nákladov na 

základe 
skutočných 

nákladov z 

účtovníctva 

02 

Podpora 

multikanálového 

prístupu 
 

Vytvorenie 

predpokladov 
pre realizáciu 

vzdialeného 

podpisovania 

pomocou 
mobilných 

zariadení 

Počet nových 

aplikačných/koncových 
služieb pre vzdialené 

podpisovanie 

Ukazovateľ 

uvádza koľko 
bude projektom 

vybudovaných 

aplikačných 
služieb pre 

implementáciu 

na vybudovanie 

koncových 
služieb 

počet 0 1 

Overenie na 

základe 
údajov 

v MetaIS 

(aplikačné 
služby 

v prevádzke 

vybudované 

týmto 
projektom) 

 

3.5. Špecifikácia potrieb koncového používateľa 
 

  
NASES realizoval v dňoch od 21.06.2021 do 05.07.2021 používateľský prieskum, zameraný na získanie spätnej väzby k 

podpisovaniu/autorizovaniu el. dokumentov a podaní a získanie záujmu o mobilné podpisovanie/autorizovanie formou 
dotazníkového prieskumu.  
Cieľovou skupinou dotazníka boli občania/podnikatelia a zamestnanci štátnej a verejnej správy. V rámci daného obdobia sa do 
predmetného prieskumu zapojilo 119 respondentov. Informáciu o prebiehajúcom prieskume ako aj odkaz na dotazník NASES 

publikoval na webových stránkach www.slovenko.sk a www.nases.gov.sk, taktiež na facebookovej stránke pod sociálnym 
profilom slovenko.sk. 
 
Výsledky reportu sú publikované na nasledujúcom odkaze: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CNliXqS3SO294u294xHa43VYPctKbPZOD3aqrCTqBWE/edit?usp=sharing 

 
Na základe analýzy získanej spätnej väzby sme dospeli k nasledujúcim premisám/záverom: 

 
 AS IS stav súčasného podpisovania/autorizovania el. dokumentov a podaní je nevyhovujúce viď. príloha tohto 

Projektového zámeru – kategorizovanie nevyhovujúcich problémov: 
o  Technické problémy: neexistuje mobilná aplikácia, pomalé načítavanie stránky, všetko je zdĺhavé, pomalá 

odozva podpisovania, technické problémy pri inštalácií dedikovaných aplikácií; 
o  User friendly problém: nepraktické, zložité, používateľský neprívetivé, opakované zadávanie BOK kódov 

(zbytočný počet opakovania kódov), graficky odpudivé, komplikované postupy a návody; 

o  Bezpečnostný problém: nedostatok súkromia, obava z osobných údajov na ID karte (prípadne ich 

zneužitie). 
 

 18,3% občanov a podnikateľov nevyužíva vôbec elektronické podpisovanie/autorizovanie podaní z rôznych dôvodov 

(viď. Graf č. 1), pričom ale z týchto respondentov až 89,5% malo záujem používať podpisovanie / autorizovanie 
elektronických podaní dokumentov prostredníctvom mobilného zariadenia (viď. Graf č. 2); 

 
 

http://www.slovenko.sk/
http://www.nases.gov.sk/
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Graf č. 1 - Podiel občanov a podnikateľov, ktorí používajú/nepoužívajú elektronické podpisovanie/autorizovanie podaní 

 

 

 

 

 

 
 

Graf č. 2 - Podiel občanov a podnikateľov, ktorí nevyužívajú elektronické podpisovanie/autorizovanie dokumentov a podaní, ale majú 

záujem o podpisovanie/autorizovanie elektronických podaní a dokumentov prostredníctvom mobilného zariadenia 

 

 
 86,7% cieľovej skupiny zamestnancov štátnej a verejnej správy má záujem pri výkone svojej práce používať 

podpisovanie/autorizovanie elektronických podaní a dokumentov prostredníctvom mobilného zariadenia (viď. Graf č. 

3); 
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Graf č. 3 - Podiel zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí majú záujem používať podpisovanie/autorizovanie elektronických podaní a 

dokumentov prostredníctvom mobilného zariadenia 

 

 

 
 80% občanov a podnikateľov v rôznom postavení, ktorí používajú súčasné nastavenie podpisovania/autorizovania el. 

dokumentov a podaní má záujem o podpisovanie/autorizovanie elektronických podaní a dokumentov prostredníctvom 

mobilného zariadenia (viď. Graf č. 4); 

 

 
Graf č. 4 - Podiel ktorí používajú súčasné nastavenie podpisovania/autorizovania el. dokumentov a podaní má záujem o 

podpisovanie/autorizovanie elektronických podaní a dokumentov prostredníctvom mobilného zariadenia 

 
 
Získaná spätná väzba z používateľského prieskumu bude pretavená do potrieb koncových používateľov a zohľadnená a 
popísaná v rámci Katalógu požiadaviek. 

 
  

3.6. Riziká a závislosti 

 
Riziká a závislostí sú spracované v Prílohe č.2 – Zoznam RIZÍK a ZÁVISLOSTI  
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3.7. Alternatívy a Multikriteriálna analýza 

 
 

3.7.1. Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry 

 
V rámci projektu boli vyhodnotené nasledovné alternatívy pomocou biznisovej vrstvy: 

1. Zabezpečenie kontinuity poskytovania KDS v zodpovednosti NASES (SNCA ako koreňová certifikačná autorita) pre 
OVM (Nulté riešenie), 

2. Zabezpečenie kontinuity poskytovania KDS v zodpovednosti NASES (SNCA ako podriadená certifikačná autorita) pre 

OVM, 
3. Zabezpečenie poskytovania KDS prostredníctvom externých TSP – OVM si budú zabezpečovať služby samostatne, 

 
Pre všetky alternatívy je platná kombinácia vyššie uvedenej alternatívy (poskytovanie KDS v navrhovanom rozsahu 6 koncových 

služieb) + Rozšírenie o dôveryhodné služby vzdialeného podpisovania 
 

 

 
 

 

 

RIEŠENIE 1  

Biznis alternatíva 1 Zabezpečenie kontinuity poskytovania KDS v zodpovednosti NASES (SNCA ako koreňová certifikačná 
autorita) pre OVM 

Popis alternatívy Kvalifikované dôveryhodné služby budú naďalej zabezpečené v zodpovednosti organizácie NASES 
(SNCA), ktorá bude naďalej zastávať kvalifikovaný štatút poskytovateľa TSP (Koreňová certifikačná 
autorita) a bude poskytovať rozsah vybraných 6 koncových služieb. Riešenie zabezpečí kontinuitu 

poskytovania služieb pre OVM. 

Kritéria pre aplikačnú 
vrstvu „must have“ 

Projekt musí zabezpečiť poskytovanie nasledovných kvalifikovaných dôveryhodných 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, 
 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. 

Kritéria pre aplikačnú 
vrstvu „nice to have“ 

Projekt zabezpečí podporu pre realizáciu a procesovanie žiadostí o vydávanie certifikátov. 

Alternatíva pre 
technologickú vrstvu 

Vlastná infraštruktúra 
Outsourcing infraštruktúry 



 

Strana 13/27 

 

 

RIEŠENIE 2  

Biznis alternatíva 2 Zabezpečenie kontinuity poskytovania KDS v zodpovednosti NASES (SNCA ako podriadená 
certifikačná autorita) pre OVM 

Popis alternatívy Kvalifikované dôveryhodné služby budú zabezpečené v zodpovednosti organizácie NASES (SNCA), 

ktorá bude naďalej zastávať štatút poskytovateľa TSP (Podriadená certifikačná autorita) a bude 

poskytovať rozsah 6 koncových služieb. Riešenie zabezpečí kontinuitu poskytovania služieb pre OVM, 
ale SNCA nebude figurovať s Trust liste dôveryhodných poskytovateľov.  

Kritéria pre aplikačnú 

vrstvu „must have“ 

Projekt musí zabezpečiť poskytovanie nasledovných kvalifikovaných dôveryhodných 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, 

 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. 

Kritéria pre aplikačnú 

vrstvu „nice to have“ 

Projekt zabezpečí podporu pre realizáciu a procesovanie žiadostí o vydávanie certifikátov. 

Alternatíva pre 
technologickú vrstvu 

Outsourcing infraštruktúry 

 

RIEŠENIE 3  

Biznis alternatíva 3 Zabezpečenie poskytovania KDS prostredníctvom tretej strany, každé OVM si bude tieto služby 
zabezpečovať samostatne 

Popis alternatívy Kvalifikované dôveryhodné služby budú zabezpečené externe prostredníctvom tretej strany 
s kvalifikovaným štatútom TSP. Služby pre OVM nebude zabezpečovať NASES (SNCA) a OVM si bude 
tieto služby zabezpečovať samostatne.  

Kritéria pre aplikačnú 

vrstvu „must have“ 

Projekt musí zabezpečiť poskytovanie nasledovných kvalifikovaných dôveryhodných 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, 
 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. 

Kritéria pre aplikačnú 
vrstvu „nice to have“ 

Projekt zabezpečí podporu pre realizáciu a procesovanie žiadostí o vydávanie certifikátov. 

Alternatíva pre 
technologickú vrstvu 

Outsourcing infraštruktúry 

 

RIEŠENIE 4 až 6  

Biznis alternatíva 4 až 
6 

Poskytované služby KDS budú rozšírené o služby vzdialeného podpisovania 

Popis alternatívy Služby budú poskytované rovnako ako v prípadoch alternatív 1 až 3 a zároveň budú poskytované 
služby rozšírené o služby dôveryhodného vzdialeného podpisovania a s tým súvisiacich procesov. 

Kritéria pre aplikačnú 
vrstvu „must have“ 

Projekt musí zabezpečiť poskytovanie nasledovných kvalifikovaných dôveryhodných 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, 

 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. 
 Kvalifikovaná dôveryhodná služba vzdialeného podpisovania (potrebné definovať služby 

spojené s RS) 

Kritéria pre aplikačnú 
vrstvu „nice to have“ 

Projekt zabezpečí podporu pre realizáciu a procesovanie žiadostí o vydávanie certifikátov. 

Alternatíva pre 
technologickú vrstvu 

Vlastná infraštruktúra 
Outsourcing infraštruktúry 
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3.7.2. Multikriteriálna analýza 

 
Výber alternatív prebehol na úrovni biznis vrstvy prostredníctvom MCA zostavenej na základe kapitoly Motivácia, ktorá obsahuje 

ciele stakeholderov, ich požiadavky a obmedzenia pre dosiahnutie uvedených cieľov. Nie všetky kritéria boli definované ako KO 
kritéria. KO kritériá označujú biznis požiadavky na riešenie, ktoré sú z hľadiska rozsahu identifikovaného problému a motivácie 
nevyhnutné pre riešenie problému a všetky akceptovateľné biznis alternatívy ich tak musia naplniť.  
 
Nižšie sa nachádzajú alternatívy, ktoré dokážu pokryť hlavný cieľ projektu Kvalifikované dôveryhodné služby a zároveň pomôžu 
riešiť identifikované problémy a príležitosti súčasného stavu: 
 

 Koniec podpory HW zariadení a SW vybavenia, ktoré je využívané na poskytovanie KDS,  

 Koniec platnosti koreňového certifikátu (zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb), 
 Vysoké náklady na obnovu HW zariadení a SW vybavenia, 
 Vysoké náklady na prevádzku HW zariadení a SW vybavenia, 

 Technologické obmedzenie používania služby autorizácie prostredníctvom eID (používanie autorizácie len 
prostredníctvom osobného počítača vo vybraných prehliadačoch). 

 

Príležitosti: 
 zlepšenie a zvýšenie atraktivity využívania dôveryhodných služieb v rámci realizácie koncových el. služieb pre FO/PO 

zavedeným vzdialeného podpisovania, 

 zefektívnenie poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre OVM v rámci celého eGovernmentu, 
 podpora multikanálového prístupu v zmysle NKIVS zavedením vzdialeného podpisovania. 

 
 
Spracovanie MCA 

 KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE KRIÉRIA 
NASES/MI

RRI 
OVM FO/PO 

BIZNIS 
VRSTVA 

 

Zabezpečenie kontinuity 
poskytovania KDS (KO) 

Zabezpečenie kontinuity 
poskytovania súčasných služieb 
KDS 

X X X 

Riešenie zníži prevádzkové 

náklady na zabezpečenie 
poskytovania KDS 

Súčasné riešenie zabezpečenie 

chodu SNCA prináša so sebou 
vysoké náklady na prevádzku 

X   

Podpora multikanálového 
prístupu (KO) 

Podpora multikanálového prístupu 
v zmysle NKIVS zavedením 
vzdialeného podpisovania. 

X X X 

 
Vyhodnotenie MCA 

ZOZNAM KRITÉRIÍ 
ALTERNATÍVA  

1 
SPÔSOB  

DOSIAHNUTIA 
ALTERNATÍVA 

2 
SPÔSOB  

DOSIAHNUTIA 

Zabezpečenie 
kontinuity 

poskytovania KDS 
(KO) 

áno 

KDS budú poskytované 

naďalej organizáciou NASES 
(SNCA) a zabezpečujú 
povinností v zmysle 
nariadenia eIDAS 

áno 

KDS budú poskytované 

naďalej organizáciou NASES 
(SNCA) a zabezpečujú 

povinností v zmysle nariadenia 
eIDAS 

Riešenie zníži 

prevádzkové náklady 
na zabezpečenie 
poskytovania KDS 

nie  áno 

Riešenie je schopné znížiť 

celkové náklady vzhľadom, že 
bude poskytovať služby ako 

podriadená CA 

Podpora 
multikanálového 
prístupu (KO) 

nie  nie  

ZOZNAM KRITÉRIÍ 
ALTERNATÍVA  

3 

SPÔSOB  

DOSIAHNUTIA 

ALTERNATÍVA 

4 

SPÔSOB  

DOSIAHNUTIA 

Zabezpečenie 
kontinuity 

poskytovania KDS 
(KO) 

nie  áno 

KDS budú poskytované 
naďalej organizáciou NASES 

(SNCA) a zabezpečujú 

povinností v zmysle nariadenia 
eIDAS 

Riešenie zníži 

prevádzkové náklady 
na zabezpečenie 
poskytovania KDS 

áno 

Riešenie je schopné znížiť 

celkové náklady na 
poskytovanie služieb KDS 

nie  

Podpora 

multikanálového 

prístupu (KO) 

nie  áno 
NASES rozšíri svoje služby 

o vzdialené podpisovanie 
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ZOZNAM KRITÉRIÍ 
ALTERNATÍVA  

5 

SPÔSOB  

DOSIAHNUTIA 

ALTERNATÍVA 

6 

SPÔSOB  

DOSIAHNUTIA 

Zabezpečenie 
kontinuity 

poskytovania KDS 

(KO) 

áno 

KDS budú poskytované 
naďalej organizáciou NASES 

(SNCA) a zabezpečujú 

povinností v zmysle 

nariadenia eIDAS 

nie  

Riešenie zníži 
prevádzkové náklady 

na zabezpečenie 
poskytovania KDS 

áno 

Riešenie je schopné znížiť 
celkové náklady vzhľadom, 

že bude poskytovať služby 
ako podriadená CA 

áno 
Riešenie je schopné znížiť 

celkové náklady na 

poskytovanie služieb KDS 

Podpora 
multikanálového 

prístupu (KO) 

áno 
NASES rozšíri svoje služby 
o vzdialené podpisovanie 

áno 
Externý TSP bude poskytovať 

služby vzdialeného 

podpisovania 

 
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. Alternatívy, ktoré nesplnili všetky KO kritériá, 
boli vylúčené z ďalšieho posudzovania. Alternatíva 1 je zachovanie súčasného stavu (tzv. nulté riešenie) bude posudzované aj 
v CBA. 
 

3.7.3. Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry 

 
Alternatívy na úrovni aplikačnej architektúry reflektujú alternatívy vypracované na základe „nadradenej“ architektonickej biznis 

vrstvy, pričom vďaka uplatneniu nasledujúcich princípov aplikačná vrstva architektúry dopĺňa informácie k  alternatívam 
stanoveným pomocou biznis architektúry.  

 
Pre klasifikáciu alternatív za účelom ďalšieho porovnania aplikačnej vrstvy a architektúry boli definované nasledovné 
požiadavky:  
 

 Nutné – aplikačné moduly/funkcionality, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov  

 Preferované – aplikačné moduly/funkcionality, ktoré rozvíjajú biznis alternatívu a vytvárajú dodatočné prínosy, 
započítané v CBA 

 
Stanovenie alternatív prostredníctvom aplikačnej vrstvy architektúry  
 
Nutné: Systém musí zabezpečiť poskytovanie nasledovných kvalifikovaných dôveryhodných 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, 
 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, 

 Kvalifikovaná dôveryhodná služba vzdialeného podpisovania (potrebné definovať služby spojené s RS) 
 
Preferované: Podpora pre žiadosti o vydávanie certifikátov (zavedenie aplikačnej podpory pre procesy, ktoré zabezpečujú 
žiadosti o vydávanie ceritikátov až po distribúciu certifikátov). 

 

Pre účely projektu, ako aj v CBA uvažujeme len s nutnými požiadavkami, teda preferovaná alternatíva na aplikačnej úrovni nie 
je vyčíslená.  
 
 

3.7.4. Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry 
 
Alternatívy na úrovni technologickej architektúry reflektujú alternatívy vypracované na základe „nadradenej“ architektonickej 
aplikačnej vrstvy.  
 
Alternatívy na technologickej vrstve architektúry boli stanovené nasledovne: 

 Vlastná infraštruktúra (poskytovanie služieb na vlastnej infraštruktúre) 
 Outsourcing infraštruktúry (infraštruktúra bude poskytovaná treťou stranou, prípadne bude umiestnená vo 

vládnom cloude alebo všetky služby KDS budú poskytované prostredníctvom infraštruktúry CA tretej strany, ktorá 

musí byť certifikovaná) 
 
Jednotlivé alternatívy na technologickej vrstve sú porovnané vo vypracovanej CBA. 
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4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU) 
 
Výstupy projektu budú: 
 
Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných 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, 
 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,  
 Kvalifikovaná dôveryhodná služba vzdialeného podpisovania 

 
Zriadenie 100 pracovísk Registračných autorít 
 

Pre implementované zmeny budú dodané nasledovné špecializované a manažérske produkty. 

 
Výstupy projektu 

Iniciačná fáza projektu 

Manažérsky produkt 

Projektový iniciálny dokument (PID) (I-04) 

Realizačná fáza projektu 

Hlavné aktivity  
 

Špecializovaný produkt 

Analýza a dizajn  Detailný návrh riešenia (R1-1) 

Plán testov (R1-2) 

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

Testovanie (R3-2) 

Školenia personálu (R3-3) 

Dokumentácia (R3-4) 

Nasadenie a Postimplementačná 
podpora 

Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) (R4-1) 

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

Dokončovacia fáza projektu 

Manažérsky produkt 

Správa o dokončení projektu 

Správa o získaných poznatkoch 

Plán kontroly po odovzdaní projektu 

Odporúčanie nadväzných krokov 

Služby projektového riadenia 

Manažérsky produkt 

M-01 Plán etapy 

M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky 
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M-03 Akceptačný protokol 

 
Identifikácia vlastníkov procesov je definovaná v kapitole 9 Projektový tím. 

5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY 

 
Biznis architektúra 
Vybraný rozsah poskytovaných KDS pre cieľové skupiny bude poskytovaný prostredníctvom SNCA (podriadená certifikačná 
autorita) pre OVM. Zároveň bude rozsah rozšírený o poskytovanie služieb pre vzdialené podpisovanie. Projekt vytvorí základy 
pre budovanie resp. úpravu koncových služieb pre FO/PO, ktoré budú môcť byť podpísané 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.  

 
Systém musí zabezpečiť poskytovanie nasledovných kvalifikovaných dôveryhodných 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, 
 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. 
 
Projekt zavedie nasledovné koncové služby: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vzdialeného podpisovania (potrebné definovať 

služby spojené s RS) 
 
Nevyhnutné 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 
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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 

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. 
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Aplikačná architektúra 
 

 
Cieľom zavedenia služby vzdialeného podpisovania je odbúrať bariéry pri autorizácií elektronických dokumentov a 
elektronických podaní tým, že zatraktívnime, zjednodušíme používateľské prostredie, zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť 
eGovernment služieb pre občanov a podnikateľov, pričom v neposlednom rade ušetríme čas a finančné prostriedky používateľov 

minimalizovaním nákladov na nákup bezpečných zariadení a ich správu/prevádzku vrátane el iminácie potreby používania 
prídavných zariadení napr. čítačka eID a elektronických identifikačných kariet eID alebo eDoPP. Navrhované riešenie „Remote 
Signing“ tzv. vzdialené podpisovanie zabezpečuje vyhotovovanie kvalifikovaných elektronických podpisov na diaľku, to znamená, 
že privátny kľúč používateľa je presunutý na vzdialené dôveryhodné úložisko (QSCD – qualified signature creation device) 

poskytovateľa kvalifikovaných dôveryhodných služieb a je sprístupnený používateľovi cez sieť pomocou API  
 
Na aplikačnej úrovni zabezpečí externý poskytovateľ aplikačné vybavenie pre poskytovanie funkčností pre: 

 Vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis 

 Vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať 
 Vydávanie časových pečiatok 
 Vzdialené podpisovanie 

 Registračné autority 
 
 

application Aplikačná architektúra

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

 
 
Technologická architektúra 
 
Z hľadiska technologickej architektúry bude zabezpečená kompletná PKI infraštruktúra s potrebnými komponentami 

a funkcionalitami u certifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb, ktorú bude NASES pre účely poskytovania KDS 
využívať.   
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6. LEGISLATÍVA 

 
Nerelevantné pre projekt (nie je potrebná žiadna zmena legislatívy). 

 

7. ROZPOČET A PRÍNOSY 
 
 
V rámci ekonomickej analýzy je kladený dôraz predovšetkým na definovanie prínosov navrhovaného projektu a to ako 
kvalitatívnych, tak aj kvantitatívnych (finančné a ekonomické). Projekt Certification Authority nie je typickým projektom v oblasti 

informatizácie, lebo súčasťou projektu nie je vývoj aplikácie, nákup HW ako ani nákup SW. Projekt svojim charakterom plánuje 
zabezpečiť kvalifikované dôveryhodné služby outsourcingom prostredníctvom kvalifikovaného TSP, čiže používaný HW a  SW 
nebude NASES vlastniť, bude ho využívať ako službu pre zabezpečenie poskytovania KDS. Projekt zároveň rozšíri plánovaný 
rozsah KDS o novú dôveryhodnú službu vzdialeného podpisovania. 

 
Parametre v CBA 
V rámci prieskumu trhu boli oslovení dodávatelia (slovenský aj zahraničný trh) pre stanovenie indikatívnej ceny pre jednotlivé 
alternatívy.  

 
V rámci definovaných prínosov vzhľadom na typ projektu sú vyčíslené finančné prínosy, ktoré spočívajú v šetrení výdavkov 
v budúcom stave oproti súčasnému stavu. 
 

Na základe predpokladov pre životnosť HW a SW je definované pre súčasný stav, že v roku T2 t.j. v roku 2023 a opätovne 
v roku T7 dôjde k výmene a obnove HW a SW. Cena bola stanovená na základe predošlej zmluvy z roku 2017, kde došlo 
k dodaniu PKI koreňovej infraštruktúry. V roku 2023 bude mať infraštruktúra vek 6 rokov, čo je potrebné riešiť opätovným 
nákupom. Ako ďalšie náklady súčasného stavu sú definované špecializované školenia, príprava na realizáciu auditu pre 
zachovanie statusu TSP, prenájom optických vlákien a technické vybavenie.  

 

Pre porovnanie pre budúci stav s projektom je rovnaký predpoklad, že k výmene HW a SW, teda jednorazové investície sa budú 
realizovať opätovne každý 5 rok. To neplatí pre jednorazové poplatky, ktoré súvisia so zavádzaním registračných autorít.  
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Kvantitatívne prínosy v rámci navrhovaného projektu sú: 

 Zníženie prevádzkových nákladov na poskytovanie služieb KDS 
 
Kvalitatívne prínosy v rámci navrhovaného projektu sú: 

 Zlepšenie a zvýšenie atraktivity využívania elektronických služieb zavedením vzdialeného podpisovania  

 
Vzhľadom na typ projektu a zvolenú formu nákladov v CBA rozlišujeme náklady: 

 Jednorazové – počítané na začiatku obdobia 

 Pravidelné – opakujúce sa na základe času napr. mesiac/rok 
 Pravidelné – opakujúce sa na základe stanoveného počtu 

 
Tieto náklady sú v CBA rozdelené na fiktívne „moduly“: 

 KDS – poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb 
 RS – poskytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vzdialeného podpisovania (novo zavedená služba)  

 RA – zriadenie, školenie a podpora Registračnej autority 
 
Vyčíslené náklady pre budúci stav nie je možné rozdeliť do jednotlivých častí šablóny CBA (Aplikácie, SW a HW) vzhľadom na 

to, že typ projektu je poskytovanie služieb. 
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Sumarizácia nákladov a prínosov 

Náklady KDS RS RA 

Všeobecný materiál 7 300 926 EUR 1 212 281 EUR 814 743 EUR 

IT - CAPEX 7 300 926 EUR 692 906 EUR 243 406 EUR 

Aplikácie 
 474 499 EUR  

SW 7 300 926 EUR 218 408 EUR 
 

HW 
  

32 998 EUR 

IT - OPEX- prevádzka 18 111 248 EUR 914 832 EUR 567 891 EUR 

Aplikácie 
   

SW 17 033 790 EUR 509 567 EUR 567 891 EUR 

HW 
   

Riadenie projektu 123 350 EUR 
 

9 809 EUR 3 446 EUR 

Prínosy 
   

Finančné prínosy 
   

Administratívne poplatky 
   

Ostatné daňové a nedaňové príjmy 
   

Ekonomické prínosy 
   

Občania (€) 
   

Úradníci (€) 
   

Úradníci (FTE) 
   

Kvalitatívne prínosy 
   

    

 
 
Projekt je návratný už v 2 roku od začatia poskytovania služieb (T2) s dosiahnutím šetrením na úrovni 7 232 457 EUR za 

obdobie 10 rokov.  

 
 
 
Ekonomická vnútorná výnosová miera (EIRR): 5,0% 

 
Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV): - 5 927 212 EUR 
 
Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV): -4 712 320 EUR 
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8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A METÓDA JEHO RIADENIA  

 

Časový harmonogram projektu je nastavený na 6 mesiacov vzhľadom na to, že sa nejedná o implementačný projekt, ale 

poskytovanie služby. Projekt musí začať najneskôr do 07/2022 a musí byť ukončený najneskôr do 12/2022. Jednotlivé 
fakturačné míľniky sú uvedené v časovom harmonograme.  
 

ID FÁZA/AKTIVITA 
ZAČIATOK 

(odhad termínu) 

KONIEC 

(odhad termínu) 

FAKTURAČNÝ 

MÍĽNÍK 

1. Prípravná fáza 01/2021 03/2021  

2. Iniciačná fáza 04/2021 08/2021  

2a Realizácia verejného obstarávania    

2b Podpis zmluvy s dodávateľom 01/2022 06/2022  

3. Realizačná fáza 07/2022 12/2022 Áno 

3a Analýza a Dizajn    

3b 
Nákup technických prostriedkov, programových 
prostriedkov a služieb 

   

3c Implementácia a testovanie     

3d Nasadenie a PIP    

4. Dokončovacia fáza 12/2022 12/2022  

5. Podpora prevádzky (SLA)    

 
 
Projekt bude realizovaný metódou Waterfall 
Waterfall- vodopádový prístup počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji 

alebo realizácii projekty. Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie. Vodopádový prístup je 
vhodný a užitočný v projektoch, ktorý majú jasný cieľ a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác.  
 
Verejný obstarávateľ projektu vypracoval funkčnú špecifikáciu - detailnú a technickú špecifikáciu - rámcovú. 
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9. PROJEKTOVÝ TÍM 

 
Zostavuje sa Riadiaci výbor (RV) v minimálnom zložení: 

 Predseda RV 
 zástupca vlastníkov procesov objednávateľa 

 zástupca kľúčových používateľov objednávateľa 
 zástupca dodávateľa (bude doplnený až po ukončení VO / voliteľný člen) 

 člen RV/zástupca MIRRI SR 
 

ID Meno a Priezvisko Pozícia Organizácia 

1. Karel Pavel  Predseda RV NASES 

2. Martin Sulík 

zástupca vlastníkov procesov 

objednávateľa/podpredseda 
RV 

NASES 

3. Tibor Berešík  
zástupca kľúčových 

používateľov objednávateľa 
NASES 

4. Andrej Kramár Člen RV/Zástupca MIRRI SR MIRRI SR 

5. 

Meno a priezvisko 

Bude doplnený až po 
ukončení VO / 
voliteľný člen 

zástupca dodávateľa TO BE DONE 

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

 kľúčový používateľ, 

 IT analytik, 
 IT architekt, 

 manažér kvality, 
 vlastník procesov, 
 manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti. 

 

ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte 

1. Tibor Berešík Riaditeľ SNCA SNCA 
kľúčový používateľ 

2. Juraj Jendek IT Analytik Odbor business analýz 
IT analytik 

3. Peter Žovák IT Architekt Projektová kancelária 
IT architekt 

4.  Manažér kvality NASES 
manažér kvality 

5. Martin Sulík Vlastník procesov Kancelária GR 
vlastník procesov 

6. Radoslav Rosiar 
Manažér kybernetickej a 
informačnej bezpečnosti 

Kybernetická bezpečnosť 
manažér kybernetickej a 
informačnej bezpečnosti 

7. Peter Garaj 
Projektový manažér/Finančný 

manažér 
Projektová kancelária 

Projektový 

manažér/Finančný manažér 
(kumulovaná funkcia) 
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10. PRACOVNÉ NÁPLNE  

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

Projektový manažér 

 zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, 
zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie 
Riadiaceho výboru. Zodpovedá za riadenie všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tím 

objednávateľa a za efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom dodávateľa. 
 zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov 

projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za 

riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými 
štandardami, zásadami a princípmi projektového riadenia. 

 zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým 
plánov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/ projektový manažér  

obvykle podieľa na ich plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka.  
 

Kľúčový používateľ 

  zodpovedný za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov a 

za overenie kvality produktu. 
  zodpovedný za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a 

kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na 

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

návrh na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej 

prevádzky. Predkladá požiadavky na zmenu funkcionalít produktov a je súčasťou projektových tímov 
 
IT analytik 

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

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

  analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, 

vytvára analytický model systému, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom.  
  Analytik informačných technológií pripravuje špecifikáciu cieľového systému od procesnej až po technickú rovinu. 

Mapuje a analyzuje existujúce podnikateľské a procesné prostredie, analyzuje biznis požiadavky na informačný 
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systém, špecifikuje požiadavky na informačnú podporu procesov, navrhuje koncept riešenia a pripravuje podklady pre 
architektov a vývojárov riešenia, participuje na realizácii zmien, dohliada na realizáciu požiadaviek v cieľovom riešení, 

spolupracuje pri ich preberaní (akceptácie) používateľom.  
  Pri návrhu IT systémov využíva odbornú špecializáciu IT architektov a projektantov. Študuje a analyzuje 

dokumentáciu, požiadavky klientov, legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a 

výkonnosti riadiacich a informačných procesov. Navrhuje a prerokúva koncepcie riešenia informačných systémov a 

analyzuje ich efekty a dopady. Zabezpečuje spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s návrhom dátových a 
objektových štruktúr a ich väzieb, užívateľského rozhrania a ostatných podkladov pre projektovanie nových riešení. 

  Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti svojej 

špecializácie. Zodpovedá za návrhovú (design) časť IT - pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných 
systémov (biznis pohľad) a ich realizátormi (technologický pohľad). 

 

IT architekt 

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

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

rozvoja informačných technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej 
techniky. Navrhuje základnú architektúru informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb. 
Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej 

softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia.  
  zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. 

Môže tiež poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt, projektant 

analyzuje, vytvára a konzultuje so zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, najmä 

na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo 
riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle rozsahu, kvality a ceny celej 
služby/riešenia. 

 

Manažér kvality 
 

  zodpovedá za priebežné vyžadovanie, hodnotenie a kontrolu kvality (vecnej aj formálnej) počas celého projektu. Je 
zodpovedný za úvodné nastavenie pravidiel riadenia kvality a za následné dodržiavanie a kontrolu kvality jednotlivých 

projektových výstupov. Sleduje a hodnotí kvalitatívne ukazovatele projektových výstupov a o zisteniach informuje 
projektového manažéra objednávateľa formou pravidelných alebo nepravidelných správ/záznamov.  

  plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje 

príležitosti na trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými normami. Zabezpečuje 
tvorbu cieľov a koncepcie kvality, vrátane kontroly ich plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s 
plánom. 

  Počas celej doby realizácie projektu zabezpečuje zhodu kvality projektových výstupov s požiadavkami. Realizuje 

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

 
Vlastník procesov 

 
  zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. 

Kľúčová rola na strane zákazníka (verejného obstarávateľa), ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za 
výsledné riešenie, prínos požadovanú hodnotu a naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať 

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

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

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

alokovaných na realizáciu projektu. 
 
Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti 

 zodpovedá za dodržanie princípov a štandardov na 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 

 
 



 

Strana 27/27 

 

11. ODKAZY 
 

Nerelevantné. 

12. PRÍLOHY  

 
 
Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí – rámcový 
 

 
 
 
Koniec dokumentu 

 


