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Základné informácie
Prehľad
Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku verejnej správy, agendy verejnej
správy a životnej situácie.
Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie
Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom
výzvy

Národný projekt Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane
otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie ďalej len „Dátová
integrácia“ je zameraný na sprístupnenie infraštruktúry pre realizáciu princípu „Jeden krát
a dosť“ a sprístupňovanie otvorených údajov pre „rozhodujúcu masu“ OVM.
Predkladanú štúdiu uskutočniteľnosti pre tento projekt vypracoval Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad ÚPVII“), ktorý bude národný projekt Dátová
integrácia realizovať. Úrad ÚPVII bude prijímateľom nenávratného finančného príspevku
(NFP). Štúdia vychádza zo schváleného reformného zámeru Koncepčné budovanie digitálnej a
inovatívnej VS, ktorého realizátorom je ÚPVII.
Projekt napĺňa ciele OP II a ciele strategických priorít NKIVS 2016-2020 a to hlavne pre
strategické priority:
•
•
•

Manažment údajov,
Otvorené dáta,
Integrácia a orchestrácia.

Projekt Dátová integrácia si kladie za cieľ prispieť k naplnenie princípu “Jeden krát a dosť“
tak, aby v čo najväčšej možnej miere bol odbremenený občan/podnikateľ od potreby
dokladovania dokladov a údajov, ktoré už VS má k dispozícií. Tento cieľ je potrebné napĺňať na
úrovni:
•
•
•
•

zavedenia manažmentu údajov vo VS (data governance)
implementácie master data managemet pohľadu na dáta VS
riešenia dátovej kvality
Zabezpečiť požadovanú úroveň interoperability údajov verejnej správy

Kľúčovým predpokladom pre naplnenie vyššie uvedeného cieľa je zdieľanie údajov – dátová
integrácia, ktorá predstavuje „infraštruktúrnu úroveň“ pre napĺňanie princípu “Jeden krát
a dosť“. Dátová integrácia adresuje primárne túto úroveň.

V oblasti právnych predpisov aktuálna legislatíva Slovenskej republiky obsahuje právnu
úpravu týkajúcu sa výkonu verejnej moci elektronicky a to hlavne v rámci č. 305/2013 Z.z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Ide najmä o :
1. Stanovenie povinnosti alebo oprávnenia používať modul procesne integrácie a integrácie
údajov (§10 odsek 2)
2. Prístup k dátam vo väzbe na ostatné časti modulu procesnej integrácie a integrácie
údajov (§10 odsek 11)
3. Oprávnenie použiť modul procesnej integrácie a integrácie údajov pri výkone verejnej
moci elektronicky (§17 ods. (2)) a povinnosť poskytnúť dokumenty, údaje alebo
skutočnosti (§17 ods. (6))
4. Synchronizácia údajov pri referencovaní a jednotný prístup k referenčným údajom (§52)
5. Stotožnenie údajov – prvý krok pri používaní údajov z referenčných registrov (§54a)
V oblasti biznis architektúry a technickej realizácie boli analyzované alternatívy v súvislosti
s modelom poskytovania služieb dátovej integrácie a alternatívy technického riešenia. Bola
vybraná alternatíva, v ktorej sa bude realizovať nový model poskytovania služieb dátovej
integrácie v spojení s alternatívou využitia existujúceho IS CSRÚ ako základu pre Dátovú
integráciu.
V rámci technologickej architektúry sa predpokladá využitie všetkých aktívnych súčasných
funkcionalít CSRU. Platforma pre dátovú integráciu musí byť v súlade s požiadavkami NKIVS
(strategické priority Integrácia a Orchestrácia, Manažment údajov a Otvorené údaje). Táto
platforma musí byť otvorená pre interoperabilitu s platformami iných typov integrácie Aplikačná integrácia, Business proces management system (BPMS), G2G integrácia ( B2B
integrácia), Cloud based Integrácia (CBI), API Management). Zároveň platí, že platforma musí
vedieť zužitkovať už existujúce funkčné informačné systémy publikujúce otvorené údaje ako

napr. MOD. Kľúčovým v projekte Integrácii údajov je aktívne zavedenie URI a Centrálneho
modelu údajov do aplikačných služieb.
Výsledkom národného projektu Dátovej integrácii bude :
•
•
•
•
•
•
•

•

Identifikácia „rozhodujúcej“ masy subjektov s možnosťou zdieľať objekty evidencie
a otvorené dáta pomocou platformy pre dátovú integráciu
39 nových subjektov registrovaných v Dátovej integrácii v roli konzumenta
31 nových subjektov registrovaných v Dátovej integrácii v roli poskytovateľa
223 nových objektov evidencie (datasetov) Otvorených dát registrovaných v Dátovej
integrácii a dostupných pre konzumentov alebo úložisko Otvorených dát
515 nových integračných väzieb na objekty evidencie (datasety) pre konzumovanie
Dátový model zapojených subjektov pre “1x a dosť”, ktorých dátové prvky bude
postavený na centrálnym modelom údajov verejne správy
MetaData model VS pre “1x a dosť”, ktorý bude súčasťou Centrálneho modelu údajov
verejnej správy a ktorý umožní dokumentovať používanie dát v súvislosti s výkonom
agend VS, používanie Otvorených údajov a Analytických údajov
Registrácia jednotných URI identifikátorov pre dátové entity AIS integračných
subjektov, ktoré sú predmetom dátovej integrácie v Meta-informačnom systéme

Dátová integrácia taktiež poskytne robustné služby súvisiace s napĺňaním princípu “Jeden krát
a dosť“, menovite pre úrovne:
•
•
•

zavedenia manažmentu údajov vo VS (data governance),
implementácie master data managemet pohľadu na dáta VS,
riešenia dátovej kvality

Ktorých riešenie sa pripravuje v projekte Rozvoj platformy integrácie údajov (nové
centrálne služby), ktorý bude prislúchajúci k širšiemu spektru špecifických cieľov:
7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
Rozvoj platformy integrácie údajov je súčasťou schváleného reformného zámeru (RZ)
Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS, ktorého realizátorom je UPVII a v rámci
realizácie reformy nebolo uvažované rozšírenie množiny integračných subjektov, ale
modernizácia technologického zabezpečenia integračnej platformy. Projekt rozvoja platformy
integrácie údajov bude bežať paralelne s projektom dátovej integrácie tak, aby výstupy dátovej
integrácie boli zohľadnené pri dosahovani cieľov rozvoja platformy integrácie údajov. Dátová

integrácia bude využitá pri realizácií nasledovných výstupov projektu Rozvoj platformy
integrácie údajov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Služby pre virtualizáciu dát
Zápisová služba pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra
Priamy „push model“ distribúcie údajov
Mechanizmus komunikácie o zmenách údajov
Služby manažmentu a distribúcie kmeňových údajov (číselníky, MDM)
Služba vyhľadávania Zabezpečenie údajov pre službu „Moje dáta“
Nástroje pre správu oprávnení
Vytvorenie GUI pre prístup k registrom a referenčným údajom
Vytvorenie platformy generického registra Služby manipulácie, anonymizácie
(pseudoanonymizácie) a transformácie údajov
Služba poskytujúca údaje pre nadstavbový modul „Moje dáta“

Dopadom národného projektu Dátovej integrácie (Konsolidácia nosnej údajovej základne pre
sprístupnenie formou otvorených údajov) bude :
•
•

Naplnenie investičných priorít Služby občanom a podnikateľom a Efektívna verejná
správa[1]
Všetky údaje, ktoré budú získané prostredníctvom služieb dátovej integrácie budú
právoplatné, čiže použiteľné na právne úkony.

Správca Modulu úradnej komunikácie (po prijatí novely z.305/2013 Modulu procesnej
integrácie a integrácie údajov) bude pravidelne konzultovať výstupy projektu a jeho realizácia
musí byť vykonávaná v spolupráci s centrálnou autoritou - Centrálnou dátovou kanceláriou
(dnes PS1 pre dátové štandardy) s využitím nasledujúcich služieb:
1. registrácia a vydávanie Jednotných referencovateľných identifikárov pre
1. požadované dátové prvky riešenej domény
2. konkrétne údaje riešenej agendy
2. Správa centrálneho modelu údajov pre potreby jeho rozšírenia,
3. Rozhodovanie o požadovanej úrovni interoperability pre špecifické otvorené údaje.
Uvedené pravidlo platí len v prípade, že centrálna autorita v danom čase uvedené služby
poskytuje.

[1] Vychádzajúc z dokumentu Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a
oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020)
Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia
Prijímateľ zodpovedný za implementáciu národného projektu Dátová integrácia je Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Príslušnosť národného
projektu k relevantnej časti
PO7 OPII

Indikatívna výška
finančných prostriedkov
určených na realizáciu
národného projektu

Národný projekt je príslušný k špecifickým cieľom 7.5
Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme
otvorených dát a 7.7 Umožnenie modernizácie a
racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Štúdia
uskutočniteľnosti je príslušná pre programové obdobie 2014 až
2020, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII),
Prioritná os číslo 7 (PO7) Informačná spoločnosť, typ
Agendové systémy.
15 578 936 EUR s DPH
Detailné informácie sú uvedené v kap. 2.4.4 – Ekonomická
analýza tohto dokumentu.

Dôvod
Dôvod vykonania štúdie uskutočniteľnosti. Definovanie IT stratégie a vízie architektúry
organizácie verejnej správy.
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“ alebo "UPPVII") je
správcom spoločného modulu procesnej integrácie a integrácie údajov. V predchádzajúcom
období bola implementovaná funkcionalita modulu procesnej integrácie a integrácie údajov dátová
časť ostatné úseky. OVM sú v prípade už vyhlásených referenčných údajov a základných
číselníkov povinné používať modul procesnej integrácie a integrácie údajov, pre ostatné objekty
evidencie sú oprávnené používať modul procesnej integrácie a integrácie údajov. Pre integrácie na
ktoré sa vzťahuje § 60a ods. 2 zákona o e-Governmente, bude povinnosť používať modul
procesnej integrácie a integrácie údajov od 1.11.2020.
Dôvodom vykonania štúdie uskutočniteľnosti je zhodnotiť súčasný stav dátovej integrácie
v ISVS, posúdiť alternatívy, ktoré by viedli k zásadnému posunu v oblasti dátovej integrácie OVM
z pohľadu počtu zapojených subjektov a objemu zdieľaných údajov, rozpracovať vybranú
alternatívu z hľadiska organizačného pohľadu, architektúry riešenia, postupu pri realizácií
projektu a nákladov súvisiacich s projektom v súlade s NKIVS, schválenej vládou SR dňa 28.
septembra 2016. tak aby riešenie spĺňalo nasledujúce ciele:
1. Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu údajov
1. Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov
2. Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami (neustále
zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií)
1. Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej
správe
Riešenie priamo nadväzuje na strategické priority NKIVS a to hlavne pre oblasti
Manažment údajov, Otvorené dáta a Integrácia a orchestrácia

Strategická priorita Manažment údajov (rozširuje strategickú prioritu definovanú v NKIVS
Riadenie údajov a Big data) ponúka návod na lepšie využívanie dát vo verejnej správe a
podporuje prístup k dátam ako k vzácnemu zdroju. Navrhovaný projekt Dátová integrácia
poskytuje rozšírenie použitia existujúcich služieb IS CSRU pre rozhodujúcu masu OVM
s cieľom eliminovať potrebu fyzických alebo právnických osôb predkladať OVM údaje ktoré
už do ISVS boli raz poskytnuté.

Nadväzujúci dokument strategická priorita Otvorené údaje rozširuje aplikáciu vyššie
zmieneného princípu pristupovania k údajom ako k vzácnemu zdroju, pretože zverejňovanie
otvorených údajov umožňuje nájsť ďalšie využitie údajov aj mimo prostredia verejnej správy.
Základným typom zverejňovaných údajov sú takzvané informácie verejného sektora, ktoré OVM
vytvárajú. Väčšinu zaujímavých údajov je však v súčasnosti problematické licencovať pod
otvorenou licenciou umožňujúcou jednoduché a bezodplatné opakované použitie aj na komerčné
účely. Sprístupňovanie otvorených údajov bude systémovo riešené ako súčasť „zákona o
údajoch“, ktorý okrem licencovania upraví aj ochranu alebo obmedzenie poskytovania
niektorých údajov verejnej správy. Aj v tejto oblasti bude potrebné zabezpečiť jednotné riešenie
publikovania otvorených údajov z Platformy integrácie údajov. OVM sa pri publikovaní údajov
budú riadiť pravidlami pre úrovne interoperability otvorených údajov verejnej správy SR, tj. pre
všetky nové a inovované ISVS publikujúce otvorené údaje prostredníctvom platformy dátovej
integrácie je nutné údaje publikovať na v úrovni kvality 5★ , tj. údaje sú popísané
prostredníctvom Centrálneho modelu údajov založeného na ontológiách. Otvorený dataset bude
publikovaný v otvorenom formáte RDF.
V júni 2017 bol na pripomienkovanie predložený materiál Stratégia a akčný plán
sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy. Vízia a následne stratégia
a jej ciele nadväzuje na dosiahnuté výsledky v rámci doterajších iniciatív a projektov. Cieľom je,
aby jednotlivé inštitúcie verejnej správy zverejňovali údaje, ktoré súvisia s výkonom ich agendy
vo forme otvorených údajov s vysokým potenciálom pre znovupoužitie. Princíp „Jeden krát a
dosť“ možno podporiť zavedením otvoreného formátu údajov, aplikovaním štandardu pre linked
údaje a vytvorením metadát podľa interoperabilného štandardu. Výnimku z pravidla o
zverejňovaní údajov budú predstavovať utajované skutočnosti, osobné a citlivé informácie podľa
osobitných predpisov[1], údaje, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany a bezpečnosti Slovenskej
republiky. Celkový prístup k údajom vo verejnej správe je možné vidieť na nasledujúcom
obrázku.

Strategická priorita Integrácia a orchestrácia poskytuje rámec pre procesnú a aplikačnú
podporu pre procesy riešenia životných situácií občanov a podnikateľov, ktoré vyžadujú viac ako
jeden právny úkon a podporuje efektívnu, v čo najväčšej miere automatizovanú komunikáciu
medzi procesmi realizujúcimi služby verejnej správy, čo má pozitívy dopad na zníženie
administratívneho zaťaženia občana alebo podnikateľa v procese vyriešenia životnej situácie. Tá
istá procesná a aplikačná podpora je určená aj pre podporné a administratívne procesy verejnej
správy s cieľom znížiť náklady na ich výkon. Súčasťou tejto strategickej priority je aj budovanie
Platformy dátovej integrácie. Navrhovaný projekt je v súlade s touto prioritou. Navrhované
riešenie má na technickej úrovni implementované všetky komponenty Platformy dátovej
integrácie.

NKIVS nadväzuje na Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť
infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), ktorú vypracovalo
Ministerstvo financií SR za účelom splnenia ex ante kondicionalít definovaných v rámci
tematického cieľa 2 „Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a
zlepšenie ich využívania a kvality“, prostredníctvom ktorých Európska únia posudzuje
pripravenosť členských štátov realizovať zvolené investičné priority v programovom období
2014 – 2020. Strategický dokument stanovuje stratégiu ďalšieho rozvoja digitálnych služieb a
infraštruktúry prístupovej siete novej generácie na Slovensku na programové obdobie 2014 –
2020. Zároveň plní ciele uvedené v pozičnom dokumente Európskej komisie a realizuje
opatrenia Digitálnej agendy pre Európu, pričom nadväzuje na aktivity realizované v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013.
Medzi investičné priority ďalšieho rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku, definované v
uvedenom Strategickom dokumente patria Služby občanom a podnikateľom a Efektívna
verejná správa. Realizácia projektu popisovaného v predmetnej Štúdií uskutočniteľnosti
Dátová integrácia je nevyhnutnou podmienkou pre naplnenie týchto dvoch investičných priorít.

Projekt Dátová integrácia je súčasť programu Manažment údajov, ktorý zabezpečí lepšie
údaje v celej verejnej správe
Program Manažment údajov rieši kľúčové aktivity, vďaka ktorým bude možné dosiahnúť ciele a
zámery v oblasti Lepších údajov. Projekt Dátová integrácia má v tomto programe na starosti
procesy pripájania poskytovateľov údajov a pripájania konzumentov údajov do centrálnej
platformy integrácie údajov. ÚPPVII vytvára kapacity na kontinuálne zlepšovanie fungovania
verejnej správy a pre podporu koordinačných a odborných tém vytvára Dátovú kanceláriu
verejnej správy. Projekt Dátová integrácia je plne v súlade s aktivitami ÚPPVII, ktoré budú
realizované v rámci Dátovej kancelárie verejnej správy.

Projekty Programu Manažmentu údajov sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Projekt

Možný zdroj
financovania

Aktivity

Garant

−
Zavedenie manažmentu kvality
údajov vo verejnej správe
−
Vybudovanie a správa centrálneho
modelu údajov
−
Úprava MetaIS na evidovanie
manažmentu údajov
−
Príprava legislatívnych zmien
(zákon o údajoch)
Dátová kancelária
verejnej správy

OPEVS

−
Príprava metodických pokynov pre
ÚPPVII
jednotlivé oblasti manažmentu údajov
−
Program vzdelávania v oblasti
využívania údajov
−
Centrálny manažment potrieb,
prioritizácia a plánovanie (vo vzťahu
jedenkrát a dosť vo verejnej správe)
−
Implementácia opatrení pre
zvýšenie kvality údajov, najmä kvality dát
referenčných registrov, zavádzanie
referenčnej integrity
−
Pripájanie konzumentov do
platformy integrácie údajov

Projekt Dátová
integrácia

OPII

−
Pripájanie nových poskytovateľov
údajov
−
Generovanie otvorených údajov z
referenčných údajov

ÚPPVII

Projekt

Možný zdroj
financovania

Aktivity

Garant

−
Zavedenie interných procesov pre
manažment údajov
Dopytové projekty pre
inštitúcie verejnej
správy v programe
Manažment údajov

−
Zabezpečenie kvality údajov na
strane inštitúcie
OPII

Inštitúcie
verejnej
−
Úpravy agendových informačných správy
systémov (pre potreby integrácie s
platformou)
−
Publikovanie otvorených údajov
−
Rozvoj platformy integrácie údajov
podľa požiadaviek SP Manažment údajov
−

Služba vyhľadávania

−
Nástroje pre správu oprávnení pre
prístup k údajom
−
Zápisová služba pre komunikáciu
zdrojového a referenčného registra
Rozvoj platformy
integrácie údajov (nové OPII
centrálne služby)

−
Priamy „push model“ distribúcie
údajov
−
Mechanizmus komunikácie o
zmenách údajov
−
Vytvorenie GUI pre prístup
k registrom a referenčným údajom
−
Služby manipulácie a transformácie
údajov
−

Integračná platforma ako služba

ÚPPVII

Projekt

Možný zdroj
financovania

Aktivity

Garant

−
Sprístupnenie OPEN API pre "moje
dáta"
−
Technické riešenie pre správu
osobných údajov
Manažment osobných
údajov a služba „moje
dáta“

OPII

−
Riešenie pre „transparentné
logovanie“ prístupov k údajom

ÚPPVII

−
Realizácia vizualizácie služby
"moje dáta"

Realizácia zdieľania
právoplatných
rozhodnutí

OPII

Analytické využívanie
údajov: Konsolidovaná OPII
analytická vrstva

−
Riešenie požiadaviek vyplývajúcich
z nariadenia GDPR
−
Analýza a návrh mechanizmu pre
zdieľanie rozhodnutí (uvažuje sa o novom
spoločnom module)

NASES

−
Implementácia mechanizmu a jeho
zapojenie do procesov vo verejnej správe
−
Nasadenie analytických nástrojov
a vytvorenie analytickej vrstvy podľa
ÚPPVII
potrieb analytických jednotiek

Projekt

Možný zdroj
financovania

Aktivity

Garant

−
Systematické zavedenie
sémantického dátového modelu
−
Podpora elektronických služieb pre
automatizovanú registráciu URI
identifikátorov využívateľné rôznymi
ISVS (MetaIS ako referenčný register
URI)

Sémantický model
údajov a rozšírenie
správy URI v MetaIS

−
Rozšírenie správy záznamov
žiadostí o URI identifikátory
OPII

−
Rozšírenie URL lokalizovateľnosti
jednotlivých entít MetaIS

ÚPPVII

−
Poskytovanie služieb súvisiacich
s URI
−

Publikácia záväzných URI

−
Automatizovaná publikácia
datasetov súvisiacich s URI z MetaIS
−

Dereferenciácia URI

[1] napr. podľa § 3 ods. 16 a 17 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rozsah
Rozsah oblastí, v ktorom sa štúdia venuje projektu, do akej hĺbky sa venuje jednotlivým
oblastiam.
Štúdia uskutočniteľnosti vychádza z metodického usmernenia pre spracovanie štúdií
uskutočniteľností v rámci OPII, ide o typ štúdie zameranej na služby agendových informačných
systémov. Projekt dátovej integrácie sprístupní eGovernment služby (koncové a aplikačné
služby) poskytované všetkým OVM, ako aj subjektom mimo VS, pričom samotné riešenie
dátovej integrácie bude využívať služby vládneho cloudu.

Štúdia uskutočniteľnosti vychádza z aktuálneho stavu procesov riešenia životných situácií
občanov/podnikateľov, zo stavu architektonického riešenia, ako aj z aktuálneho legislatívneho
hľadiska;
Štúdia uskutočniteľnosti odporúča a navrhuje potrebné zmeny na dosiahnutie stanoveného cieľa.
Štúdia sa venuje a hlbšie popisuje tieto oblasti :
•
•

•

•

Odporúčania na zmeny v Legislatívnej oblasti.
Odporúčania rozšírenia existujúceho systému, resp. návrhy na zmeny v oblasti
Architektúry riešenia, a to na úrovni Biznis architektúry, Architektúry IS, ako aj
Technologickej a bezpečnostnej architektúry. Pri popise architektonického modelu štúdia
berie do úvahy, že projekt bude využívať infraštruktúrne služby Vládneho cloudu,
Analýzy a návrhu potenciálnych kandidátov (na úrovni subjektov, datasetov,
referenčných registrov a referenčných údajov) na zapojenie sa do projektu vrátane
identifikácie role (poskytovateľ, konzument) a identifikácie náročnosti zapojenia (už
zapojený subjekt, nový kandidát na zapojenie sa do procesu nosnej údajovej základne),
Odporúčania pri prevádzkovaní cieľového riešenia,

Štúdia uskutočniteľnosti analyzuje alternatívy na dvoch úrovniach:
Biznis úroveň
•

•

Alternatíva A - „Požiadavky generované na úrovni OVM" - existujúci spôsob
generovania požiadaviek na prístup k službám dátovej integrácie definovaný v metodike
poskytovania služieb.
Alternatíva B - „Centrálne generované požiadavka na
POSKYTOVANIE/KONZUMOVANIE údajov VS “ – nový model dodávania služieb
Dátovej integrácie (Service Delivery Model)

Aplikačná a technologická úroveň
•

•

Alternatíva 1 - „Vybudovanie nového systému spĺňajúceho požiadavky na poskytovanie
služieb platformy dátovej integrácie definované v NKIVS strategickej priorite Integrácia
a orchestrácia
Alternatíva 2 - „Využitie existujúceho IS CSRÚ, ktorého služby budú využité aj pre
dátovú doménu Otvorené dáta “,

Autormi štúdie boli preskúmané navrhované alternatívy, kde výsledkom a optimálnym riešením
s ohľadom na aktuálny stav a požadovaný cieľ riešenia sa javí Alternatíva B2. Dôvody tohto
odporúčania sú uvedené detailnejšie v príslušných kapitolách popisujúcich alternatívne riešenia
a kapitolách popisujúcich budúci stav. (kap. Popis budúceho stavu)
V oblasti štúdie Ekonomickej finančnej analýzy (CBA) štúdia stanovuje pohľad na ziskovosť
projektu s ohľadom na oprávnenosť použitia NFP a to posúdením prínosov s nákladov, ktoré
realizácia národného projektu prinesie a bude vyžadovať. Súčasťou CBA je aj posúdenie rizika,
ktoré je vypracované v zmysle usmernenia v časti Analýza citlivosti pre Agendové IS, tzn.

vypracovaním multikriteriálnej analýzy, na základe ktorej bola vybratá najvhodnejšia alternatíva
spomedzi popísaných.

Použité skratky a značky
Tabuľka 2 Skratky a značky
Skratka / Značka
CBA
Dataset
DCOM
DEUS
ESO
FO
Integrujúce subjekty
IISVS
IS CSRU
ISVS
JKM
KAMO
MOD
Model dodávania
služieb (Service
Delivery Model)
MUZRU
NFP
NKIVS
Objekt evidencie
OVM

Vysvetlenie
Cost-benefit analýza
Dataset, resp. objekt evidencie je množina údajov, ktoré sú predmetom
zdieľania (poskytovania, alebo konzumovania)
Dátové centrum obcí a miest
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska. DEUS je
realizátorom národného projektu DCOM
Vládny program Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa
Fyzická osoba
OVM, alebo subjekty mimo VS zapojené do projektu
Integrovaný informačný systém verejnej správy
Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej
správy
Informačný systém verejnej správy
Jednotné kontaktné miesta
Klientske centrum MV SR. Miesto, kde klient na jednom mieste vybaví
väčšinu vecí, ktoré od úradov v bežnom živote potrebuje, od
živnostenského listu až po technický preukaz na auto
Modul otvorených dát
Model dodávania služieb je základný stavebný blok biznis architektúry
navrhovaného riešenia a zahŕňa aktivity a ich výstupy, ktoré spolu
ohraničujú poskytovanie služby. V kontexte tejto štúdie ide o služby
dátovej integrácie a dátovej kvality.
Metodické usmernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov do
zoznamu č. MF/012027/2016-171
Nenávratný finančný príspevok
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy schválená vládou SR
dňa 28.9.2016
Pozri popis skratky Dataset
Orgán verejnej moci

PO
Rozhodujúca masa
OVM
QoD
URI
VS
Výnos 55/2014
ZOSPI

ZEG
ZISVS

Právnická osoba
Množina orgánov verejnej moci, ktorej zapojenie do dátovej integrácie
zabezpečí realizáciu princípu 1x a dosť pre väčšinu životných situácií
(predbežný zoznam OVM, ktoré tvoria rozhodujúcu masu je v rámci
prílohovej časti ŠU).
Dátová kvalita, čistenie a stotožňovanie dát
Jednotný identifikátor, ktorý bol schválený pracovnou skupinou K9.1
Lepšie dáta
Verejná správa
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
2) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Manažérske zhrnutie
Základné zhrnutie. Max 2400 znakov.
Priestor pre sumárny obrázok, nepovinná informácia: ArchiMate štandardný viewpoint –
„Introductory viewpoint"
Údaje sa stávajú “strategickou surovinou” 21. storočia a úspešný štát musí podporovať tok
a zdieľanie údajov medzi inštitúciami verejnej správy
Výrazne lepšie využívanie dát vo verejnej správe predstavuje kľúčový cieľ programového
obdobia 2014 až 2020. K dátam sa bude pristupovať ako k vzácnemu zdroju. Dátovej vrstve
bude preto v architektúre venovaná výrazná pozornosť. Hlavným cieľom bude dátová integrácia
medzi jednotlivými systémami verejnej správy. Dátovú integráciu je možné chápať ako
prepojenie agendových systémov, ich sekundárnych registrov a evidencií na úrovni údajov
(najmä integrácia na úrovni jednotlivých dátových úložísk, synchronizácia, aktualizácia a
referencovanie). Cieľom projektu je v čo najväčšej miere uľahčiť tok dát a informácií medzi
inštitúciami verejnej správy. K tomu je nevyhnutné identifikovať požadované dátové toky
a zabezpečiť ich optimálnu realizáciu. ˇ
Výrazne sa zvýši efektívnosť využívania údajov VS v prospech občana a podnikateľa
a vytvoria sa podmienky na reálne fungovanie „Jeden krát a dosť“

Vďaka dátovej integrácií, údaje o subjekte, ktoré vlastní a spravuje iný orgán verejnej správy, si
inštitúcie poskytujú navzájom bez potreby interakcie s klientom podľa pravidiel. Dôležité je, aby
bola podporená automatizácia zdieľania údajov medzi jednotlivými informačnými systémami
verejnej správy a súvisiace odstránenie manuálnych činností pracovníkov verejnej správy
(prepisovanie údajov z jednej aplikácie do druhej). Národný projekt Dátová integrácia si preto
kladie za cieľ naplnenie princípu “Jeden krát a dosť“, aby bol v čo najväčšej možnej miere
odbremenený občana/podnikateľa od potreby dokladovania údajov, ktoré už VS má k dispozícií.
Tento cieľ bude podporený pripojením relevantných subjektov, čo je kľúčový predpoklad pre
zavedenie nových referenčných registrov, referenčných údajov. Chceme preto navrhnúť riešenie,
ktoré maximálne podporí merateľné ukazovatele (KPI) z dokumentu Strategická priorita
Manažment údajov:
•
•
•

Rozšírenie zoznamu referenčných údajov tak, aby 70% objektov evidencie mohlo byť
referenčných,
Zabezpečenie princípu "Jeden krát a dosť" bude umožnené pre 76% možných konaní,
Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi 82% inštitúcii verejnej správe
bude mať prístup k referenčným údajom.

Údaje verejnej správy budú prístupné z jedného miesta a budú použiteľné aj na právne účely
Dátová integrácia umožní optimalizovať aktivity, ktoré musia vykonávať pracovníci inštitúcií
verejnej správy pri vybavovaní požiadaviek a podaní občanov/podnikateľov, či už ide
o papierové procesy, alebo elektronické procesy, ktoré nie sú plne integrované s inými ISVS.
Znamená to výrazný potenciál pre optimalizáciu procesov a centrálne prístupné údaje budú
použiteľné na v konaniach verejnej správy – na právne úkony.
Platformový prístup: konzumenti a poskytovatelia získajú po pripojení výraznú hodnotu
v podobe dát
Pre realizáciu dátovej integrácie navrhujeme platformový prístup: vytvorenie prostredia, v
ktorom si poskytovatelia údajov a konzumenti údajov môžu zdieľať objekty evidencie riadeným
(kontrolovaným spôsobom). Platformu dátovej integrácie je potrebné vnímať ako biznisový
a technologický základ spájajúci a prepájajúci partnerské strany, na jednej strane poskytovateľov
a na druhej strane konzumentov údajov. Platforma musí byť otvorená a musí poskytnúť možnosti
pre pripojenie informačného systému cez nástroje integrácie údajov, možnosti pre konzumentov
údajov so zabezpečením jednotného prístupu k objektom evidencie a ako i konsolidovaným
údajom. Pri samotnom prístupe k údajom je možné využiť dva spôsoby interakcie: cez aplikačné
rozhrania systému (prioritne) a cez používateľské rozhrania respektíve používateľský prístup na
systém, prostredníctvom GUI (voliteľne). Všetky subjekty verejnej správy, ktoré budú zapojené
do projektu ako poskytovatelia, budú poskytovať údaje, ktoré majú vo svojej správe.
Subjekty získajú k dispozícii služby pre riešenie dátovej kvality (stotožňovanie, čistenie údajov
a pod.). Platforma tiež poskytne nástroje pre meranie a vyhodnocovanie dátovej kvality.
Zapojenie nového poskytovateľa teda v praxi znamená integrácia, stotožnenie údajov, čistenie
údajov. Poskytovateľ si vo svojej réžii musí zabezpečiť štandardizáciu dátových prvkov a
vyhlásenie údajov ako referenčných. Zapojenie konzumenta v praxi znamená integrácia,

stotožnenie údajov, čistenie údajov a najmä zabezpečenie princípu „Jeden krát a dosť,
konzument bude môcť použiť poskytované údaje na optimalizáciu svojich procesov.
Povinná deklarácia použitia Centrálneho modelu údajov a URI identifikátorov:
Z dôvodu zabezpečenia požadovanej interoperability riešenia s ostatnými ISVS Slovenskej
republiky ako aj odporúčaniami Európskej komisie pre interoperabilitu informačných systémov
verejnej správy (ISA), bude projekt Platformy dátovej integrácie používať na popis svojich
údajov Centrálny model údajov verejnej správy založený na ontológiach, a súčasne na
identifikáciu objektov budú použité registrované a schválené URI identifikátory v METAIS.
Projekt nadväzuje na doterajšie výsledky informatizácie: vybudované agendové informačné
systémy a IS CSRÚ
Problematiku dátovej integrácie rieši aj projekt IS CSRÚ. Úlohou IS CSRÚ v elektronizácii
verejnej správy SR je poskytovať integrovaným systémom prístup k referenčným údajom
a číselníkom. Jeho prítomnosť medzi informačnými systémami verejnej správy umožňuje
sprehľadniť vzájomné integračné väzby zamerané na získavanie referenčných údajov medzi
jednotlivými informačnými systémami verejnej správy. Momentálne je do IS CSRÚ zapojených
26 inštitúcii verejnej správy. Údaje poskytuje 11 orgánov a údaje konzumuje 15. Údaje sú
zdieľané údaje prostredníctvom 24 objektov evidencie. Napriek spomínanému, ide stále
o začiatok a vo verejnej správe je stále veľa procesov, kde sú informácie od občana alebo
podnikateľa zakaždým pri vybavovaní rôznych služieb vyžadované nanovo. Rovnako je pri
vybavovaní služieb občanom alebo podnikateľom nevyhnutná aj výmena informácií medzi
samotnými inštitúciami, či už v papierovej, alebo elektronickej podobe formou rozličných príloh.
Vďaka novému riadeniu bude dátová integrácia jednoduchá a rýchla
Dátová integrácie bude riadená centrálne a bude definovaná v dátovej architektúre. Bez
integrácie údajov a architektúry by nebolo možné zabezpečiť automatizované referencovanie a
požadovanú kvalitu údajov a neodstránili by sa duplicity a nekonzistentnosti. Procesy dátovej
integrácie už nebudú inicializované ad-hoc požiadavkami. Táto štúdia dáva základ pre
identifikáciu „ masy“ konzumentov a poskytovateľov údajov. Pripájanie tejto rozhodujúcej
masy bude riešené centrálne a systematicky. Samotný proces dátovej integrácie sa výrazne
zjednoduší a automatizuje. Zavedie sa nový biznis model riadenia služby.
Zapojením nových konzumentov a poskytovateľov dosiahneme kritickú masu
Zapojením ďalších subjektov a poskytnutím ďalších nových datasetov, navrhované riešenie
prináša úsporu finančných prostriedkov vynakladaných na medzirezortné zdieľanie informácii
pri výmene nadrezortných dát, ktoré sa týkajú rôznorodých údajov vedených v ISVS. Realizácia
projektu Dátová integrácia umožní a podporí aj zber, čistenie a stotožňovanie údajov za účelom
ich poskytovania konzumentom vo forme právne záväzných údajov cez služby platformy
integrácie údajov.

V platforme integrácie údajov bude množina dostupných údajov o rozšírená 223 objektov
evidencie pripojením 31 nových poskytovateľov a rozšírením poskytovaných údajov 8 aktuálne
pripojených poskytovateľov. Taktiež bude rozšírené konzumovanie údajov z IS CSRÚ pre 13
existujúcich konzumentov a pribudne nových 39 konzumentov údajov. Celkovo bude v
budúcom stave vytvorených nových 223 integračných väzieb pre poskytovanie objektov
evidencie a 515 integračných väzieb pre konzumovanie objektov evidencie.
Na realizáciu národného projektu je potrebná úzka spolupráca prijímateľa, ktorým je Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) s inštitúciami verejnej správy,
ktoré poskytujú alebo konzumujú údaje cez jedno centrálne miesto. Za účelom dôležitosti
projektu bude uzavreté a podpísané memorandum o spolupráci medzi UPVII a dotknutými
inštitúciami verejnej správy.
Implementácia národného projektu Dátová integrácia bude fázovaná, aby reálne výstupy boli
k dispozícii čo najskôr

Aby boli dosiahnuté stanovené ciele uvádzané v predkladanej štúdii a to integrácia v čo
najväčšom rozsahu „rozhodujúcej masy“, je nevyhnutné správne nastaviť celkové riadenie
projektu a zosúladiť kapacitne aj časovo paralelne prebiehajúce integrácie.
Implementácia projektu bude prebiehať v troch fázach:
Prvá fáza (prvých 9 mesiacov) bude zahŕňať poskytovateľov vysokej priority a konzumentov
údajov už evidovaných. Znamená to, že sa integrujú inštitúcie ako MV SR, MS SR, MF SR,
MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR, GP SR, ÚGKK SR a ďalší. Po skončení fázy 1 budú vytvorené
podmienky pre použitie objektov evidencie ako sú údaje fyzickej osoby v RFO, register adries,
výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, výpis z registra trestov, výpis zo
živnostenského registra, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní, údaje
o nehnuteľnostiach a vlastníckych vzťahoch, register úpadcov, register partnerov verejného
sektora, nedoplatky z centrálneho registra pohľadávok.
Druhá fáza (ďalších 10 mesiacov) bude zahŕňať poskytovateľov strednej a čiastočne nízkej
priority spoločne s konzumentami údajov pripojených v prvej fáze. a sú to napríklad NCZI SR,
MPaRV SR, ÚV SR, MDaV SR, ÚVO SR a ďalší. Znamená to, že po skončení fázy 2 budú
vytvorené podmienky pre použitie objektov evidencie ako sú zoznam dlžníkov obcí, register
odborne spôsobilých osôb v doprave, register účtovných závierok, register štátnej pomoci PPA,
zoznam znalcov, register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, informácie z bánk, zoznam
lekárov, údaje o procese verejného obstarávania, centrálna evidencia rozhodnutí, centrálny
register zmlúv, register štátnozamestnaneckých miest, register štátnych zamestnancov a ďalších.
Tretia fáza (ďalších 9 mesiacov) bude zahŕňať poskytovateľov nízkej priority spoločne s
čo najväčším počtom konzumentov údajov pripojených v rámci národného projektu. Po skončení
fázy 3 budú vytvorené podmienky pre použitie objektov evidencie ako sú register advokátskej
komory, register diskvalifikácií, register sudcov, zoznam exekútorov, zoznam notárov, register
nadácií, centrálny register záložných práv, register Slovenskej komory exekútorov.

Finančné prostriedky sú použité na efektívnejšiu dátovú integráciu s jasným preukázaním
hodnoty za peniaze
Pre účely ekonomickej analýzy sa za obdobie prvého roka realizácie projektu považuje rok 2018,
kedy sa podľa časového harmonogramu ráta s implementáciou prvých zapojených objektov
evidencie (datasetov). Ukončenie projektu sa predpokladá v roku 2020, čo je zachytené vo
faktoroch CBA. Predpokladom pre úspešné začatie projektu v plánovanom roku je úspešná
realizácia procesu verejného obstarávania v roku 2017.
Výsledkom projektu bude jednoduchšia a efektívnejšia dátová integrácia. Cena jednej dátovej
integrácie klesne v priemere na 17 591,39 EUR bez DPH na dataset. Očakávame, že ročne
v produkcii bude približne 1000000 výmen informácií medzi inštitúciami verejnej správy a
inými integračnými subjektami. Z technologického pohľadu na úrovni centrálnej platformy pôjde
o využitie existujúceho riešenia, čo prispeje k efektívnemu vynakladaniu finančných
prostriedkov vo verejnej správe. Projekt počíta s realizáciou aktivít na strane konzumentov a
poskytovateľov tak aby bolo možné realizovať potrebné úpravy ISVS. Model tohto financovaniu
bude flexibilný, upresnený v ŽoNFP a podkladoch pre VO.

Motivácia
Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav
Súhrnný popis

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

Základnou motiváciou vzniku štúdie je skutočnosť, že v súčasnej dobe je na centrálnej úrovni
poskytovaná len vybraná skupina údajov, nie všetky údaje spadajú do kategórie referenčných údajov.
V praxi sa ukázala potreba rozšírenia tejto množiny konsolidovaných údajov použiteľných na právne účely
z dôvodu zefektívnenia procesov verejnej správy, a to ich poskytovaním na jednom centrálnom mieste.
Ďalšou motiváciou štúdie je dosiahnuť cieľ, aby bol vo všetkých oblastiach, kde dochádza k interakcii
verejnej správy s občanmi alebo podnikateľskými subjektmi naplnený princíp “Jeden krát a dosť“ tak, aby
bol občan/podnikateľ v čo najväčšej možnej miere odbremenený od potreby dokladovania údajov, ktoré už
VS má k dispozícií.
Motiváciu a víziu cieľového riešenia reflektuje aj pohľad na architektúru riešenia. V takto definovanej
architektúre štúdia poukazuje na prepojenie cieľov odporúčaného projektu na kľúčové architektonické
požiadavky a princípy, ktoré by mali byť dosiahnuté v oblasti Manažmentu údajov verejnej správy do konca
roku 2020. Ciele určujú konkrétnu pozitívnu zmenu, ktorá sa vo verejnej správe očakáva. Pre každý cieľ sú
jasne stanovené merateľné ukazovatele (KPI) , ktoré budú pravidelne vyhodnocované v rámci
systematického monitoringu eGovernmentu. Z pohľadu referenčných údajov a princípu „Jeden krát a dosť“
ide o nižšie uvedené ciele a ich ukazovatele, kde je stanovený výsledok do roku 2020 na hodnotu 100% :
•
•

•
•

Rozšírenie zoznamu referenčných údajov[1] (Ukazovateľ cieľa: Podiel referenčných údajov, na
celkovom množstve údajov (ktoré boli stanovené, že budú vyhlásené ako referenčné))
Zabezpečenie princípu "Jeden krát a dosť" (Ukazovateľ cieľa:
Percento agend, ktoré nevyžadujú od občanov a podnikateľských subjektov
údaje, ktorými už verejná správa disponuje)
Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi (Ukazovateľ cieľa:
Podiel inštitúcii verejnej správy, ktoré využívajú referenčné údaje)
Zvýšenie rozsahu otvorených údajov (Všetky datasety prístupné cez platformu otvorených údajov
bude možné transformovať do podoby vhodnej na publikovanie vo forme otvorených údajov.
Znamená to integráciu s riešením data.gov.sk, ktorý bude v roli konzumenta údajov. Ukazovateľ cieľa:
Pomer datasetov dostupných vo forme otvorených údajov - 80%).

Prínosom naplnenia uvedených cieľov bude odstránenie niekoľkonásobne sa opakujúcej požiadavky na
informácie, doklady a údaje od občanov a podnikateľov. Rovnako sa výrazne znížia náklady verejnej
správy, ktorá bude efektívnejšia, transparentnejšia, bez zbytočného papierovania vďaka postupnému prechodu
k plne elektronickej forme spracovania dokumentov a komunikácie. K naplneniu cieľa a dosiahnutiu prínosov
je potrebná úzka spolupráca ÚPVII ako prijímateľa národného projektu a integračné subjekty, ktorých
kompetencie s ohľadom na oblasť projektu sú správa a zverejňovanie údajov. Z pohľadu ekonomickej
analýzy, je motiváciou úspora nákladov približne o 50%, tiež sa zredukuje počet zamestnancov vybavujúcich
agendu na polovicu, nakoľko nebude potrebná korešpondencia pre získavanie informácií, ktoré budú dostupné
online. S týmto súvisí aj skrátenie spracovania podania a čas potrebný jeho doručenie.

Kompetencie prijímateľa národného projektu

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na základe zákonov a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov sa podieľa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti
využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj v oblasti informatizácie spoločnosti a
investícií. V oblasti informatizácie spoločnosti okrem iných úloh, zabezpečuje centrálne riadenie
informatizácie spoločnosti, plní úlohy v oblasti rozvoja integrovaného informačného systému verejnej správy
(IISVS), úlohy pri sprístupňovaní informácií.
Pri plnení svojich úloh úrad úzko spolupracuje s OVM (ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi
štátnej správy) ako aj inými subjektami mimo VS, s ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady a
prerokúva s nimi opatrenia, ktoré sa ich týkajú, za účelom efektívneho využívanie prostriedkov. Okrem vyššie
spomenutých kompetencií úrad zodpovedá za správu a prevádzku vybraných ISVS, ktoré podporujú centrálnu
správu referenčných údajov.
Z pohľadu ekonomickej analýzy, je motiváciou úspora nákladov približne o 50%, tiež sa zredukuje počet
zamestnancov vybavujúcich agendu na polovicu, nakoľko nebude potrebná korešpondencia pre získavanie
informácií, ktoré budú dostupné online. S týmto súvisí aj skrátenie spracovania podania a čas potrebný jeho
doručenie.
Kompetencie integračných subjektov projektu

V zmysle platnej legislatívy, najmä Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú OVM na základe §3 ods. 4, 6, 7
(vymedzenie povinností povinných subjektov) povinné vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja ISVS a
predložiť ju ministerstvu, na schválenie; poskytovať súčinnosť ministerstvu pri výkone jeho právomocí;
spravovať príslušné registre a zabezpečiť ich zverejnenie podľa osobitných predpisov; spolupracovať s
príslušnými správcami pri tvorbe koncepcií a v ich súčinnosti zabezpečovať uskutočňovanie koncepcií
vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia;
K naplneniu cieľa a dosiahnutiu prínosov je potrebná úzka spolupráca ÚPVII ako prijímateľa národného projektu a OVM,
ktorých kompetencie s ohľadom na oblasť projektu sú správa a zverejňovanie údajov.

Zámer štúdie vychádza z už realizovaného projektu IS CSRÚ, ktorého realizácia naštartovala proces
poskytovania referenčných údajov formou data hub, t.j. poskytovateľ realizuje jednu integráciu, ktorá umožní
prístup k jeho údajom pre N konzumentov. Konzument realizuje jednu integráciu, ktorá umožní prístup k
údajom N poskytovateľov. Z tohto pohľadu je takéto riešenie jednoduchšie a efektívnejšie ako realizácia point
to point integrácií. Prevádzkovanie riešenia v eGoverment cloude je v súlade s princípom "Cloud prednostne".
Momentálne je do IS CSRÚ zapojených 26 subjektov verejnej správy, medzi ktorými sú zdieľané údaje
prostredníctvom 24 datasetov . Napriek spomínanému je vo VS stále veľa procesov, kde sú informácie od
občana/podnikateľa zakaždým nanovo požadované pri vybavovaní rôznych služieb. Rovnako je pri
vybavovaní služieb občanom/podnikateľom nevyhnutná aj výmena informácií medzi samotnými OVM či už
v papierovej, alebo elektronickej podobe formou rozličných príloh. Z analýzy procesov vyplynula potreba
vytvorenia projektu Dátová integrácia ďalších nových subjektov ako VS tak aj subjektov mimo VS, či už
ako poskytovateľov, alebo ako konzumentov. Taktiež aj u zapojených subjektov do IS CSRÚ bude prebiehať

integrácia nových datasetov. Bližšie informácie o konkrétnych zapojených subjektov a navrhovaných
objektov evidencie (datasetov) sú dostupné v kapitolách popisu budúceho stavu v časti Biznis architektúra.
Navrhované oblasti riešenia z pohľadu biznis oblasti, životných situácií, úsekov a agend VS

Vychádzajúc zo schváleného dokumentu Strategická priorita Manažment údajov, štúdia čiastočne rieši a
navrhuje detailne rozpracovať identifikovaných kandidátov[1] na referenčné údaje. Uvedený strategický
dokument definuje oblasti na logickej, resp. biznis úrovni. Nakoľko uvedené informácie v strategickom
dokumente nie sú definované na úrovni konkrétneho dátového typu, je potrebná detailná špecifikácia až na
túto úroveň referenčného údaja. To je možné len za úzkej spolupráce so správcom údaja. a bude predmetom
plánovaného národného projektu Z pohľadu biznis úrovne ide o tieto oblasti:
•

•

•
•

•
•
•
•

Finančné vzťahy subjektu a štátneho rozpočtu (referenčné údaje pre oblasť finančných vzťahov
subjektu a štátneho rozpočtu, respektíve subjektu a poistných fondov, ako sú rôzne druhy nedoplatkov,
prijatej štátnej pomoci, a pod.)
Sociálny status subjektu (referenčné údaje pre oblasť posudzovania sociálneho statusu subjektu a
pracovnoprávnych vzťahov, ako sú rôzne dávky a príspevky, výživné, údaje o nelegálnej práci, práci
v zahraničí, a pod. )
Vzdelávanie (referenčné údaje v oblasti vzdelávania, ako sú údaje o dosiahnutom stupni vzdelania
a kvalifikácií, údaje z dokladov o vzdelaní alebo štátnych skúšok, o získanej kvalifikácii, apod.)
Právny status subjektu (referenčné údaje o právnom statuse subjektu, ako sú údaje o zápise osoby v
Registri partnerov verejnej správy, v Registri úpadcov, alebo údaje z rodného, sobášneho a úmrtného
listu, a pod.)
Údaje o nehnuteľnostiach a vlastníckych vzťahoch (údaje z katastra nehnuteľností, o o konaní a jeho
stave vo väzbe na nehnuteľnosť, a pod.)
Geografické údaje o objektoch pevne spojených so zemou (údaje o typov objektov od železničnej trate
až po vodné toky, a pod.)
Adresy a ich vzťahy (údaje vedené v rámci Registra adries, ako sú Štát, VÚC, okres, obec, časť obce,
ulica, orientačné číslo, popisné číslo, a pod.)
Ďalšie referenčné údaje (referenčné údaje a základné číselníky)

Štúdia uskutočniteľnosti podporuje návrh oblastí z dokumentu Strategická priorita Manažment údajov a
uvádza ďalšie odporúčania zapojenia integračných subjektov do národného projektu z pohľadu „best practice"
okolitých krajín[2], s prihliadnutím na špecifiká našej VS. Z porovnania okolitých krajín vychádza, že na
Slovensku máme už taktiež zavedené tieto referenčné registre :
•
•
•

Register fyzických osôb (RFO)
Register právnických osôb (RPO)
a ďalšie dva registre, ktoré okolité krajiny nemajú vedené ako referenčné (Register daňových
subjektov, Informačný systém služieb zamestnanosti)

Zo znalosti procesov verejnej správy, štúdia dáva odporúčanie, aby projekt v zmysle analýzy „best practice"
okolitých krajín analyzoval možnosti vyhlásenia referenčných údajov z nasledujúcich ISVS:
•
•

IS Sociálnej poisťovne
Register adries (RA)

•
•
•
•
•

IS zdravotných poisťovní
IS finančnej správy (dane a clá)
Register priestorových informácií (RPI)
IS Katastra nehnuteľnosti
Register trestov (pre PO, FO)

V neposlednom rade štúdia navrhuje taktiež zamerať sa na analyzovanie ďalších integračných subjektov a
teda potrieb, ktoré sú už aktuálne zapojené do procesu centrálnej správy referenčných údajov. Štúdia
vychádza z predpokladu existencie procesov, ktoré je možné zefektívniť ďalšou elektronickou výmenou
údajov medzi OVM už zapojených aj iných oblastiach ako boli doteraz identifikované.

[1] Dokument Strategická priorita Manažment údajov, kap. 8.2 Kandidáti na referenčné údaje
[2] Estónsko, Rakúsko, Česká republika
[3] Zriadené v súlade s vládnym programom ESO
Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Motivation viewpoint"

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Motiváciu a víziu cieľového riešenia reflektuje aj pohľad na architektúru riešenia. V takto definovanej
architektúre štúdia poukazuje na prepojenie cieľov odporúčaného projektu na kľúčové architektonické
požiadavky a princípy, ktoré by mali byť dosiahnuté v oblasti Manažmentu údajov verejnej správy do konca
roku 2020. Ciele určujú konkrétnu pozitívnu zmenu, ktorá sa vo verejnej správe očakáva. Pre každý cieľ sú
jasne stanovené merateľné
ukazovatele, ktoré budú pravidelne vyhodnocované v rámci systematického monitoringu eGovernmentu.
Detailnejší pohľad na architektúru navrhovaného riešenia je dostupný v kapitolách týkajúcich sa popisu
budúceho stavu.
Dosiahnutie stanovených cieľov uvedených v prílohe Zoznam cieľov OPII (príloha Ciele OPII- PO7 Tabuľka 6) medzi ktoré patrí napr. „Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme
otvorených dát“ môže byť narušené naznačenými Rizikami projektu uvedenými v prílohe (príloha Riziká Tabuľka 2). Medzi významné rizika patrí napr. neposkytnutie súčinnosti konzumentov/poskytovateľov, alebo
nezabezpečenie potrebných legislatívnych úprav.
Z uvedených rizík vyplýva striktná požiadavka na úzku spoluprácu prijímateľa projektu a zainteresovaných
subjektov.

[1] Zoznam kandidátov na referenčné údaje vznikne kombináciou: analýzy požiadaviek inštitúcií verejnej
správy na referenčné údaje, analýzy formulárov elektronických služieb a analýzy procesov obsluhy klientov
od SVS. Zoznam bude dostupný na webovom sídle informatizacia.sk
Spresnenie identifikovaných rizík: R_1, R_5,
Riziká
R_6
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)
•
•
•

Neschválenie financovania projektu z OP II PO7
Nenaplnenie stanovených cieľov
Nenaplnenie stanovených princípov

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom
rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.
Príloha k ŠU
Riziká - Tabuľka 2 Riziká
Zainteresovaní - Tabuľka 6 Zoznam zainteresovaných
Ciele - Tabuľka 7 Zoznam cieľov

Popis aktuálneho stavu
Legislatíva
Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav
Súhrnný popis

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

Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Projekt Dátová integrácia prispieva k zabezpečeniu interoperability IS VS v súlade zo
strategickou prioritou NKIVS – Integrácia a Orchestrácia. Základne stavebné bloky
legislatívneho pohľadu a ich väzby sú popísané v nasledujúcom odstavci.
V rámci tejto časti Štúdie sú uvedené základné (zákonné) normy, upravujúce legislatívne
prostredie projektu.
Všeobecné právne predpisy upravujú základné princípy, zásady vytvárania a využívania
referenčných údajov a referenčných registrov v právnom prostredí SR. Súčasťou je aj úprava
štandardov, ktoré je potrebné dodržiavať. K všeobecným právnym predpisom zaraďujeme:
•

•
•

Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy

Osobitné právne predpisy regulujú vytváranie a správu registrov, ktoré boli neskôr vyhlásené za
referenčné, rozsah evidovaných údajov, resp. registre, ktoré majú predpoklad byť vyhlásené za
referenčné:
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení
zákona č. 362/2015 Z. z.
Zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Ďalšia legislatíva upravujúca legislatívne prostredie projektu
Súvisiace právne predpisy:
•

•
•
•

•
•

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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 (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane
údajov“)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007 , ktorou sa
zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného
mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Uznesenie vlády Slovenskej republiky zo 4. mája 2016 č. 164 v znení uznesenia vlády
Slovenskej republiky z 28. septembra 2016 č. 441

Súvisiace dokumenty:
•
•
•
•
•

Metodické usmernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov do zoznamu č.
MF/012027/2016-171
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky na roky 2008 –
2013
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky na roky 2016 –
2020
Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy
Strategická priorita Manažment údajov

Riziká
Spresnenie identifikovaných rizík: R_7
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)
•

Nezabezpečenie potrebných legislatívnych úprav súvisiacich s poskytovaním údajov
prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Prílohy
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.

Diagramy, modely, obrázky v plnom
rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy
obsahujú informácie vo forme modelov.

Architektúra
Biznis architektúra
Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
ÚPVII je správcom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov § 10 zákona č.305/2013
Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Tento modul je realizovaný Informačným
systémom Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ).
Zdieľanie údajov VS je jednou zo základných kompetencií, ktorú je potrebné v rámci VS
dobudovať tak, aby pokrývala kritickú masu Orgánov verejnej moci. Služby Dátovej integrácie
sú v súčasnosti realizované IS CSRÚ, sú registrované v Katalógu MetaIS a sú dodávané podľa
Metodiky poskytovania služieb CSRÚ. Metodika poskytovania služieb CSRÚ identifikuje dve
roly z pohľadu Zdieľania údajov. V role Poskytovateľa údajov sú Orgány verejnej moci alebo
Komerčné organizácie, ktoré na základe Zákonov SR a EÚ a z nich odvodených Pravidiel
používania údajov a na základe Dohody o poskytovaní údajov prostredníctvom Služieb Dátovej
integrácie sprístupňujú údaje Konzumentom, ktorými sú FO/PO, Orgány verejnej moci alebo
Komerčné organizácie.
Koncové služby IS CSRÚ:
•
•

Podanie žiadosti o poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte
Poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte dostupné na Ústrednom portáli
verejnej správy.

Aplikačné služby IS CSRÚ:
•
•
•
•
•

Poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte
Zápis údajov do Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov verejnej
správy
Poskytnutie údajov z Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov na
synchronizáciu
Poskytnutie výpisu o kontrole kvality referencovaných údajov voči referenčným údajom
Informačného systému CSRU
Asistované poskytnutie výpisu o kontrole kvality referencovaných údajov voči
referenčným údajom Informačného systému CSRU

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint",
„Business Process Viewpoint"

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Za aktuálny stav integrovaných organizácií orgánov verejnej moci je považovaný stav podľa
Dodatku č. 9 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát
pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR. V aktuálnom stave je pre konzumentov
služieb v IS CSRÚ dostupných 24 objektov evidencie. Tieto údaje do IS CSRÚ poskytuje 11
orgánov verejnej moci. Z IS CSRÚ údaje konzumuje 15 orgánov verejnej moci.
Aktuálne dostupné objekty evidencie patria do oblastí:
•
•
•
•
•
•

Registra právnických osôb
Služieb zamestnanosti
Zdravotného poistenia
Sociálneho poistenia a sociálnych dávok
Daní a colnej povinnosti
Základné a interné číselníky registrov

Otvorené údaje nie sú v súčasnom stave prostredníctvom IS CSRÚ publikované.
Detailnejšia špecifikácia jednotlivých OVM resp. údajov, ktoré aktuálne poskytujú/konzumujú
prostredníctvom integrácie na IS CSRU a počet jednotlivých integrácií sú uvedené v prílohe
master dokumentu "SU_86_Zoznam_vazieb_v1.5.xlsx".
Spresnenie identifikovaných rizík:
Riziká
R_2, R_3, R_4, R_14, R_15, R_16,
R_17, R_18
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedostatočný počet konzumentov údajov
Nedostatočný počet poskytovateľov údajov
Neposkytnutie súčinnosti konzumentov/poskytovateľov
Nedostatočná harmonizácia osobitných predpisov konzumentov a poskytovateľov zo
zákonom o eGovernmente
Chýbajúce kritéria pre klasifikáciu údajov OVM z pohľadu Otvorených dát
Obmedzene možnosti plánovanie zdrojov potrebných na riešenie požiadaviek
konzumentov – požiadavky sú generované na základe iniciatívy OVM
Každá požiadavka je spracovaná ako samostatná úloha (projekt) – väčšia spotreba
riešiteľských a administratívnych kapacít
Pomalý proces identifikácie poskytovateľov – deje sa iba na žiadosť konzumentov
(hlavne existujúcich)

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom
rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.
"SU_86_Zoznam_vazieb_v1.5.xlsx"

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

Architektúra informačných systémov
Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav
Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
IS CSRÚ je aplikácia pre realizáciu dátovej integrácie, dátovej kvality a MDM vybudovaná na
platforme Talend. Systém v súčasnej podobe umožňuje OVM spoľahlivo pristupovať
k referenčným údajom, základným číselníkom a iným objektom evidencie iných OVM
a zabezpečuje tak infraštruktúru pre realizáciu princípu „Jedenkrát a dosť“. Použitá platforma
umožňuje ďalšie rozširovanie údajovej základne a poskytovateľov aj konzumentov údajov.
IS CSRÚ umožňuje:
•
•
•
•
•

Zápis referenčných údajov/základných číselníkov/iných objektov evidencie na zdieľanie
Distribúciu referenčných údajov/základných číselníkov/iných objektov evidencie
Čítanie referenčných údajov/základných číselníkov/iných objektov evidencie
Stotožnenie (referencovanie) údajov
Administráciu platformy zdieľania údajov

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage
Viewpoint", „Application Co-operation Viewpoint"

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Za aktuálny stav objektov evidencie je považovaný stav podľa Dodatku č. 9 k Zmluve o dodávke
komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do
kompetencie MF SR. Medzi objektami evidencie v IS CSRÚ sú údaje 3 referenčných registrov:
•
•
•

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Register právnických osôb

Ďalších 14 objektov evidencie v IS CSRÚ sú kandidáti na referenčné údaje podľa strategickej
priority Manažment údajov.
Detailný zoznam objektov evidencie je uvedený v prílohách.
Spresnenie identifikovaných rizík: R_4,
R_8, R_9
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)
Riziká

•
•
•

Pripravenosť zapojených subjektov pre poskytovanie údajov prostredníctvom
štandardných API – závislosť na dodávateľoch AIS
Pripravenosť konzumentov akceptovať dátové štandardy
Časovo náročný proces sprístupnenia testovacieho prostredia IS CSRU - govnet

Prílohy
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.

Diagramy, modely, obrázky v plnom
rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy
obsahujú informácie vo forme modelov.

Technologická architektúra
Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Technologická architektúra popisuje technologické prostriedky potrebné pre prevádzku
informačného systému a jeho aplikačných služieb. IS CSRÚ v aktuálnom stave využíva IaaS
infraštruktúrne služby Vládneho cloudu a služby platformy Talend.
Pre prevádzku IS CSRÚ sú vo Vládnom cloude vytvorené tri samostatné prostredia:
•
•
•

DEVEL – určené pre vývoj a vývojárske testovanie
TEST – určené pre testovanie s integrovanými subjektmi a akceptačné testovanie
PROD – prostredie pre produkčnú prevádzku

Parametre využívaných infraštruktúrnych služieb Virtuálny server a Diskový priestor
v jednotlivých prostrediach sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Prostredie

DEVEL
TEST
PROD

x86 virtuálny server (LINUX – x86 virtuálny server
Diskový priestor
RHEL 6.8)
(Windows)
Medium
Large xLarge
Medium Large xLarge TIER1 TIER2 TIER3
240
1200
8
10
0
0
0
0
GB
GB
240
1200
8
10
0
1
0
0
GB
GB
240
5200
7
12
0
2
0
0
GB
GB

V rámci infraštruktúrnej služby Sieťové služby sú prostredia horizontálne rozdelené na DMZ a
ďalšie dve sieťové vrstvy s kontrolou prestupov medzi sieťami prostredníctvom firewallových
pravidiel. V rámci služby Služba pripojenia do špecifickej siete pre prostredia sú pre IS CSRÚ
vytvorené firewallové pravidlá pre pripojenie do externých sietí INTERNET, GOVNET, KTI
a ÚPVS PROD za účelom umožnenia komunikácie pre integrované subjekty. IS CSRÚ pre
svoju prevádzku ďalej využíva služby DNS, NTP a VPN.
Aktuálne parametre využívaných služieb sú dostatočné pre pokrytie súčasných prevádzkových
potrieb IS CSRÚ.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage
Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint"

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Riziká
Spresnenie identifikovaných rizík: R_10.
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)
•

Nedostatočné zabezpečenie výpočtových kapacít

Prílohy
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.

Diagramy, modely, obrázky v plnom
rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy
obsahujú informácie vo forme modelov.

Bezpečnostná architektúra
Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Základnými východiskami pre riešenie bezpečnosti IS sú v súčasnosti platné právne predpisy
najmä zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, zákon č.
275/2006 o informačných systémoch VS a s ním súvisiaci výnos Ministerstva financií
Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy vydaný v zbierke
zákonov č. 55/2014 a ďalej ISO/IES 27000 vrátane ISO 27001 a doplňujúce štandardy ISO
27002, 27003, 27004 a 27005, Common Criteria a OWASP Guides a dodatočných
požiadaviek ako prevádzkovateľa systému tak aj integrovaných subjektov.
Bezpečnostná architektúra vychádza zo spracovaného bezpečnostného projektu a spĺňa
požiadavky kladené prevádzkovateľom vládneho cloudu z dôvodu zabezpečovania
infraštruktúrnych služieb.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.
Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Platforma je umiestnená v izolovanej sieťovej časti s povinným autentizačným/autorizačným
mechanizmom bez možnosti anonymného prístupu.
Databázová vrstva je priamo prístupná iba z prostredia vládneho cloudu bez možnosti pripojenia
sa prostredníctvom vzdialeného prístupu.
Systém je ošetrený nevyhnutnými auditovacími a monitorovacími procesmi, ktoré zabezpečujú
potrebnú mieru integrity a bezpečnosti.
Riziká
Spresnenie identifikovaných rizík: R_11
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)
•

Nedostatočná úroveň bezpečnosti

Prílohy
Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú
v štruktúrovanej forme.
informácie vo forme modelov.

Prevádzka
Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Prevádzkovanie systému IS CSRU je zabezpečované z pohľadu infraštruktúry vo Vládnom
cloude v zmysle aktuálne platnej Zmluvy o zabezpečení služieb medzi ÚPVII a
prevádzkovateľom Vládneho cloudu, ktorý zabezpečí prenájom priestorov, energií, HW a SW
prostredí a súvisiacich služieb.
Prevádzkovateľ riadi procesy prevádzky vychádzajúc s ISO/IEC 20000 a metodiky ITIL.
Prevádzka zabezpečuje najmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riadenie úrovne IT služieb,
Riadenie kapacity,
Riadenie kontinuity služieb,
Riadenie dostupnosti IT služieb,
Podpora IT služieb (service desk),
Správa incidentov,
Správa problémov,
Riadenie zmien,
Správa konfigurácií,
Riadenie vydaní,
Správa infraštruktúry (spravovateľom Vládneho cloudu).

V súčasnosti je využívaná 3 úrovňová podpora prevádzky L1-L3, pričom úroveň L1 je
Helpdesk, úroveň L2 je podpora prevádzkovateľa a úroveň L3 je dodávateľská podpora
v zmysle uzavretej SLA.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Prevádzkovaný systém je využívaný bežným užívateľom (občan, štátny zamestnanec) čiže systém
je využívaný nielen počas pracovných dní ale taktiež v dňoch pracovného pokoja ako aj počas
víkendov a z tohto titulu je garantovaná dostupnosť 24x7.
Riziká
Spresnenie identifikovaných rizík: R_12, R_13
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)
•
•

Nedostatočné zabezpečenie kapacít na podporu prevádzky
Zabezpečenie prevádzky riešenia 24x7

Prílohy
Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú
v štruktúrovanej forme.
informácie vo forme modelov.

Alternatívne riešenia
Východiská
Dátovú integráciu je možné chápať ako prepojenie agendových systémov, ich sekundárnych
registrov a evidencií na úrovni údajov (najmä integrácia na úrovni jednotlivých dátových
úložísk, synchronizácia, aktualizácia a referencovanie). Cieľom integrácie údajov je v čo
najväčšej miere uľahčiť tok dát a informácií. K tomu je nevyhnutné identifikovať požadované
dátové toky a poskytnúť nástroje pre referencovanie údajov, synchronizáciu údajov, riešenie
konfliktov a nájsť najlepšie organizačné a technologické riešenie.
Pri výbere alternatív sa vychádza zo schválených dokumentov, ktoré určili smerovanie integrácie
údajov. Ide najmä o Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy z roku 2016 a dokument
Strategickej priority Manažment údajov. V týchto dokumentoch sa spravili nasledujúce
rozhodnutia:
•
•

•

•

•

•

Využitie konceptu Integračná platforma ako služba (IPaaS).
Koncept integrácie údajov: Základnou myšlienkou pre riešenie otázky integrácie údajov
je využitie jednotnej platformy a vytvorenie spoločného mechanizmu integrácie
údajov vo verejnej správe. Znamená to, že sa zlúčia všetky dátové časti modulu
procesnej integrácie a integrácie údajov do jednej (viď. schválená novela Zákona
305/2013, ktorá nadobudne účinnosť 1.11.2017). Gestorom tohto modulu je ÚPPVII.
Modul bude slúžiť na sprístupňovanie všetkých údajov v podobe objektov evidencie
v príslušnom kontexte.
Logika integrácie údajov: Interpretácia údajov bude postavená na ontológiách
evidovaných v centrálnom modely údajov verejnej správy. Takýto prístup výrazne uľahčí
spracovanie údajov na strane konzumentov. Údaje budú centrálne modelované ako
prepojiteľné (Linked Data). Samotná výmena údajov bude prebiehať prostredníctvom
štandardizovaných štruktúrovaných objektov.
Ako koncept správy kmeňových údajov bude použitá Federácia údajov: vznikne
jednotný pohľad na dáta dostupný pre konzumentov údajov, ktorý si zabezpečia
stotožnenie vo vlastnom informačnom systéme. Výhodou je dostatočná miera autonómie
pre správcov informačných systémov so zaručením dostatočnej miery kvality údajov.
Ukladanie údajov: Údaje budú ukladané v zdrojových informačných systémoch. Pre
konkrétne prípady použitia na obmedzenú dobu bude podporované dočasné ukladanie
údajov v rámci jednotnej platformy integrácie údajov. Vybudované budú tiež podporné
komponenty poskytujúce služby perzistencie údajov pre poskytovateľov a konzumentov
údajov
Dátová integrácia bude postavená na koncepte Data hub.

Stanovenie alternatív
Hlavným výstupom projektu je sprístupnenie infraštruktúry pre zdieľanie údajov v rámci VS pri
minimálnych požiadavkách na zmenu existujúcej legislatívy v časovom horizonte do konca
r.2019. Prístup k realizácii projektu ma byť v súlade s NKIVS a jej strategickými prioritami.
Berúc do úvahy vyššie uvedené predpoklady, je potrebne urobiť nasledujúce rozhodnutia:

1. Ponechať existujúci model generovania požiadaviek na prístup ku zdieľaným údajom
spočívajúci na iniciatíve jednotlivých OVM alebo navrhnúť model vytvorenia
rozhodujúcej masy pre zdieľanie údajov na základe centrálnej požiadavky?
2. Ponechať existujúcu infraštruktúru pre dátovú integráciu realizovanú v rámci OPIS
projektu IS CSRU, alebo nahradiť IS CSRU?
Rozhodovací strom pre vyššie uvedené rozhodnutia má dve úrovne.
•

•

Biznis úroveň:
o A) požiadavky na zdieľanie údajov generované na úrovni OVM.
o B) Vytvorenie rozhodujúcej masy pre zdieľanie údajov VS na základe centrálnej
požiadavky.
Aplikačná a technologická úroveň
o 1) Nový systém pre dátovú integráciu
o 2) Využitie existujúceho IS CSRU, ktorého služby budú využité aj pre Open Data.

Alternatívne riešenia boli posudzované na základe multikriteriálnej analýzy, ktorej výsledok je
v každej alternatíve zahrnutý.

Alternatíva: A1 - „Realizovanie integrácií inicializovaných jednotlivými OVM s použitím novej
platformy dátovej integrácie (centralizovaná/decentralizovaná)“.
Alternatíva: A2 - „Ponechanie aktuálneho stavu" - nemení sa model dodávania služieb ani
platforma dátovej integrácie,
Alternatíva: B1 - „Nová platforma dátovej integrácie so zmenou modelu dodávania služieb“,

Alternatíva: B2 - „Využitie existujúceho IS CSRÚ so zmenou modelu dodávania služieb“,

Metodika vyhodnotenia alternatív
Boli stanovené kritéria, vychádzajúce so základných a špecifických cieľov, ktoré boli
deklarované v rámci realizácie projektu.
Jednotlivé kritériá boli hodnotené posúdením jednotlivých alternatív, pričom každý cieľ má
stanovené minimálne jedno KO kritérium (musí splniť).
Hodnotenie bolo: A – áno, splňuje, N – nie, nesplňuje, R – splňuje, avšak je tu identifikované
isté riziko.
Kritéria

Kritérium
Uvedené kritérium bolo bodovo hodnotené, pričom škála
bola od 1 do 5, je to KO kritérium a vyhodnocuje súlad
s NKIVS a oprávnenosť financovateľnosti z OPII.
Posudzované boli relevantné biznis, bezpečnostné, dátové,
technické a aplikačné princípy. Minimálna hodnota pre
splnenie bolo spolu nad 50% bodov, čo predpokladá
minimálny štandard pre riešenie
Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej
správe
Aby údaje boli k dispozícií Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
v konaniach verejnej
rýchlejšej a relevantnejšej dostupnosti
správy
informácií v konaniach verejnej správy
Aby verejná správa
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
dokázala využívať svoje
rýchlejšej a relevantnejšej dostupnosti
údaje v rozhodovacom
informácií v rozhodovacom procese
procese
Eliminácia duplicitných
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
informácií evidovaných
odstránenia duplicitných informácií evidovaných v rámci
o subjektoch vo verejnej
verejnej správy
správe
Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných informačných
technológií
Aplikovanie jednotnej
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
platformy integrácie údajov aplikovania jednotnej platformy integrácie údajov

Poradie Ciele

Cieľ 1
Cieľ 1.1

Cieľ 1.2

Cieľ 1.3

Cieľ 2
Cieľ 2.1

Cieľ 2.2
Cieľ 2.3
Cieľ 3
Cieľ 3.1

Cieľ 3.2

Cieľ 3.3

Cieľ 3.4
Cieľ 4
Cieľ 4.1

Cieľ 4.2
Cieľ 5
Cieľ 5.1

Cieľ 5.2

Cieľ 6
Cieľ 6.1

Cieľ 6.2

Jednotný centrálny model Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
údajov
implementácie centrálneho modelu údajov
podpora pre Open Data
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
(Open API, otvorené
sprístupňovania relevantných informácií formou Open
štandardy)
Data
Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre občanov
úspora času občanov a
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe úspory
ostatných používateľov
času podávajúcich v rámci komunikácie s verejnou
služieb
správou
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
používateľsky prívetivé́
optimalizácie poskytovaných elektronických služieb pre
elektronické́ služby
podporu životných situácií
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
okamžité vybavenie občana poskytovania evidovaných informácií vo verejnej správe
v čo najkratšom čase
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
aplikácia princípu
poskytovania evidovaných informácií vo verejnej správe
jedenkrát a dosť
bez nutnosti dopytovania sa na informácie, ktorými už
verejná správa disponuje
Zlepšíme bezpečnosť údajov a transakcií vo verejnej správe
Centrálne riešenie
bezpečnosti,
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
auditovateľnosti
centralizácie systému a zabezpečenia kvality údajov
a nepopierateľnosti údajov
Spoločné využívanie
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
aplikácií (SaaS služieb) pre
využívania dostupných služieb formou SaaS služieb
verejnú správu
Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov
Zabezpečenie dostupnosti Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
údajov verejnej správy
rýchlejšej výmeny presných informácií v medzirezortnej
v otvorenom formáte
úrovni a v nadrezortnej úrovni
Zabezpečenie dostupnosti
relevantných údajov
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
centrálne na jednom mieste rýchlejšej a relevantnejšej dostupnosti informácií na
pre občanov a
jednom mieste pre občanov a podnikateľov
podnikateľov
Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre podnikateľov
úspora času podnikateľov a Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe úspory
ostatných používateľov
času podávajúcich v rámci komunikácie s verejnou
služieb
správou
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
používateľsky prívetivé́
optimalizácie poskytovaných elektronických služieb pre
elektronické́ služby
podporu životných situácií

Cieľ 6.3

Cieľ 6.4
Cieľ 7
Cieľ 7.1

Cieľ 7.2
Cieľ 8
Cieľ 8.1
Cieľ 9
Cieľ 9.1
Cieľ 10
Cieľ
10.1
Cieľ
10.2

Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
poskytovania evidovaných informácií vo verejnej správe
v čo najkratšom čase
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
aplikácia princípu
poskytovania evidovaných informácií vo verejnej správe
jedenkrát a dosť
bez nutnosti dopytovania sa na informácie, ktorými už
verejná správa disponuje
Racionalizujeme prevádzku informačných systémov pomocou vládneho cloudu
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
Využitie vládneho cloudu využitia služieb Vládneho cloudu, čo povedie
k optimalizácii nákladov vo verejnej správe
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
Využívanie SaaS služieb využitia SaaS služieb, ktoré je v zmysle strategických
priorít a cieľov NKIVS
Efektívne využívanie verejných zdrojov
Využitie centrálneho
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
komponentu
efektívneho využívania verejných zdrojov
Technologická efektivita
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
Open source riešenie
využitia Open source technológie
Obsiahnutie „rozhodujúcej masy“
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
Kritická masa dostupná
pripojenia rozhodujúcej masy v čo najkratšom časovom
v čo najkratšom čase
horizonte
Kritická masa dostupná
Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe
v čo najväčšom rozsahu
zapojenia čo najväčšieho počtu OVM
okamžité vybavenie
podnikateľa

Stanovenie váh a relevantnosti princípov podľa NKIVS

Poradie Ciele
Princípy NKIVS

Alternatíva
A1 A2 B1 B2
45% 57% 80% 100,00%

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
Biznis princípy

B.6
B.7
B.8
B.9
B.10

Dátové princípy

D.1
D.2
D.3
A.1

Aplikačné princípy

A.2
A.3

Technologické
princípy

Bezpečn.princípy

Vysvetlivky:

0 - Nespĺňa

T.4
T.5
T.6
S.1
S.2
S.3
S.4

ZODPOVEDNOSŤ A SPRÁVA
SLUŽIEB
ORIENTÁCIA NA SLUŽBY
ORIENTÁCIA NA KLIENTA
SLUŽBY AKO SITUÁCIE
OKAMŽITÉ VYBAVENIE
TRANSPARENTNÝ PRÍSTUP
K SLUŽBÁM
JEDEN KRÁT A DOSŤ
KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ
SPATNÁ VAZBA
EFEKTÍVNOSŤ A PRIDANÁ
HODNOTA
ÚDAJE SÚ AKTÍVA
ÚDAJE SÚ ZROZUMITEĽNÉ
OTVORENOSŤ ÚDAJOV
SPOLOČNÉ POUŽÍVANIE
APLIKÁCIÍ
JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE
APLIKÁCIÍ
OTVORENÉ API
TECHNOLOGICKÁ
INTEROPERABILITA
OTVORENÉ ŠTANDARDY
VLÁDNY CLOUD PREDNOSTNE
BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
PRAVOSŤ ÚDAJOV
TRANSPARENTNOSŤ
AUDITOVATEĽNOSŤ

2

3

2

5

3
2
3
2

2
2
3
2

4
4
4
4

5
5
5
5

2

2

4

5

3
3
2

3
3
3

4
4
3

5
5
5

3

2

4

5

2
2
0

3
3
2

4
4
4

5
5
5

0

3

4

5

2

3

4

5

3

3

5

5

2

3

4

5

3
2
3
3
2
3

3
5
3
3
3
4

5
5
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1 - Spĺňa v minimálnom rozsahu

2 - Spĺňa čiastočne

3 - Spĺňa priemerne

4 - Skôr spĺňa

5 - Spĺňa v plnom rozsahu

Celkové hodnotenie alternatív – princípy podľa NKIVS:
Alternatíva A1: 45%
a vzniká riziko)

R (splnil, avšak niektoré princípy nesplnil v dostatočnej kvalite

Alternatíva A2: 57%
a vzniká riziko)

R (splnil, avšak niektoré princípy nesplnil v dostatočnej kvalite

Alternatíva B1: 80%

A (splnil avšak niektoré princípy nesplnil v plnom rozsahu)

Alternatíva B2: 100%

A (splnil stanovené princípy v plnom rozsahu)

Hodnotenie naplnenia cieľov
Alternatíva
Poradie Ciele
A1 A2 B1 B2 Váha
Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej
Cieľ 1
správe
Cieľ 1.1 Aby údaje boli k dispozícií v konaniach verejnej správy
R R R A KO

Cieľ 1.2
Cieľ 1.3
Cieľ 2
Cieľ 2.1
Cieľ 2.2
Cieľ 2.3
Cieľ 3
Cieľ 3.1
Cieľ 3.2
Cieľ 3.3
Cieľ 3.4
Cieľ 4
Cieľ 4.1
Cieľ 4.2
Cieľ 5
Cieľ 5.1
Cieľ 5.2

Aby verejná správa dokázala využívať svoje údaje
R R R A
v rozhodovacom procese
Eliminácia duplicitných informácií evidovaných o subjektoch vo
N R N A
verejnej správe
Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných informačných
technológií
Aplikovanie jednotnej platformy integrácie údajov
R A A A KO
Jednotný centrálny model údajov
R N A A
podpora pre Open Data (Open API, otvorené štandardy)
R R A A
Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre občanov
úspora času občanov a ostatných používateľov služieb
R R A A
používateľsky prívetivé́ elektronické́ služby
R R A A
okamžité vybavenie občana
R R A A
aplikácia princípu jedenkrát a dosť
N N A A KO
Zlepšíme bezpečnosť údajov a transakcií vo verejnej správe
Centrálne riešenie bezpečnosti, auditovateľnosti
R R A A KO
a nepopierateľnosti údajov
Spoločné využívanie aplikácií (SaaS služieb) pre verejnú správu N N A A
Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov
Zabezpečenie dostupnosti údajov verejnej správy v otvorenom
R R R A KO
formáte
Zabezpečenie dostupnosti relevantných údajov centrálne na
N R R A
jednom mieste pre občanov a podnikateľov
Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre podnikateľov
úspora času podnikateľov a ostatných používateľov služieb
R R A A KO
používateľsky prívetivé́ elektronické́ služby
R R A A
okamžité vybavenie podnikateľa
R R A A
aplikácia princípu jedenkrát a dosť
N N A A
Racionalizujeme prevádzku informačných systémov pomocou vládneho cloudu
Využitie vládneho cloudu
R A A A KO
Efektívne využívanie verejných zdrojov
Využitie centrálneho komponentu
N R N A KO
Technologická efektivita
Open source riešenie
R A A A KO
Obsiahnutie „rozhodujúcej masy“

Cieľ 6
Cieľ 6.1
Cieľ 6.2
Cieľ 6.3
Cieľ 6.4
Cieľ 7
Cieľ 7.1
Cieľ 8
Cieľ 8.1
Cieľ 9
Cieľ 9.1
Cieľ 10
Cieľ
Kritická masa dostupná v čo najkratšom čase
10.1
Cieľ
Kritická masa dostupná v čo najväčšom rozsahu
10.2

N N R A KO
N N R A KO

Vysvetlivky:
A – Splnil
N – Nesplnil
R – Splňuje s rizikom

Celkové hodnotenie alternatív podľa cieľov projektu:
Alternatíva A1:
Cieľ 1 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 2 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 3 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 4 - N (nesplnil)
Cieľ 5 - N (nesplnil)
Cieľ 6 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 7 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 8 - N (nesplnil)
Cieľ 9 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 10 - N (nesplnil)
Alternatíva A2:
Cieľ 1 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 2 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 3 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 4 - N (nesplnil)

Cieľ 5 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 6 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 7 - A (splnil)
Cieľ 8 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 9 - A (splnil)
Cieľ 10 - N (nesplnil)
Alternatíva B1:
Cieľ 1 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 2 - A (splnil)
Cieľ 3 - A (splnil)
Cieľ 4 - A (splnil)
Cieľ 5 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Cieľ 6 - A (splnil)
Cieľ 7 - A (splnil)
Cieľ 8 - N (nesplnil)
Cieľ 9 - A (splnil)
Cieľ 10 - R (splnil, avšak niektoré čiastkové ciele nesplnil a vzniká riziko)
Alternatíva B2:
Cieľ 1 - A (splnil)
Cieľ 2 - A (splnil)
Cieľ 3 - A (splnil)
Cieľ 4 - A (splnil)
Cieľ 5 - A (splnil)

Cieľ 6 - A (splnil)
Cieľ 7 - A (splnil)
Cieľ 8 - A (splnil)
Cieľ 9 - A (splnil)
Cieľ 10 - A (splnil)

2.

Zdôvodnenie

Alternatíva A1:

Poradie Naplnenie Zdôvodnenie
Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo
Cieľ 1
verejnej správe
Riešením mnohonásobných integrácií nebude zabezpečená dostupnosť
Cieľ 1.1 R
údajov v konaniach verejnej správy v dostatočnej miere a kvalite.
Riešením mnohonásobných integrácií nebude zabezpečené využívanie
Cieľ 1.2 R
údajov v rozhodovacom procese v dostatočnej miere a kvalite.
V každom systéme sú evidované údaje ale tieto údaje nie sú zdieľané
medzi všetkými systémami a preto si každý subjekt eviduje vo svojom
Cieľ 1.3 N
systéme údaje vo svojej podobe a tým nie je zabezpečená eliminácia
duplicitných informácií.
Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných
Cieľ 2
informačných technológií
Riešením mnohonásobných integrácií nebude naplnený cieľ, pretože pri
Cieľ 2.1 R
viacnásobných integráciách nie je možné zabezpečenie jednotnej platformy
integrácie.
Riešením mnohonásobných integrácií bude naplnený cieľ, avšak nebude
Cieľ 2.2 R
možné zabezpečenie jednotného modelu údajov.
Riešením mnohonásobných integrácií bude naplnený cieľ, avšak podpora
Cieľ 2.3 R
Open Data, Open API a otvorené štandardy bude vznikať riziko, pretože
každá integrácia by išla vo vlastnom režime.
Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre
Cieľ 3
občanov

Cieľ 3.1 R
Cieľ 3.2 R

Cieľ 3.3 R

Cieľ 3.4 N

Cieľ 4
Cieľ 4.1 R

Cieľ 4.2 N
Cieľ 5
Cieľ 5.1 R

Cieľ 5.2 N
Cieľ 6
Cieľ 6.1 R
Cieľ 6.2 R

Cieľ 6.3 R

Riešením mnohonásobných integrácií neoptimalizuje čas strávený pri
používaní služieb v dostatočnom rozsahu a z tohto dôvodu je riziko
nenaplnenia tohto cieľa.
Riešením mnohonásobných integrácií neoptimalizuje prívetivosť
elektronických služieb.
Riešením mnohonásobných integrácií by podávajúci mal k dispozícií
všetky dostupné údaje zo zdrojového systému pri riešení životnej situácie,
ale tieto údaje by boli obmedzené iba na rozsah, ktorý u seba eviduje resp.
neboli by dostupné údaje nevyhnutné dokladovať z iného subjektu.
Riešením mnohonásobných integrácií nebude naplnený princíp jeden krát
a dosť a to z dôvodu, že podávajúci musí dokladovať údaje, ktoré úž sú
evidované v systémoch verejnej správy a nevymieňajú si to medzi sebou
v rámci verejnej správy, pretože nemusí byť medzi všetkými dotknutými
subjektami vytvorená integrácia.
Zlepšíme bezpečnosť údajov a transakcií vo verejnej správe
Riešením mnohonásobných integrácií nebude v dostatočnej miere
zabezpečená nepopierateľnosť údajov, centrálne riešenie bezpečnosti a to
z dôvodu, že vlastníkov údajov je mnoho.
Riešením mnohonásobných integrácií nebude zabezpečené poskytovanie
resp. využívanie funkcionalít ako SaaS služby, čo je nevyhnutnou súčasťou
naplnenia strategických cieľov.
Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených
údajov
Riešením mnohonásobných integrácií nebudú dostupné údaje v otvorenom
formáte, iba tie údaje, pri ktorých bude vytvorená samostatná integrácia na
príslušný systém, ktorý zodpovedá za publikovanie otvorených údajov.
Riešením mnohonásobných integrácií nebudú dostupné údaje na jednotnom
mieste tj. nebudú poskytované centralizovane, pretože nie všetky systémy
verejnej správy poskytujú všetky požadované informácie.
Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre
podnikateľov
Riešením mnohonásobných integrácií neoptimalizuje čas strávený pri
používaní služieb v dostatočnom rozsahu a z tohto dôvodu je riziko
nenaplnenia tohto cieľa.
Riešením mnohonásobných integrácií neoptimalizuje prívetivosť
elektronických služieb.
Riešením mnohonásobných integrácií by podávajúci mal k dispozícií
všetky dostupné údaje zo zdrojového systému pri riešení životnej situácie,
ale tieto údaje by boli obmedzené iba na rozsah, ktorý u seba eviduje resp.
neboli by dostupné údaje nevyhnutné dokladovať z iného subjektu.

Cieľ 6.4 N

Cieľ 7

Cieľ 7.1 R
Cieľ 8
Cieľ 8.1 N
Cieľ 9
Cieľ 9.1 R
Cieľ 10
Cieľ
10.1

N

Cieľ
10.2

N

Riešením mnohonásobných integrácií nebude naplnený princíp jeden krát
a dosť a to z dôvodu, že podávajúci musí dokladovať údaje, ktoré úž sú
evidované v systémoch verejnej správy a nevymieňajú si to medzi sebou
v rámci verejnej správy, pretože nemusí byť medzi všetkými dotknutými
subjektami vytvorená integrácia.
Racionalizujeme prevádzku informačných systémov pomocou
vládneho cloudu
Nie všetky systémy verejnej správy sú nasadené v prostredí Vládneho
cloudu, niektoré riešenia môžu byť realizované s využitím Vládneho
cloudu, ale nevieme zaručiť, že všetky subjekty budú využívať služby
Vládneho cloudu.
Efektívne využívanie verejných zdrojov
V prípade ponechania integrácií point to point nebude využitý už vytvorený
centrálny systém, ktorého využívanie je povinné zo zákona.
Technologická efektivita
V prípade ponechania integrácií na jednotlivých OVM, nebude zaručené
využitie najoptimálnejšieho nástroju na integráciu a teda Open source
riešení.
Obsiahnutie „rozhodujúcej masy“
Ponechaním integrácií v gescii jednotlivých subjektov nebude možné
zaručiť pripojenie „rozhodujúcej masy“ v čo najkratšom čase napr. do roku
2020 ale postupným pripájaním by sa tento cieľ dosiahol napr. v roku 2030
Ponechaním integrácií v gescii jednotlivých subjektov nebude možné
zaručiť pripojenie „rozhodujúcej masy“, ktorá bola definovaná na základe
vykonaných analytických činností počas vytvárania štúdie
uskutočniteľnosti

Alternatíva A2:

Poradie Naplnenie Zdôvodnenie
Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo
Cieľ 1
verejnej správe
Ponechaním aktuálneho stavu bude zabezpečená dostupnosť údajov
Cieľ 1.1 R
v konaniach verejnej správy v dostatočnej miere a kvalite, ale nebude to
v optimálnom časovom rámci.
Ponechaním aktuálneho stavu nebude zabezpečené využívanie údajov
Cieľ 1.2 R
v rozhodovacom procese v dostatočnej miere a kvalite.
Ponechaním súčasného stavu by došlo k pripájaniu subjektov evolučným
Cieľ 1.3 R
spôsobom a neboli by vykonané potrebné kroky pre odstránenie
duplicitných informácii vo VS.

Cieľ 2
Cieľ 2.1 A
Cieľ 2.2 N
Cieľ 2.3 R
Cieľ 3
Cieľ 3.1 R
Cieľ 3.2 R

Cieľ 3.3 R

Cieľ 3.4 N

Cieľ 4
Cieľ 4.1 R

Cieľ 4.2 N
Cieľ 5

Cieľ 5.1 R

Cieľ 5.2 R

Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných
informačných technológií
Ponechaním aktuálneho stavu bude naplnený stanovený cieľ, pretože je
v súčasnosti vytvorená jednotná platforma.
Ponechaním aktuálneho stavu nebude naplnený cieľ, nebude možné
zabezpečenie jednotného modelu údajov.
Riešením mnohonásobných integrácií bude naplnený cieľ, avšak podpora
Open Data, Open API a otvorené štandardy bude vznikať riziko, pretože
každá integrácia by išla vo vlastnom režime.
Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre
občanov
Ponechaním aktuálneho stavu neoptimalizujeme čas strávený pri používaní
služieb v dostatočnom rozsahu a z tohto dôvodu je riziko nenaplnenia tohto
cieľa.
Ponechaním aktuálneho stavu neoptimalizujeme prívetivosť elektronických
služieb, pretože nebudú poskytované všetky vyžadované údaje
Ponechaním aktuálneho stavu by podávajúci mal k dispozícií všetky
dostupné údaje zo zdrojového systému pri riešení životnej situácie, ale tieto
údaje by boli obmedzené iba na rozsah, ktorý u seba eviduje resp. neboli by
dostupné údaje nevyhnutné dokladovať z iného subjektu.
Ponechaním aktuálneho stavu nebude naplnený princíp jeden krát a dosť
a to z dôvodu, že podávajúci musí dokladovať údaje, ktoré úž sú evidované
v systémoch verejnej správy a nevymieňajú si to medzi sebou v rámci
verejnej správy, pretože nemusí byť medzi všetkými dotknutými
subjektami vytvorená integrácia.
Zlepšíme bezpečnosť údajov a transakcií vo verejnej správe
Ponechaním aktuálneho stavu bude z časti zabezpečená bezpečnosť,
auditovateľnosť a nepopierateľnosť údajov, avšak vzniká riziko, že
z časového hľadiska sa tak nestane do cieľov stanovených NKIVS a to
realizáciu „1x a dosť“ do roku 2020.
Ponechaním aktuálneho stavu nebude zabezpečené poskytovanie resp.
využívanie funkcionalít ako SaaS služby, čo je nevyhnutnou súčasťou
naplnenia strategických cieľov.
Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených
údajov
Ponechaním aktuálneho stavu budú dostupné údaje v otvorenom formáte,
avšak iba tie údaje, ktoré sú deklarované ako otvorené údaje v súčasnom
stave, predpoklad rozšírenia tejto množiny je malý a to z dôvodu, že rozsah
údajov nebude v dostatočnej kvalite a kvantite.
Ponechaním aktuálneho stavu bude cieľ čiastočne splnený, ale evolučným
pripájaním nových subjektov sa nedosiahne stanovený cieľ v zmysle
NKIVS tj. rok 2020.

Cieľ 6
Cieľ 6.1 R
Cieľ 6.2 R

Cieľ 6.3 R

Cieľ 6.4 N

Cieľ 7
Cieľ 7.1 A
Cieľ 8
Cieľ 8.1 R
Cieľ 9
Cieľ 9.1 A
Cieľ 10
Cieľ
10.1

N

Cieľ
10.2

N

Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre
podnikateľov
Ponechaním aktuálneho stavu neoptimalizujeme čas strávený pri používaní
služieb v dostatočnom rozsahu a z tohto dôvodu je riziko nenaplnenia tohto
cieľa.
Ponechaním aktuálneho stavu neoptimalizujeme prívetivosť elektronických
služieb, pretože nebudú poskytované všetky vyžadované údaje.
Ponechaním aktuálneho stavu by podávajúci mal k dispozícií všetky
dostupné údaje zo zdrojového systému pri riešení životnej situácie, ale tieto
údaje by boli obmedzené iba na rozsah, ktorý u seba eviduje resp. neboli by
dostupné údaje nevyhnutné dokladovať z iného subjektu.
Ponechaním aktuálneho stavu nebude naplnený princíp jeden krát a dosť
a to z dôvodu, že podávajúci musí dokladovať údaje, ktoré úž sú evidované
v systémoch verejnej správy a nevymieňajú si to medzi sebou v rámci
verejnej správy, pretože nemusí byť medzi všetkými dotknutými
subjektami vytvorená integrácia.
Racionalizujeme prevádzku informačných systémov pomocou
vládneho cloudu
Ponechaním aktuálneho stavu splníme stanovený cieľ, pretože IS CSRU je
nasadené vo Vládnom cloude.
Efektívne využívanie verejných zdrojov
Ponechaním aktuálneho stavu splníme stanovený cieľ, avšak vzniká riziko,
že nebudú naplnené ciele NKIVS, ktoré stanovuje realizáciu „1x a dosť“
v čo najväčšej miere do konca roku 2020.
Technologická efektivita
Ponechaním aktuálneho stavu splníme stanovený cieľ, pretože IS CSRU je
implementovaný na technológii TALEND, ktorý je zaradený medzi leadrov
integračných platforiem ako jediný Open source .
Obsiahnutie „rozhodujúcej masy“
Ponechaním aktuálneho stavu nesplníme stanovený cieľ, nebude možné
zaručiť pripojenie „rozhodujúcej masy“ v čo najkratšom čase napr. do roku
2020 ale postupným pripájaním by sa tento cieľ dosiahol napr. v roku 2030
Ponechaním aktuálneho stavu splníme stanovený cieľ, pretože nebude
možné zaručiť pripojenie „rozhodujúcej masy“, ktorá bola definovaná na
základe vykonaných analytických činností počas vytvárania štúdie
uskutočniteľnosti

Alternatíva B1:

Poradie Naplnenie Zdôvodnenie

Cieľ 1

Cieľ 1.1 R

Cieľ 1.2 R

Cieľ 1.3 N
Cieľ 2
Cieľ 2.1 A
Cieľ 2.2 A
Cieľ 2.3 A
Cieľ 3
Cieľ 3.1
Cieľ 3.2
Cieľ 3.3
Cieľ 3.4
Cieľ 4

A
A
A
A

Cieľ 4.1 A
Cieľ 4.2 A
Cieľ 5
Cieľ 5.1 R

Cieľ 5.2 R

Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo
verejnej správe
Vytvorením nového systému by bolo nevyhnutné, aby sa aktuálne
integrované subjekty pripojili na nové riešenie a súčasne zachovali
integráciu na súčasné IS CSRU, kde vzniká vysoké riziko, že by došlo
k duplicitným riešeniam a teda k nesplnenie legislatívneho rámca.
Vytvorením nového systému by bolo nevyhnutné, aby sa aktuálne
integrované subjekty pripojili na nové riešenie a súčasne zachovali
integráciu na súčasné IS CSRU, kde vzniká vysoké riziko, že by došlo
k duplicitným riešeniam a teda k nesplnenie legislatívneho rámca.
Vytvorením nového systému by bolo spôsobené duplicitné uchovávanie
informácii resp. neodstránila by sa duplicita informácií o evidovaných
subjektoch.
Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných
informačných technológií
Vytvorením nového systému sa vyhovie stanovenému cieľu, pretože
navrhované riešenie bude implementovať jednotnú platformu integrácie
údajov.
Vytvorením nového systému sa vyhovie stanovenému cieľu, pretože
navrhované riešenie bude implementovať centrálny model údajov.
Vytvorením nového systému sa vyhovie stanovenému cieľu, pretože
navrhované riešenie bude implementovať poskytovanie údajov
prostredníctvom technológie OpenData, Open API.
Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre
občanov
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Zlepšíme bezpečnosť údajov a transakcií vo verejnej správe
Novým systém by spĺňal požiadavky bezpečnosti, auditovateľnosti
a nepopierateľnosti údajov.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených
údajov
Novým systémom by boli dostupné údaje v otvorenom formáte, ale iba
v rozsahu, ktoré by boli evidované v novom systéme, ale nie údaje, ktoré sú
poskytované IS CSRU.
Novým systémom by boli poskytované údaje pre občanov a podnikateľov
na jednom mieste ale v obmedzenom rozsahu a kvalite resp. boli by
poskytované z dvoch prístupových miest.

Cieľ 6
Cieľ 6.1
Cieľ 6.2
Cieľ 6.3
Cieľ 6.4

A
A
A
A

Cieľ 7
Cieľ 7.1 A
Cieľ 8
Cieľ 8.1 N
Cieľ 9
Cieľ 9.1 A
Cieľ 10
Cieľ
10.1

R

Cieľ
10.2

R

Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre
podnikateľov
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Racionalizujeme prevádzku informačných systémov pomocou
vládneho cloudu
Navrhovaný systém by bol nasadený v prostredí Vládneho cloudu.
Efektívne využívanie verejných zdrojov
V prípade vytvorenia novej platformy pre integráciu by došlo k duplicite so
systémom IS CSRU, ktorý má svoje rozsah a gesciu stanovenú zákonom.
Technologická efektivita
Stanovený cieľ by bol splnený, pretože nová platforma pre integráciu by
bola vytváraná nad technológiou integrácií Open source.
Obsiahnutie „rozhodujúcej masy“
V prípade vytvorenia novej platformy pre integráciu by došlo k pripojeniu
rozhodujúcej masy v časovom okne definovanom NKIVS, avšak došlo by
k duplicite so systémom IS CSRU, ktorý má svoj rozsah a gesciu
stanovenú zákonom.
V prípade vytvorenia novej platformy pre integráciu by došlo k pripojeniu
rozhodujúcej masy v dostatočnom počte definovanom NKIVS, avšak došlo
by k duplicite so systémom IS CSRU, ktorý má svoj rozsah a gesciu
stanovenú zákonom.

Alternatíva B2:

Poradie Naplnenie Zdôvodnenie
Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo
Cieľ 1
verejnej správe
Cieľ 1.1 A
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Cieľ 1.2 A
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Cieľ 1.3 A
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných
Cieľ 2
informačných technológií
Cieľ 2.1 A
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Cieľ 2.2 A
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Cieľ 2.3 A
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.

Cieľ 3
Cieľ 3.1
Cieľ 3.2
Cieľ 3.3
Cieľ 3.4
Cieľ 4
Cieľ 4.1
Cieľ 4.2

A
A
A
A
A
A

Cieľ 5
Cieľ 5.1 A
Cieľ 5.2 A
Cieľ 6
Cieľ 6.1
Cieľ 6.2
Cieľ 6.3
Cieľ 6.4

A
A
A
A

Cieľ 7
Cieľ 7.1
Cieľ 8
Cieľ 8.1
Cieľ 9
Cieľ 9.1
Cieľ 10
Cieľ
10.1
Cieľ
10.2

A
A
A

Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre
občanov
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Zlepšíme bezpečnosť údajov a transakcií vo verejnej správe
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených
údajov
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre
podnikateľov
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Racionalizujeme prevádzku informačných systémov pomocou
vládneho cloudu
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Efektívne využívanie verejných zdrojov
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Technologická efektivita
Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.
Obsiahnutie „rozhodujúcej masy“

A

Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.

A

Stanovený cieľ by sme splnili v plnom rozsahu.

Alternatíva A1 – „Realizovanie integrácií inicializovaných jednotlivými OVM s
použitím novej platformy dátovej integrácie (centralizovaná/decentralizovaná)"

Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 800 znakov)
Alternatíva A1 predpokladá, že sa bude realizovať integrácia nových údajov CSRU evolučným
spôsobom tj. na základe požiadaviek OVM, bude použitá nová platforma pre dátovú integráciu.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Ďalšie informácie
(Max. 800 znakov)
Existujúca legislatíva ukladá OVM povinnosť použivať spoločný modul, ktorého súčasťou je
platforma pre dátovú integráciu v prípade referenčných údajov. OVM má taktiež oprávnenie
použiť spoločný modul pri výkone verejnej moci elektronickým spôsobom. Pri riešení
požiadaviek OVM v budúcom období musí správca plánovať zdroje na realizáciu týchto
požiadaviek.
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)
Vytvorenie novej platformy dátovej integrácie neprispeje k urýchleniu realizácie rozhodujúcej
masy zdieľaných údajov v časovom okne do konca roku 2019 a hlavne neumožní pri zachovaní
existujúceho modelu dodávania služieb efektívne plánovať kapacity na realizáciu požiadaviek
OVM.

Alternatíva: A2 - „Ponechanie aktuálneho stavu"
Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 800 znakov)
Alternatíva A2: súčasný stav znamená pokračovanie postupného pripájania OVM a dopĺňania
objektov evidencie v existujúcom aplikačnom a technologickom prostredí.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Ďalšie informácie
(Max. 800 znakov)
IS CSRU bol uvedený do prevádzky 1.12.2015, v súčasnosti využíva služby IS CSRU 15
konzumentov 11 poskytovateľov pre 24 objektov evidencie.
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)
Existujúci model dodávania služieb IS CSRU je založený na princípe realizácie individuálnych
požiadaviek OVM. Tento model neumožňuje plánovať zdroje na realizáciu legitímnych
požiadaviek OVM a taktiež nedáva záruku realizovať princíp "1x a dosť" v dohodnutom čase.

Alternatíva: B1 - „Nová platforma dátovej integrácie so zmenou modelu
dodávania služieb“,

Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 800 znakov)
Riešenie predpokladá zmenu modelu dodávania služieb tak aby v plánovanom čase bolo možné
dosiahnuť kritickú masu zdieľaných údajov. Súčasne počíta s novou aplikačnou a
technologickou vrstvou.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Navrhované riešenie predpokladá
•
•
•
•

zapojenie nových poskytovateľov údajov do IS CSRÚ
rozšírenie množiny poskytovaných údajov už integrovaných poskytovateľov údajov
zapojenie nových konzumentov údajov – poskytovateľov služieb verejnej správy
rozšírenie množiny konzumovaných údajov už integrovaných konzumentov údajov

Pri analýze nových konzumentov a poskytovateľov boli zohľadnené nasledovné zdroje:
•
•
•
•
•
•
•

predrokované integrácie medzi ÚPVII a orgánmi verejnej moci a pripravované projekty
informácie zo stretnutí s orgánmi verejnej moci
zoznam kandidátov na referenčné údaje podľa strategickej priority Manažment údajov
zoznam registrov podľa best practices v okolitých krajinách
plánované integračné väzby v MetaIS
zoznam existujúcich integrácií medzi IS VS vytvorených v rámci OPIS
skúsenosti z realizovaných projektov v rámci eGovernmentu SR

Zoznam identifikovaných objektov evidencie a integračných väzieb bol rozdelený na tri úrovne
priority:
•
•
•

vysoká – integračné väzby je nevyhnutné realizovať v čo najkratšom časovom horizonte
stredná – integračné väzby je nevyhnutné realizovať, ale realizáciu je možné posunúť
nízka – integračné väzby je potrebné realizovať, ale realizáciu je možné odložiť alebo sú
aktuálne zabezpečené iným spôsobom

Priorita realizácie integračnej väzby bola určená na základe nasledovných kritérií:
•

vysoká priorita bola priradená integračným väzbám týkajúcich sa
o údajov referenčných registrov (poskytovanie aj konzumovanie)
o údajov, ktoré sú kandidátmi na referenčné údaje (poskytovanie aj konzumovanie)
o predrokovaných a plánovaných integrácií (poskytovanie aj konzumovanie)
o organizácií spracovávajúcich žiadosti o čerpanie EÚ fondov (konzumovanie)
o registrov podľa "best practices" v okolitých krajinách (poskytovanie)

Nízka priorita bola priradená existujúcim integráciám v rámci IS VS vytvorených v rámci OPIS,
tieto integračné väzby bude potrebné riešiť až po skončení doby udržateľnosti príslušných
projektov

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)
Táto alternatíva vyhovuje z pohľadu biznis úrovne. Alternatíva je zamietnutá z nasledujúceho
dôvodu:
Budovanie novej platformy pre dátovú integráciu v situácii keď je v produkcii funkčné
aplikačné a technologické prostredie je v rozpore s princípom "efektívneho vynakladania
verejných prostriedkov" v situácii keď IS CSRU bol vybudovaný s použitím Open source
platformy TALEND, ktorá je napr. firmou Gartner hodnotená ako "líder" v oblasti dátovej
integrácie. Existujúce služby IS CSRU plne postačujú na zdieľanie údajov VS, robustnosť
platformy TALEND garantuje ďalší efektívny rozvoj IS CSRU.

Alternatíva: B2 - „Využitie existujúceho IS CSRÚ so zmenou modelu dodávania
služieb“
Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 800 znakov)
Alternatíva B2 umožní vytvorenie rozhodujúcej masy zdieľaných údajov s použitím
existujúcich aplikačných a technologických komponentov.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 800 znakov)
Navrhované riešenie predpokladá
•
•
•
•

zapojenie nových poskytovateľov údajov do IS CSRÚ
rozšírenie množiny poskytovaných údajov už integrovaných poskytovateľov údajov
zapojenie nových konzumentov údajov – poskytovateľov služieb verejnej správy
rozšírenie množiny konzumovaných údajov už integrovaných konzumentov údajov

Pri analýze nových konzumentov a poskytovateľov boli zohľadnené nasledovné zdroje:
•
•
•
•
•
•
•

predrokované integrácie medzi ÚPVII a orgánmi verejnej moci a pripravované projekty
informácie zo stretnutí s orgánmi verejnej moci
zoznam kandidátov na referenčné údaje podľa strategickej priority Manažment údajov
zoznam registrov podľa best practices v okolitých krajinách
plánované integračné väzby v MetaIS
zoznam existujúcich integrácií medzi IS VS vytvorených v rámci OPIS
skúsenosti z realizovaných projektov v rámci eGovernmentu SR

Zoznam identifikovaných objektov evidencie a integračných väzieb bol rozdelený na tri úrovne
priority:
•
•
•

vysoká – integračné väzby je nevyhnutné realizovať v čo najkratšom časovom horizonte
stredná – integračné väzby je nevyhnutné realizovať, ale realizáciu je možné posunúť
nízka – integračné väzby je potrebné realizovať, ale realizáciu je možné odložiť alebo sú
aktuálne zabezpečené iným spôsobom

Priorita realizácie integračnej väzby bola určená na základe nasledovných kritérií:
•

vysoká priorita bola priradená integračným väzbám týkajúcich sa
o údajov referenčných registrov (poskytovanie aj konzumovanie)
o údajov, ktoré sú kandidátmi na referenčné údaje (poskytovanie aj konzumovanie)
o predrokovaných a plánovaných integrácií (poskytovanie aj konzumovanie)
o organizácií spracúvaných žiadosti o čerpanie EÚ fondov (konzumovanie)
o registrov podľa "best practices" v okolitých krajinách (poskytovanie)

Nízka priorita bola priradená existujúcim integráciám v rámci IS VS vytvorených v rámci OPIS,
tieto integračné väzby bude potrebné riešiť až po skončení doby udržateľnosti príslušných
projektov

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)
Zmena modelu dodávania služieb IS CSRU umožní plánovaný a efektívny spôsob pripájania
nových integračných subjektov do súčasného riešenia pri zachovaní existujúcich investícií
vybudovaného IS CSRU. IS CSRU bol vybudovaný s použitím Open source platformy
TALEND, ktorá je napr. firmou Gartner hodnotená ako "líder" v oblasti dátovej integrácie.
Existujúce služby IS CSRU plne postačujú na zdieľanie údajov VS, robustnosť platformy
TALEND garantuje ďalší efektívny rozvoj IS CSRU.

Popis budúceho stavu
Legislatíva
Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Základným právnym predpisom upravujúcim problematiku referenčných registrov je zákon č.
305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Niektoré
oblasti spresňuje vydané Metodické usmernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov do
zoznamu č. MF/012027/2016-171 (metodické usmernenie).
V súvislosti s potenciálnou právnou úpravou odporúčame zvážiť nasledovné oblasti, ktorých
špecifikácia by prispela k sprehľadnenie fungovania systému používania referenčných
registrov/údajov:
•
•
•
•

Spôsob identifikácie a nahlasovania registrov a potenciálnych referenčných údajov
Vyhlasovanie referenčných registrov
Kvalita poskytovaných údajov
Plnenie povinností v predmetnej oblasti

V rámci formy možno odporúčať novelizáciu zákona o e-Governmente vrátane novelizácie
metodického usmernenia, ktoré podrobnejšie popisuje spôsob identifikácie a vyhlásenia
referenčných registrov.
V rámci analytických aktivít, aj vzhľadom na potenciálnu úpravu iných právnych predpisov
verejnej a štátnej správy s prepojením na referenčné registre, možno odporúčať:
•
•

Posúdenie súladu osobitných právnych predpisov pri potenciálnych referenčných
registroch (prepojenie na oblasť identifikácie)
Analytické posúdenie spracúvania osobných údajov

Realizácia navrhovaných aktivít je súčasťou procesu informatizácie verejnej správy, ktorá
v rámci gescie spadá pod Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

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

Kritéria kvality
Spresnenie kritérií kvality: KK_1
Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)
•

Riziká

Kompletnosť spracovania
Spresnenie identifikovaných rizík: R_7

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)
•

Nezabezpečenie potrebných legislatívnych úprav súvisiacich s poskytovaním údajov
prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Prílohy
Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú
v štruktúrovanej forme.
informácie vo forme modelov.

Architektúra
Biznis architektúra
Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
V budúcom stave biznis architektúry budú zachované koncové a aplikačné služby IS CSRÚ,
ktoré zabezpečuje dátovú integráciu potrebnú pre výmenu údajov medzi orgánmi verejnej moci
navzájom.
Voči aktuálnemu stavu sa mení model dodávania služieb Dátovej integrácie (Service Delivery
Model), je rozšírená množina orgánov verejnej moci a komerčných organizácií, ktoré si budú
vymieňať údaje prostredníctvom Dátovej integrácie a bude rozšírená množina vymieňaných
údajov.
Model dodávania služieb je upravený tak aby umožnil znížiť administráciu spojenú s výmenou
dát a súčasne znížil nároky na riešiteľské kapacity. Štruktúra služieb umožňuje centralizáciu
procesu pripájania nových orgánov verejnej moci na IS CSRÚ.
Hlavné komponenty modelu dodávania služieb (Service Delivery Model):
•

•

•

Legislatíva
o Analýza osobitných predpisov OVM pre potreby dátovej integrácie s výstupmi
▪ zoznam objektov evidencie, ktoré agenda OVM konzumuje od iných
subjektov
▪ zoznam objektov evidencie, ktoré je OVM povinná poskytovať iným
OVM, a/alebo FO, PO
Dátová úroveň
o Vytvorenie dátového modelu OVM pre “1x a dosť” v súlade s Centrálnym
modelom verejnej správy (ktorý spravuje Dátová kancelária verejnej správy)
▪ Výstup:
▪ popis jednotlivých objektov evidencie na úrovni dátových
položiek
▪ množina ontológií dopĺňajúca Centrálny model údajov a množina
registrovaných URI identifikátorov pre entity riešenej agendy
o Aktualizácia metamodelu dátovej integrácie
▪ Výstup: popis výmeny dát na úrovni integrovaný subjekt/agenda/objekt
evidencie
Aplikačná úroveň
o
▪

▪

Všetky poskytované aplikačné služby v rámci riešenej agendy budú
vystavovať také rozhrania, ktoré pre identifikáciu vstupno/výstupných
entít používajú URI identifikátory registrované a schválené v METAIS.
V prípade, že pre potreby riešenej agendy potrebné referenčné URI
neexistujú, bude o ne žiadať prostredníctvom procesu štandardizácie
dátových prvkov v príslušnej pracovnej skupine.
Modifikácia nastavení IS CSRÚ

▪

•

Výstup: registrácia subjektu, registrácia objektov evidencie,
registrácia použitia koncovej služby a aplikačných služieb IS
CSRÚ pre zapojený subjekt a objekty evidencie

Technologická úroveň
o Nastavenie konektivity a prístupov pre integrovaný OVM/Komerčnú organizáciu
▪ Výstup: sprístupnenie testovacieho prostredia/produkčného prostredia pre
OVM/Komerčnú organizáciu

Výstupy modelu dodávania služieb budú priebežne dopĺňané do Dohôd o integračnom zámere,
ktoré budú pre všetky OVM na úrovni template predpripravené v MetaIS.
Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint",
„Business Process Viewpoint"

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Kritériá pre výber orgánov verejnej moci a objektov evidencie pre zapojenie do Dátovej
integrácie:
•
•
•
•
•
•

predrokované integrácie medzi ÚPVII a OVM a pripravované projekty
údaje uvedené ako kandidáti na referenčné údaje podľa strategickej priority Manažment
údajov
údaje podľa best practices v eGovernmente v okolitých krajinách
OVM, ktoré spracovávajú žiadosti o čerpanie EÚ fondov (pre rolu konzumenta)
plánované integračné väzby v MetaIS
existujúce integrácie medzi IS VS vytvorené v rámci OPIS

Detailnejšia špecifikácia jednotlivých integrovaných subjektov resp. údajov, ktoré budú
poskytované/konzumované prostredníctvom integrácie na IS CSRU a počet jednotlivých
integrácií je uvedený v prílohe master dokumentu "SU_86_Zoznam_vazieb_v1.5.xlsx". Rozsah
integrácií, ktoré budú uvažované a implemetované v rámci realizácie projektu sú integračné
väzby, ktoré su v uvedenej prílohe označené prioritou:
•
•
•

Vysoká
Stredná
Nízka

Spresnenie kritérií kvality: KK_2,
KK_3, KK_9, KK_10, KK_11, KK_12
Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)
Kritéria kvality

•
•
•
•
•
•

Riziká

Naplnenie cieľov
Naplnenie princípov
Kvalita vstupných informácií
Zohľadnenie rizikových faktorov
Zníženie počtu integračných tokov používaním koncovej služby IS CSRU – Poskytnutie
konsolidovaných údajov o subjekte
Zníženie počtu administratívnych úkonov na realizáciu výmeny údajov
Spresnenie identifikovaných rizík:
R_2, R_3, R_4, R_19, R_20

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)
•
•
•
•
•

Nedostatočný počet konzumentov údajov
Nedostatočný počet poskytovateľov údajov
Neposkytnutie súčinnosti konzumentov/poskytovateľov
Potvrdenie súčinnosti OVM pri realizácií projektu na inej úrovni ako štatutár
organizácie
Rezistencia OVM pri harmonizácií dátových štruktúr toho istého OE, ktorý má svoj
obraz a zdrojové dáta vo viacerých OVM

Prílohy
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.
"SU_86_Zoznam_vazieb_v1.5.xlsx"

Diagramy, modely, obrázky
v plnom rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy
obsahujú informácie vo forme
modelov.

Architektúra informačných systémov
Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav
Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
V navrhovanom riešení sa počíta s rozšírením množiny údajov, ktoré budú spracovávané
prostredníctvom existujúcich aplikačných služieb IS CSRÚ. S cieľom ochrániť existujúce
investície a využiť potenciál existujúcej platformy bude IS CSRÚ naďalej prevádzkovaný na
existujúcej platforme dátovej integrácie (Talend).
V rámci IS CSRÚ bude potrebné vykonať nevyhnutné úpravy pre zapojenie nových
poskytovateľov a konzumentov údajov. Ďalej bude potrebné vykonať zmeny na strane
informačných systémov nových/rozšírených poskytovateľov a konzumentov. Na strane
nových/rozšírených konzumentov bude potrebné vykonať zmeny nevyhnutné pre zapojenie
konzumovaných údajov do procesov výkonu verejnej moci elektronicky tak, aby bola zvýšená
kvalita elektronických služieb pre občanov a podnikateľské subjekty a bolo zabezpečené
uplatňovanie princípu „Jedenkrát a dosť“.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage
Viewpoint", „Application Co-operation Viewpoint"

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
V rámci objektov evidencie, ktoré je potrebné doplniť do údajovej základne IS CSRÚ s vysokou
prioritou, budú doplnené údaje z registra fyzických osôb, registra adries, údaje o platiteľoch
sociálneho a zdravotného poistenia, údaje o štátnych dávkach, údaje o exekúciách subjektu
a pohľadávkach voči štátnej správe, údaje z registra partnerov verejnej správy a registra
úpadcov, údaje z matriky, údaje týkajúce sa vzdelávacieho procesu a postavenia subjektu
v procese vzdelávania, údaje týkajúce sa priestorových informácií a údaje z katastra
nehnuteľností.
Detailný zoznam objektov evidencie je uvedený v prílohách.
Spresnenie kritérií kvality: KK_4,
Kritéria kvality
KK_9, KK_10
Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400
znakov)
•
•
•

Riziká

Súlad s architektonickým rámcom
Kvalita vstupných informácií
Zohľadnenie rizikových faktorov
Spresnenie identifikovaných rizík:
R_4, R_8, R_9

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400
znakov)
•
•
•

Neposkytnutie súčinnosti
konzumentov/poskytovateľov
Nemožnosť využitia stávajúceho riešenia
Rôznorodé implementácie jednotlivých subjektov
a ich systémov

Prílohy
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.
Technologická architektúra
Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav
Súhrnný popis

Diagramy, modely, obrázky
v plnom rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory.
Prílohy obsahujú informácie vo
forme modelov.

Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Riešenie IS CSRÚ je v aktuálnom stave nasadené vo Vládnom cloude a využíva dostupné IaaS
infraštruktúrne služby Vládneho cloudu a služby platformy Talend. Aktuálne parametre
využívaných služieb sú dostatočné pre pokrytie súčasných prevádzkových potrieb IS CSRÚ.
Vzhľadom na rozšírenie počtu objektov evidencie a integrovaných poskytovateľov
a konzumentov bude potrebné primerane navýšiť parametre využívaných služieb Vládneho
cloudu.
Počet integračných väzieb pre poskytovanie údajov sa zvýši z 28 na 252 (9 násobné navýšenie).
Počet väzieb pre konzumovanie údajov sa zvýši z 34 na 547 väzieb (16 násobné navýšenie).
S týmto navýšením je spojené navýšenie počtu volaní integračných rozhraní aj množstva
uložených údajov. Z toho dôvodu je pre navrhované riešenie potrebné minimálne počítať
s navýšením parametrov pre virtuálne serveri v produkčnom prostredí z Large na xLarge
a s navýšením veľkosti diskového priestoru pre dátové úložiská v produkčnom prostredí z 3x80
GB na 3x160 GB.
Prostredie

DEVEL
TEST
PROD

x86 virtuálny server (LINUX – x86 virtuálny server
Diskový priestor
RHEL 6.8)
(Windows)
Medium
Large xLarge
Medium Large xLarge TIER1 TIER2 TIER3
240
1200
8
10
0
0
0
0
GB
GB
240
1200
8
10
0
1
0
0
GB
GB
480
5200
7
0
12
2
0
0
GB
GB

Väčšina nových integrovaných subjektov bude mať dostupné integračné rozhrania IS CSRÚ
prostredníctvom už pripojených sietí INTERNET, GOVNET a KTI po nastavení príslušných
firewallových pravidiel. V prípade špecifických potrieb integrovaného subjektu môže byť
potrebné pripojiť ďalšie siete.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage
Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint"

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

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: KK_5, KK_9,
KK_10

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max.
400 znakov)
•
•
•

Riziká

Využitie cloudových služieb
Kvalita vstupných informácií
Zohľadnenie rizikových faktorov
Spresnenie identifikovaných rizík: R_10

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max.
400 znakov)
•

Nedostatočné zabezpečenie výpočtových
kapacít

Prílohy
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.
Implementácia a migrácia
Tabuľka 14 Implementácia a migrácia
Súhrnný popis

Diagramy, modely, obrázky v plnom
rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy
obsahujú informácie vo forme modelov.

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

•

Spustenie projektu je plánované na apríl 2018
Realizácia sprístupnenia služieb platformy dátovej integrácie pre integračné subjekty
bude ukončená do decembra 2019
Aktivita súvisiace s podporou testovania integračných subjektov a riešenie dátovej
kvality na strane integarčných subjektov budú ako súčasť projektu ukončené v marci
2021
Projekt je plánovaný na 36 mesiacov realizácie, kde po skončení bude naplnená
realizácia princípu „1 x a dosť“ na 95% v celej verejnej správe

Rámcový rozpis aktivít projektu

Projekt Dátová integrácie bude realizovaný v zmysle princípov NKIVS a metodika postupu
respektíve realizácie bude deklarovaný zmluvnými vzťahmi medzi objednávateľom a
dodávateľom. Na realizácií projektu sa budú podieľať nasledujúce subjekty:
•
•

Správca Platformy integrácie údajov – UPPVIaI,
Inštitúcia verejnej správy v roli poskytovateľ / konzument,

•
•

Dodávateľ – stanovený na základe VO,
Dátová kancelária verejnej správy.

Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť je potrebné aby pre aktivity projektu bola aplikovaná
takzvaná RACI matica (responsible, accountable, consulted, informed). Nižšie uvedené činnosti
stanovujú rámec základných aktivít, ktoré budú vykonávané počas realizácie projektu.
Zodpovednosť za jednotlivé aktivity medzi UPPVIaI v roly správcu a OVM bude jednoznačne
vymedzené v MEMORANDE O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE Dátová integrácia:
Správca platformy bude realizovať všetky aktivity súvisiace s prípravou prostredia pre
sprístupnenie služieb platformy dátovej integrácie pre integračné subjekty na základe vzájomne
odsúhlasených špecifikácií.
•

•

Správca platformy bude vykonávať akceptačné testy pripravenosti integračných
subjektov na používanie služieb platformy dátovej integrácie v technologickom
prostredí integračných subjektov za spoluúčasti integračných subjektov.
Zodpovednosť dodávateľa bude stanovená v zmluve o dodávke projektu Dátová
integrácia (očakáva sa technická realizácia integrácií a zabezpečenie ich správnosti).

Aktivity projektu sú rozdelené do nasledujúcich skupín.
Predpríprava projektu (12 mesiacov):

•
•
•

Vypracovanie žiadosť o NFP.
Príprava a podpis Memoranda o spolupráci pri realizovaní Projektu medzi UPV II v role
správcu IS CSRU a integračnými subjektami
Príprava a realizácia VO na dodávku projektu (financovanie OP II) a dodávateľskú
podporu zo (štátneho rozpočtu) (10 mesiacov).

Projektové aktivity:

•
•

Analýza a dizajn nového modelu dodávania služieb (Service Delivery Model) platformy
dátovej integrácie (2 mesiace)
Špecifikácia požiadaviek na realizáciu princípu „jeden krát a dosť“ na úrovni
integračných subjektov (rozdelené na tri fázy, každá 9 mesiacov, fázy sa môžu
prekrývať)
Sprístupnenie technologického prostredia
o Spristupnenie testovacieho prostredia pre dátovú integráciu (6 mesiacov)
o Podpora testovania pre integračné subjekty a implementačný tím a sprístupnenie
produkčného prostredia pre dátovú integráciu (28 mesiacov)
Školenia „dátových kurátorov“ u jednotlivých integračných subjektoch - pred nasadením
do produkcie posledný mesiac realizácie projektu
Realizácia bezpečnosti a ochrana údajov – (36 mesiacov)
Publicita a Informovanosť počas celého projektu – (36 mesiacov)

•

Riadenie projektu počas celého projektu – (36 mesiacov)

•
•

•

•

Analýza a dizajn modelu dodávania služieb (Service Delivery Model) Dátovej integrácie:
•
•
•

•

•
•

Návrh koncepcie dátovej integrácie - globálny pohľad na realizáciu dátovej integrácie
postavený na centrálnom modely údajov VS.
Vypracovanie vzorovej dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA kontrakt)
Príprava metodických príručiek:
o Vytvorenie používateľskej príručky pre integráciu údajov – vrátane interaktívnej
webovej stránky
o Vytvorenie a odsúhlasenie integračných manuálov
o Vytvorenie inštalačnej príručky
o Vytvorenie prevádzkovej príručky
Optimalizácia modelu dodávania služieb (Service Delivery Model) dátovej integrácie –
vypracovanie nových pravidiel pre realizáciu dátovej integrácie vrátane príručiek,
organizačných a procesných zmien. (Znamená to najmä transformáciu modelu
dodávania služieb IS CSRU, ktorý je orientovaný na „centrálne generované požiadavky“
na model dodávania služieb orientovaný na „centrálne riadené generovanie požiadaviek
na POSKYTOVANIE/KONZUMOVANIE údajov VS“.
Návrh šablón v súvisiacich s nevyhnutnou dokumentáciu k realizácií integrácie,
Zavedenie Centrálneho modelu údajov VS do riadenie Dátovej integrácie.
o Návrh štruktúry centrálneho dátového modelu VS (pre realizáciu princípu 1x
a dosť)

o
o
o
o

Výber štruktúry Dátového modelu integračného subjektu (pre realizáciu princípu
1x a dosť)
Štandardizácia dátových prvkov
Migrácia existujúc integračných subjektov do nového modelu poskytovania
služieb v súvislosti s využitím centrálneho dátového modelu VS
Špecifikácia požiadaviek na prepojenie platformy integrácie údajov a MetaIS

Špecifikácia požiadaviek na realizáciu princípu „jeden krát a dosť“ na úrovni integračných subjektov:
•

Vypracovanie biznis architektúry (Legislatívno/organizačný aspekt) pre "1x a dosť" pre
integračný subjekt:
Analýza osobitných predpisov vzťahujúcich sa na agendy integračných
subjektov a organizačných poriadkov,
o Identifikácia pravidiel na základe ktorých je integračný subjekt oprávnený
konzumovať údaje iných integračných subjektov,
o Špecifikácia požiadaviek na naplnenie princípu „1x a dosť“ na úrovni
integračných subjektov
o Akceptácia špecifikácie požiadaviek.
Vypracovanie dátovej a aplikačnej architektúry:
o Dátový model integračného subjektu pre 1x a dosť (vstup do Centrálneho
dátového modelu),
o Aktualizovaný Centrálny dátový model,
o Procesný model používania služieb platformy dátovej integrácie,
o Testovacie scenáre,
o Akceptácia špecifikácie dátových štruktúr a procesného modelu používania
služieb platformy.
o

•

Realizácia dátovej integrácie:

Aktivity budú prebiehať na dvoch úrovniach činností:
•
•

Globálna riadiaca úroveň a
Činnosti súvisiace s konkrétnou dátovou integráciou.

Konkrétna dátová integrácia je realizovaná na strane platformy a integračného subjektu (v roli
konzumenta, či poskytovateľa údajov).
Činnosti na strane platformy globálne:

•
•
•
•

Plánovanie pripájania konzumentov a poskytovateľov
Správa centrálneho modelu údajov VS
Vytvorenie dátových modelov pre jednotlivé rozhrania (na základe centrálneho modelu
údajov)
Sprístupnenie testovacieho prostredia platformy pre integračné subjekty na
technologickej úrovni

Činnosti na strane platformy pre každú dátovú integráciu:

•
•

•

•
•

Komunikácia s konzumentami a poskytovateľmi údajov
Implementácia:
o Schválenie rozsahu integrácie
o Konfigurácia integrácie na platforme a implementácia integračných väzieb
o Nastavenie prístupových práv k údajom
o Nastavenie parametrov pre požadované služby platformy (napríklad perzistencia,
dátová synchronizácia a podobne)
o Nastavenie statických objektov (registrácia integračného subjektu, objekty
evidencií, priradenie služieb k objektom evidencie,...)
o Realizácia bezpečnosti a ochrana údajov
o Aktivity pre publikovanie objektu evidencie ako otvorených údajov:
▪ určenie ktoré údaje budú publikované
▪ dohoda s poskytovateľom údajov o sprístupnení otvorených údajov
▪ určenie spôsobu publikovania otvorených údajov
Testovanie integrácie:
o Podpora integračných subjektov pri testovaní služieb IS CSRU
o Príprava testovacích dát
o Akceptačné testy podľa schválených testovacích scenárov v technologickom
prostredí integračného subjektu
Realizácia overenia technického zapojenia ISVS do produkčného prostredia
Monitoring integračnej väzby

Činnosti na strane Konzumentov:

•
•
•
•
•
•

Definovanie požiadavky na objekty evidencie a kvalitu služieb (cez konfigurátor služby)
Pristúpenie k DIZ (automatizované)
Sprístupnenie testovacieho prostredia
Súčinnosť pri integračných testoch
Sprístupnenie produkčného prostredia
Používanie služieb platformy integrácie údajov v praxi

Činnosti na strane Poskytovateľov:

•

•
•
•
•
•

Poskytnutie podkladov pre prípravu dohody o integračnom zámere (ďalej DIZ). Pri
vytváraní DIZ je nevyhnutné, aby sa na strane konzumenta a poskytovateľa špecifikovali
dátové objekty (objekty evidencie, referenčné údaje, základné číselníky) a jednotlivé
datasety, ktoré by mali byť konzumované alebo poskytované. Daná špecifikácia je
predpokladom úspešného podpísania DIZ.
Podpísanie a registrácia DIZ
Nastavenie parametrov pre požadované služby
Sprístupnenie testovacieho prostredia
Sprístupnenie produkčného prostredia
Poskytovanie služieb na báze SLA

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Implementation and
Migration Viewpoin

Plánovanie pripájania používateľov do platformy integrácie údajov

Implementácia riešenia bude vykonávaná v štyroch implementačných fázach. Zámerom je, aby
reálne výstupy (v podobe odstraňovania povinností pre občanov a podnikateľov vďaka lepšej
výmene) údajov nabiehali postupne počas realizácie projektu. Plán implementácie je navrhnutý
tak, aby v čo najkratšej možnej dobe bolo možné rozširovať počet konzumentov údajov
(integračných subjektov) a sprístupňovať nové údaje od existujúcich, alebo
nových poskytovateľov. Kritickým faktorom pre dosiahnutie cieľov projektu je rozčlenenie
integračných subjektov z hľadiska špecifikácie požiadaviek na naplnenie „1 x a dosť“
a sprístupnenia služieb platformy v troch fázach.
Fáza 1 (v trvaní 6 mesiacov)
•

•

•

V rámci prvej fázy budú pripojení:
o Konzumenti údajov už evidovaných v rámci IS CSRU
o Konzumenti samosprávy (kde je DCOM definovaný ako jednotný prístupový
bod pre samosprávu)
o Budú pripojení poskytovatelia, ktorým na základe určenia priorít expertným
odhadom bola určená ako vysoká
Vysokú prioritu majú poskytovatelia v prípade, že sa jedná o:
o Predrokované integrácie medzi ÚPVII a integračné subjekty (v zásobníku
dátových integrácií)
o Údaje referenčných registrov, ktoré nie sú prepojené na platformu integrácie
údajov (týka sa RFO)
o Údaje uvedené ako kandidáti na referenčné údaje podľa strategickej priority
Manažment údajov
o Údaje podľa best practices v eGovernmente v okolitých krajinách
o Údaje, ktoré sú už teraz vo forme výpisov pre FO/PO dostupné prostredníctvom
IOM/JKM a sú to napríklad MV SR, MS SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR,
GP SR, ÚGKK SR, a ďalší.
Znamená to, že po skončení fázy 1 budú vytvorené podmienky pre použitie objektov
evidencie ako sú údaje fyzickej osoby v RFO, register adries, výpis z listu vlastníctva,
výpis z registra trestov, výpis zo živnostenského registra, potvrdenie o návšteve školy,
potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní, údaje o nehnuteľnostiach a vlastníckych vzťahoch,
register úpadcov, register partnerov verejného sektora, nedoplatky z centrálneho registra
pohľadávok a ďalších.

Fáza 2 (9 mesiacov)
•

•

V rámci druhej fázy budú pripojení konzumenti, ktorí budú konzumovať údaje, ktoré
boli pridané k poskytovaným údajom v rámci prvej fázy a zároveň sa budú pripájať noví
poskytovatelia, ktorým bola určená priorita expertným odhadom určená ako stredná
a z časti nízka.
Strednú prioritu majú poskytovatelia v prípade, že sa jedná o
o Plánované integrácie v meta-informačnom systéme

Požadované údaje inými organizáciami na základe informácií od integračných
subjektov (prieskum dopytu) a sú to napríklad NCZI SR, MPaRV SR, ÚV SR,
MDaV SR, ÚVO SR a ďalší.
Znamená to, že po skončení fázy 2 budú vytvorené podmienky pre použitie objektov
evidencie ako sú zoznam dlžníkov obcí, register odborne spôsobilých osôb v doprave,
register účtovných závierok, register štátnej pomoci PPA, zoznam znalcov, register
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, informácie z bánk, zoznam lekárov, údaje o
procese verejného obstarávania, centrálna evidencia rozhodnutí, centrálny register
zmlúv, register štátnozamestnaneckých miest, register štátnych zamestnancov a ďalších.
o

•

Fáza3 (9 mesiacov)
•

•

V rámci tretej a poslednej fázy budú pripojení noví poskytovatelia údajov, ktorých
priorita bola expertným odhadom určená ako nízka a zároveň budú pripojená maximálna
možná množina konzumentov na údaje do toho času v CSRU evidované tj. údaje od
poskytovateľov pripojených v rámci celého projektu.
Nízku prioritu majú poskytovatelia v prípade, že sa jedná o
o Zdrojové registre RPO
o Identifikované údaje, ktoré nespadajú do predchádzajúcich kategórií a sú to
napríklad MV SR, MS SR, Slovenská advokátska komora, Slovenská komora
exekútorov, Notárska komora a ďalší.

Znamená to, že po skončení fázy 3 budú vytvorené podmienky pre použitie objektov evidencie
ako sú register advokátskej komory, register diskvalifikácií, register sudcov, zoznam
exekútorov, zoznam notárov, register nadácií, centrálny register záložných práv, register
Slovenskej komory exekútorov.
Diagramy, modely, obrázky v plnom
Prílohy
rozlíšení
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy
v štruktúrovanej forme.
obsahujú informácie vo forme modelov.
Bezpečnostná architektúra
Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav
Súhrnný popis

Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Základnými východiskami pre riešenie bezpečnosti IS sú v súčasnosti platné právne predpisy
najmä zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, zákon č.
275/2006 o informačných systémoch VS a s ním súvisiaci výnos Ministerstva financií
Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy vydaný v zbierke
zákonov č. 55/2014 a ďalej ISO/IES 27000 vrátane ISO 27001 a doplňujúce štandardy ISO
27002, 27003, 27004 a 27005, Common Criteria a OWASP Guides a dodatočných
požiadaviek ako prevádzkovateľa systému tak aj integrovaných subjektov.
Bezpečnostná architektúra vychádza zo spracovaného bezpečnostného projektu a spĺňa
požiadavky kladené prevádzkovateľom vládneho cloudu z dôvodu zabezpečovania
infraštruktúrnych služieb.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Platforma je umiestnená v izolovanej sieťovej časti s povinným autentizačným/autorizačným
mechanizmom bez možnosti anonymného prístupu.
Databázová vrstva je priamo prístupná iba z prostredia vládneho cloudu bez možnosti pripojenia
sa prostredníctvom vzdialeného prístupu.
Systém je ošetrený nevyhnutnými auditovacími a monitorovacími procesmi, ktoré zabezpečujú
potrebnú mieru integrity a bezpečnosti.

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: KK_6, KK_9,
KK_10

Stručná charakteristika požadovanej kvality
(Max. 400 znakov)
•
•
•

Riziká

Kompletnosť spracovania
Kvalita vstupných informácií
Zohľadnenie rizikových faktorov
Spresnenie identifikovaných rizík: R_11

Stručná charakteristika identifikovaných rizík
(Max. 400 znakov)
•

Nedostatočná úroveň bezpečnosti

Prílohy
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú
informácie vo forme modelov.

Prevádzka
Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav
Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Vzhľadom na súčasné zabezpečenie infraštruktúry vo Vládnom cloude je predpoklad rozšírenia
Zmluvy o zabezpečení služieb medzi ÚPVII a prevádzkovateľom Vládneho cloudu, ktorý
zabezpečí prenájom priestorov, energií, HW a SW prostredí a súvisiacich služieb.
Prevádzkovateľ riadi procesy prevádzky vychádzajúc s ISO/IEC 20000 a metodiky ITIL.
Prevádzka zabezpečuje najmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riadenie úrovne IT služieb,
Riadenie kapacity,
Riadenie kontinuity služieb,
Riadenie dostupnosti IT služieb,
Podpora IT služieb (service desk),
Správa incidentov,
Správa problémov,
Riadenie zmien,
Správa konfigurácií,
Riadenie vydaní,
Správa infraštruktúry (spravovateľom Vládneho cloudu).

Predpokladaná je 3 úrovňová podpora prevádzky L1-L3, pričom úroveň L1 je Helpdesk, úroveň
L2 je podpora prevádzkovateľa a úroveň L3 je dodávateľská podpora v zmysle uzavretej SLA.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Prevádzkovaný systém je využívaný bežným užívateľom (občan, štátny zamestnanec) čiže je
vysoký predpoklad, že je systém využívaný nielen počas pracovných dní ale taktiež v dňoch
pracovného pokoja ako aj počas víkendov a z tohto titulu je garantovaná dostupnosť 24x7.
Spresnenie kritérií kvality: KK_7, KK_9,
Kritéria kvality
KK_10
Stručná charakteristika požadovanej kvality
(Max. 400 znakov)
•
•
•

Overiteľné prevádzkové požiadavky
Kvalita vstupných informácií
Zohľadnenie rizikových faktorov
Spresnenie identifikovaných rizík: R_12,
R_13

Riziká
Stručná charakteristika identifikovaných rizík
(Max. 400 znakov)
•
•

Nedostatočné zabezpečenie kapacít na
podporu prevádzky
Zabezpečenie prevádzky riešenia 24x7

Prílohy
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.

Ekonomická analýza
Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav
Súhrnný popis

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú
informácie vo forme modelov.

Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Základným predpokladom výpočtu nákladovo-výnosovej analýzy bola skutočnosť, že
vybudované riešenie Dátová integrácia, ako nadrezortný informačný systém OVM v rozsahu
platnej legislatívy, zabezpečí komplexným spôsobom riešenie problematiky využívania
referenčných údajov vo VS. Prevádzka projektu Dátová integrácia prinesie pre integrované
subjekty, a tiež pre občanov úsporu času a administratívneho zaťaženia v podobe
zjednodušeného elektronického prístupu k potrebným údajom.
Na strane štátu sa očakávajú prínosy najmä v podobe odbremenenia štátnych zamestnancov od
neproduktívnej administratívnej práce, usporia sa náklady na poštovnom, nižšie budú aj
časové/finančné náklady súvisiace s tlačením množstva dokumentov. V neposlednom rade sa
podstatne zjednoduší prístupu k informáciám o občanoch/podnikateľoch.
Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) : 84 402 378,62 EUR
Rok návratu investície (PBP) :
3. Rok (od začiatku realizácie projektu)
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
CBA - Agendové IS

Analýza citlivosti – Agendové IS

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Pri modelovaní nákladovo-výnosovej analýzy boli jednotlivé parametre modelované v rokoch
na základe stanovených indexov. Náklady jednotlivých položiek vychádzajú z plánovaných
projektovaných výdavkov. Náklady na HW v projekte absentujú, nakoľko ide o využívanie
služieb eGovernment Cloudu. Náklady na obstaranie a prevádzku SW - Vytvorenie aplikácie
predstavujú náklady na realizáciu integračných väzieb. Na základe vykonaného posúdenia
alternatív počas spracovania multikriteriálnej analýzy vyšli ako vhodné riešenia dve alternatívy:
•
•

Alternatíva: B1 - „Nová platforma dátovej integrácie so zmenou modelu dodávania
služieb“
Alternatíva: B2 - „Využitie existujúceho IS CSRÚ so zmenou modelu dodávania
služieb“

V zmysle optimálneho hospodárenia s verejnými zdrojmi neprichádzala do úvahy alternatíva
vytvorenia nového systému pre integráciu údajov a to z dôvodu, že by došlo k
neodpodstatnenému a opätovnému použitiu finančných prostriedkov na investičné akcie, ktoré
boli vynaložené v predchádzajúcom programovom období. Pre porovnanie realizácia projektu s
využitím IS CSRU má plánovú finačnú alokáciu 12 982 447,5 EUR bez DPH zatiaľ čo
vybudovanie nového systému pre integráciu údajov by vyžadovalo finančnú alokáciu vo výške
viac ako 28 000 000 EUR bez DPH.
V zmysle platnej metodiky je Ekonomická analýza spracovaná pre dve Alternatívy:
•
•

Alternatíva A1 - bez realizácie projektu Dátová integrácia a ponechanie aktuálneho
riešenia IS CRSÚ,
Alternatíva B2 - realizácia projektu Dátová integrácia a zapojenie ďalších subjektov
a ich datasetov do existujúceho riešenia.

Alternatíva A1
V rámci činnosti OVM musia zamestnanci pri vybavovaní agendy občana/podnikateľa získavať
rôzne údaje, prílohy a dokumenty ktorými už verejná správa disponuje. V rámci dodržania
princípu „Jeden krát a dosť“ už v minulosti boli realizované integrácie medzi rezortnými IS na
zabezpečenie predmetného princípu. Problematiku zjednodušenia potrebných informácií riešil aj
projekt IS CSRÚ. Úlohou IS CSRÚ v elektronizácii verejnej správy SR je poskytovať
integrovaným systémom prístup k referenčným údajom a číselníkom. Jeho prítomnosť medzi
informačnými systémami verejnej správy umožňuje sprehľadniť vzájomné integračné väzby
zamerané na získavanie referenčných údajov medzi jednotlivými IS VS. Vďaka tomu, že sú
integračné väzby kumulované na rozhraniach jedného informačného systému, je možné
štandardizovať, zjednodušiť a urýchliť ich budovanie. Taktiež sa zjednodušuje správa týchto
integračných väzieb.
Momentálne je do IS CSRÚ zapojených 28 subjektov verejnej správy (údaje poskytuj 11
orgánov, údaje konzumuje 17), medzi ktorými sú zdieľané údaje prostredníctvom 24 objektov

evidencie (datasetov). Napriek spomínanému, je vo VS stále veľa procesov, kde sú informácie
od občana/podnikateľa zakaždým pri vybavovaní rôznych služieb vyžadované nanovo. Rovnako
je pri vybavovaní služieb občanom/podnikateľom nevyhnutná aj výmena informácií medzi
samotnými OVM či už v papierovej, alebo elektronickej podobe formou rozličných príloh.
Alternatíva B2
Zapojením ďalších subjektov a poskytnutím ďalších nových datasetov, navrhované riešenie
prináša úsporu finančných prostriedkov vynakladaných na medzirezortné zdieľanie informácii
pri výmene nadrezortných dát, ktoré sa týkajú rôznorodých údajov vedených v ISVS. Realizácia
projektu Dátová integrácia zabezpečí zber, čistenie a stotožňovanie údajov za účelom ich
poskytovania konzumentom vo forme právne záväzných údajov na jednom centrálnom mieste.
V rámci IS CSRÚ bude rozšírená množina dostupných údajov o 223 objektov evidencie
pripojením 31 nových poskytovateľov a rozšírením poskytovaných údajov 8 aktuálne
pripojených poskytovateľov. Taktiež bude rozšírené konzumovanie údajov z IS CSRÚ pre 13
existujúcich konzumentov a bude pripojených nových 39 konzumentov údajov. Celkovo bude v
budúcom stave vytvorených nových 223 integračných väzieb pre poskytovanie objektov
evidencie do IS CSRÚ a 515 integračných väzieb pre konzumovanie objektov evidencie z IS
CSRÚ.
Týmto prístupom sa zredukujú, resp. odstránia náklady na čiastkové úpravy rezortných
informačných systémov a zabezpečí sa zvýšenie komplexnosti služieb hlavne z pohľadu
občana/podnikateľa, tak aj pracovníkov OVM. Pracovníci OVM budú pristupovať
k požadovaným dôveryhodným údajom na jednom centrálnom mieste a v reálnom čase.
Prínosom projektu tak bude zefektívnenie procesu financovania integrácií, ako aj zrýchlenie
prístupu k požadovaným údajom, ktoré VS už vlastní.
Navrhovaná zmena z časového hľadiska predstavuje úsporu času nielen pre pracovníkov OVM,
ale aj pre občanov/podnikateľov, nakoľko občan/podnikateľ nebude musieť vôbec navštíviť a
osobne žiadať o vydanie rôznych dokumentov pre realizáciu konkrétneho podania, pri
vybavovaní žiadosti. Ako už bolo spomenuté vyššie, možnosť elektronického získavania
informácií na jednom mieste bude mať pozitívny vplyv aj na zníženie finančných nákladov z
dôvodu úspory prostriedkov potrebných na doručovanie dokladov pri vybavovaní agendy medzi
občanom a štátom.
Pre výpočet pre Alternatívu B v parametroch v CBA je zohľadnený predpokladaný postupný
nárast volaní. Na druhej strane, pre parametre týkajúce sa trvania spracovania, doručovania
podaní a počet zamestnancov potrebných na vybavovanie agendy sú v prvom roku uvádzané
totožné hodnoty ako pre Alternatívu A, a to z dôvodu, že realizácia prvých zapojení podľa
navrhovaného harmonogramu bude riešená v prvom roku projektu a do prevádzky bude
nasadená až ku koncu prvého, resp. začiatkom druhého roku implementácie projektu. V druhom
roku realizácie je predpoklad postupného zaraďovania ďalších datasetov a postupného nábehu
používania údajov projektu. Plnohodnotné využívanie výsledkov s postupným nábehom
predpokladáme od tretieho roku.

Pre účely výpočtu CBA sa za obdobie prvého roka realizácie projektu sa považuje rok 2018,
keď sa podľa časového harmonogramu ráta s implementáciou prvých zapojených datasetov do
projektu. Ukončenie projektu sa predpokladá v roku 2020, čo je zachytené vo faktoroch CBA.

Návratnosť investície v zmysle CBA je v 3. roku. Jedná sa o kumulatívnu diskontnú
návratnosť, pričom finančná návratnosť, ako aj ekonomické prínosy pozitívne ovplyvňujú
celkový CBA model. Uvedené je spôsobené charakterom projektu – primárne - centralizáciou
procesov zameraných na používateľov VS, sekundárne -synergickým efektom na služby pre
občanov/podnikateľov a vytvorenie základných centrálnych registrov pre zdieľané dáta
použiteľné na právne účely.
Z hľadiska širších súvislostí dátová integrácia (konsolidácia údajovej základne) sa týka
nadrezortnej agendy a prináša pre verejnú správu významné ekonomické prínosy. Aj po
zohľadnení všetkých nákladov je návratnosť projektu v stanovenom časovom období (od 4 10 rokov) čo znamená, že má ekonomické opodstatnenie v zmysle metodiky OPII a investícia je
návratná v 3. roku projektu.
Čistá súčasná ekonomická hodnota projektu (ENPV), ktorá je hlavným referenčným
ukazovateľom pre hodnotenie projektov je v tomto prípade 82 402 378,62 EUR, čo pri

podmienke (ENPV > 0), napĺňa predpoklad že prínosy projektu vysoko prevyšujú jeho náklady,
a preto by sa mal tento projekt zrealizovať.
Pomer výnosy/náklady (B/C) projektu dosahuje hodnotu 1,79, čo pri podmienke (B/C >1)
spĺňa predpoklad, že každé do projektu vložené euro prinesie výnos väčší ako jedno euro.
Vysvetlenie pre naplnenie parametrov CBA
Pri stanovení parametra Počet podaní bola východisková hodnota získaná z aktuálneho
monitoringu sledovania prevádzkových parametrov projektu IS CSRU, kde sú volania ročne na
úrovni 60 tisíc. V alternatíve A1 aj B2 sa pritom uvažuje s postupným nárastom o 5% ročne. Pre
Alternatívu B v prvých troch rokoch bol počet volaní stanovený expertným odhadom.
Pre parametre, ako sú výška administratívneho poplatku, trvanie spracovania podania, čas
potrebný na vypracovanie a doručenie podania a počet zamestnancov vybavujúcich
agendu, úspora vychádza z koncepcie projektu, ktorý je popísaný v štúdií. Výška
administratívneho poplatku vychádza z priemerného poplatku za realizáciu podaní zo
Sadzobníka správnych poplatkov. Hodnoty ostatných parametrov vychádzajú z expertného
odhadu, pretože teraz neexistujú relevantné prieskumy pre výpočet časových prínosov. Projekt
bude ex-post monitorovaný a výsledné čiastkové prieskumy spokojnosti budú porovnávané s
hodnotami určenými expertným odhadom.
Použité prieskumy spokojnosti s využívaním elektronických služieb
V procese vytvárania štúdie uskutočniteľnosti bolo prihliadané na nasledujúce prieskumy
spokojnosti:
•
•
•

Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy 2014
Zoznam životných situácii a ich zjednodušených administratívnych scenárov
Prieskum „Spokojnosť so základnými e-službami verejnej správy 2009

Vysvetlenie cenovej kalkulácie pri stanovení TCO, dátová integrácia
V rámci cenovej kalkulácie a teda predpokladaného rozsahu integračných väzieb vstupujúcich
do výpočtu všetky integračné väzby, ktoré sú v rámci prílohy master dokumentu
"SU_86_Zoznam_vazieb_v1.5.xlsx" označené prioritou:
•
•
•

Vysoká
Stredná
Nízka

Cenová kalkulácia vychádza z praktických skúsenosti pri integrácii integračných subjektov do
IS CSRÚ podľa typu a rozsahu dátovej integrácie.
Prílohy

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.
NOVA CBA - Agendove IS - v11.8.xlsx
"SU_86_Zoznam_vazieb_v1.5.xlsx"
Kritéria kvality
Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)
•
•
•

Overiteľnosť údajov
Kvalita vstupných informácií
Zohľadnenie rizikových faktorov

Spresnenie kritérií kvality:
KK_8, KK_9, KK_10

modulu procesnej integrácie a integrácie údajov

