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Jednotlivé informácie v tabuľkách sú farebne odlíšené nasledovne.
Hlavička tabuľky
Popisná informácia Príklad/Vzor
Pred-vyplnená
informácia, ktorú
nie je možné
modifikovať
Informácie v jednotlivých tabuľkách sa môžu na seba vzájomne odkazovať. Za
tým účelom majú riadky uvádzané v tabuľkách svoje jednoznačné identifikátory
s navrhovaným prefixom, tak aby sa zabezpečila unikátnosť identifikátora vo
všetkých spracovávaných prílohách. Postupnosť a integritu (pri odkazovaní)
identifikátorov navrhuje samotný spracovateľ.

2

1. Zoznam zvolených služieb
Tabuľka 1 Zoznam zvolených služieb
ID

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Služba pripojenia do špecifickej siete
ID

ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

Pripojenie siete

Govnet

Pripojenie siete (VPN)

Sociálna poisťovňa

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Sieťové služby

ID

ID

Mesačný výdavok
za poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Úroveň poskytovania služby

ID

ID

Výdavky na zriadenie
služby

Parametre služby

Zvolená hodnota

Vytvorenie loadbalancing pravidiel

N/A

Úroveň poskytovania služby

Služba z katalógu služieb

Diskový priestor
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Identifikátor
zvolenej služby

ID

ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

Diskový priestor “Tier 1” (max 128GB)

2x 128GB

Diskový priestor “Tier 2” (max 1000GB)

2x 1000GB

Diskový priestor “Tier 3” (max 2000GB)

15x 2000GB

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Virtuálny server (DB_PROD)

ID

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Úroveň poskytovania služby

ID

ID

Výdavky na zriadenie
služby

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

4x 8vCPU

Veľkosť RAM

4x 64GB

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

4x 100GB

OS

4x Red Hat Linux 7

Úroveň poskytovania služby
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ID

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Virtuálny server (DB_TST)
ID

ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

4x 4vCPU

Veľkosť RAM

4x 32GB

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

4x 50GB

OS

4x Red Hat Linux 7

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Úroveň poskytovania služby

ID

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Virtuálny server (DB_INT)
ID

Výdavky na zriadenie
služby

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64
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ID

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

1x 2vCPU

Veľkosť RAM

1x 16GB

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

1x 25GB

OS

1x Red Hat Linux 7

Úroveň poskytovania služby

ID

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Virtuálny server (DB_DEV)
ID

ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

1x 2vCPU

Veľkosť RAM

1x 16GB

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

1x 25GB

OS

1x Red Hat Linux 7

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Úroveň poskytovania služby
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ID

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Virtuálny server (APP_KrD_PROD)
ID

ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

4x 8vCPU

Veľkosť RAM

4x 16GB

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

4x 50GB

OS

2x Red Hat Linux 7

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Úroveň poskytovania služby

ID

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Virtuálny server (APP_KrD_TST)
ID

Výdavky na zriadenie
služby

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

2x 4vCPU

7

ID

Veľkosť RAM

2x 8GB

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

2x 25GB

OS

2x Red Hat Linux 7

Úroveň poskytovania služby

ID

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Virtuálny server (APP_KrD_INTG)
ID

ID

ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

1x 2vCPU

Veľkosť RAM

1x 8GB

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

1x 25GB

OS

1x Red Hat Linux 7

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Úroveň poskytovania služby

Služba z katalógu služieb
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Identifikátor
zvolenej služby

Virtuálny server (APP_KrD_DEV)
ID

ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

1x 2vCPU

Veľkosť RAM

1x 4GB

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

1x 25GB

OS

1x Red Hat Linux 7

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Úroveň poskytovania služby

ID

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Virtuálny server (APP_DP_PROD)
ID

Výdavky na zriadenie
služby

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

2x 8vCPU

Veľkosť RAM

2x 16GB
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ID

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

2x 50GB

OS

2x Red Hat Linux 7

Úroveň poskytovania služby

ID

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Virtuálny server (APP_DP_TST)
ID

ID

ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

2x 4vCPU

Veľkosť RAM

2x 8GB

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

2x 25GB

OS

2x Red Hat Linux 7

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Úroveň poskytovania služby

Služba z katalógu služieb

Virtuálny server (APP_DP_INTG)
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Identifikátor
zvolenej služby

ID

ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

1x 4vCPU

Veľkosť RAM

1x 8GB

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

1x 25GB

OS

1x Red Hat Linux 7

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Úroveň poskytovania služby

ID

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Virtuálny server (APP_DP_DEV)
ID

Výdavky na zriadenie
služby

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

1x 2vCPU

Veľkosť RAM

1x 4GB

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

1x 25GB
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OS
ID

Úroveň poskytovania služby

ID

Služba z katalógu služieb

Identifikátor
zvolenej služby

Virtuálny server (APP_DEP)
ID

ID

1x Red Hat Linux 7

Parametre služby

Zvolená hodnota

Architektúra CPU

x86-64

Počet virtuálnych jadier (vCPU)

4x 2vCPU

Veľkosť RAM

4x 4GB

Systémovy diskový priestor (Tier 2)

4x 25GB

OS

4x Red Hat Linux 7

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok
za
poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Úroveň poskytovania služby
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2. Riziká projektu
Tabuľka 2 Riziká

ID

R_X

Sekcia
Odbor

/ Názov rizika

Kritické

Pravdepodobnosť

Takmer isté riziko - výskyt rizika
treba v každom prípade očakávať.

LPČ, SDP,
NP,
ÚP, PvN a GP,

Pravdepodobné riziko - existuje
vysoká pravdepodobnosť, že sa
riziko vyskytne.
Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.
Slabé riziko - riziko sa môže
vyskytnúť za veľmi špecifických
okolností.
Nepravdepodobné riziko - výskyt
rizika sa neočakáva.

Dosah

Návrh mitigácie

A
R

B
R

1

2

Extrémny dosah znemožní realizáciu
projektu.
Vysoký dosah ovplyvní pokračovanie
projektu
Stredný dosah vyžiada si úpravy
projektu
Nízky dosah ovplyvní efektívnosť
projektu v niektorých
aspektoch.
Zanedbateľný dosah dosah sa minimalizuje
bežnou činnosťou v rámci
projektu.

R_S_
1.1

NP,
ÚP, PvN a GP,

SDS,
SDP
R_S_
1.2

NP,
ÚP, PvN a GP,

SDP

1

Aktuálne riziko

2

Budúce riziko

Motivácia - Nie je možné dosiahnuť
skracovanie
dĺžky
konaní
prostredníctvom technických riešení

x

Takmer isté riziko - výskyt rizika
treba v každom prípade očakávať.

N/A - Súčasný stav.

Vykonať technologický upgrade riešení IS
dávkových agend

x

Motivácia - Poskytovanie nových alebo
vylepšených služieb tretím stranám je
nákladné a neefektívne

x

Pravdepodobné riziko - existuje
vysoká pravdepodobnosť, že sa
riziko vyskytne.

N/A - Súčasný stav.

Otvorenie existujúcich bilaterálnych dohôd za
účelom technologického upgrade riešení

x
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ID

Sekcia
Odbor

/ Názov rizika

R_S_
1.3

NP,
ÚP, PvN a GP,

Motivácia – Nie je možné vyhovieť
novým požiadavkám zainteresovaných
osôb

R_S_
2.1

NP,
ÚP, PvN a GP,

Kritické

x

Pravdepodobnosť

Dosah

Návrh mitigácie

A
R

B
R

1

2

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

N/A - Súčasný stav.

Vykonať technologický upgrade riešení IS
dávkových agend

x

Legislatíva - Legislatívne návrhy sú
obmedzované technickými možnosťami

Nepravdepodobné riziko - výskyt
rizika sa neočakáva.

N/A - Súčasný stav.

Vykonať technologický upgrade riešení IS
dávkových agend

x

SDS,
SDP
R_S_
2.2

NP,
ÚP, PvN a GP,

Legislatíva
–
Zapracovanie
legislatívnych zmien do IS sú
obmedzované technickými možnosťami
– zvýšené náklady na realizáciu

Takmer isté riziko - výskyt rizika
treba
v
každom
prípade
očakávať.

N/A - Súčasný stav.

Vykonať technologický upgrade riešení IS
dávkových agend

x

R_S_
3.1

NP,
ÚP, PvN a GP,

Biznis architektúra – Procesná
optimalizácia bude obmedzovaná
technickými možnosťami

Pravdepodobné riziko - existuje
vysoká pravdepodobnosť, že sa
riziko vyskytne.

N/A - Súčasný stav.

Vykonať technologický upgrade riešení IS
dávkových agend

x

SDP
R_S_
3.2

SDP

Biznis architektúra - Optimalizácia
procesov
je
obmedzená
riešiteľskými kapacitami
zhotoviteľa
IS a vecných útvarov

Pravdepodobné riziko - existuje
vysoká pravdepodobnosť, že sa
riziko vyskytne.

N/A - Súčasný stav.

R_S_
3.3

SDP

Biznis architektúra - Optimalizácia
procesov je limitovaná finančnými
prostriedkami SP na rozvoj IS

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

N/A - Súčasný stav.

R_S_
4.1

NP,
ÚP, PvN a GP,

Aplikačná architektúra - Systémy sú
zastarané a možné zásahy do nich
komplikované

Takmer isté riziko - výskyt rizika
treba v každom prípade očakávať.

N/A - Súčasný stav.

Implementovať nové riešenie pre systémy
dávok využitím moderných princípov
a technológii bez vendor-lockin.

x

Aplikačná architektúra – Rovnakú
zmenu je potrebné zapracovávať na
viacerých miestach

Takmer isté riziko - výskyt rizika
treba v každom prípade očakávať.

N/A - Súčasný stav.

Implementovať riešenie so spoločnými
stavebnými blokmi, kde bude sústredená
rovnaká funkcionalita a táto je zdieľaná

x

Aplikačná architektúra - Nesúlad
štruktúry a kvality (ľudský zdroj)
zdrojových
dát
s požiadavkami
spolupracujúcich IS (preberajúcich
dáta) v rámci SP

Takmer isté riziko - výskyt rizika
treba v každom prípade

N/A - Súčasný stav.

Vykonať
IS (MUSP)

X

SDP
R_S_
4.2

NP,
ÚP, PvN a GP,

SDP
R_S_
4.3

LPČ

technologický upgrade riešení
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ID

Sekcia
Odbor

/ Názov rizika

Kritické

Pravdepodobnosť

Dosah

Návrh mitigácie

A
R

B
R

1

2

R_S_
4.4

LPČ

Aplikačná architektúra - Nedostatočná
elektronizácia
vstupných
dát
(dokumentov), ktorá vedie ku vzniku
časových omeškaní a chybovosti dát

Takmer isté riziko - výskyt rizika
treba v každom prípade

N/A - Súčasný stav.

Vykonať technologický upgrade riešení
dávkových agend

IS

X

R_S_
5.1

NP,
ÚP, PvN a GP,

Technologická architektúra – Údržba
technológii bude čoraz nákladnejšia
alebo nemožná

Pravdepodobné riziko - existuje
vysoká pravdepodobnosť, že sa
riziko vyskytne.

N/A - Súčasný stav.

Vykonať technologický upgrade riešení IS
dávkových agend

x

Bezpečnostná
architetúra
–
Implementácia nových moderných
bezpečnostných mechanizmov je na
súčasných technológiach problematická

Pravdepodobné riziko - existuje
vysoká pravdepodobnosť, že sa
riziko vyskytne.

N/A - Súčasný stav.

Vykonať technologický upgrade riešení IS
dávkových agend

x

Prevádzka - Nebude možné zabezpečiť
efektívne
a včasné
zavádzanie
a udržiavanie zmien (Pri zachovaní
súčasného stavu)

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

N/A - Súčasný stav.

Implementovať nové riešenie pre systémy
dávok využitím moderných princípov
a technológii bez vendor-lockin.

x

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

N/A - Súčasný stav.

Priebežne prenášať know-how na nových
zamestnancov a vykonávať interné školenia

x

SDP

Prevádzka – Nedostatok ľudských
zdrojov na prevádzku riešení konaní o
dávkach

NP,
ÚP, PvN a GP,

Legislatíva - Legislatívna príprava bude
meškať.

Nepravdepodobné riziko - výskyt
rizika sa neočakáva.

Stredný dosah vyžiada si úpravy
projektu.

Procesy legislatívnej prípravy začať na
začiatku projektu súbežne s analýzou riešenia
a problematiky.

x

- Politické riziko pri zmene

Slabé riziko - riziko sa môže
vyskytnúť za veľmi špecifických
okolností.

Nízky dosah - ovplyvní
efektívnosť projektu v
niektorých aspektoch.

Včas zahájiť tvorbu novej legislatívy
a koordinovať zo všetkými dotknutými orgánmi
verejnej správy.

x

Biznis architektúra - Zainteresovaní sa
neuspokojivo zhostia úloh vyplývajúcich
z reformného zámeru

Slabé riziko - riziko sa môže
vyskytnúť za veľmi špecifických
okolností.

Nízky dosah - ovplyvní
efektívnosť projektu v
niektorých aspektoch.

Centrálna koordinácia aktivít so snahou
o aktívne zapojenie stakeholderov do projektu
už od jeho začiatkov.
Zriadenie projektovej kancelárie s jasným
mandátom realizovať reformný zámer.
Informovať
stakeholdrov
o zámere
a priebežných výstupoch.

x

R_S_
6.1

R_S_
7.1

NP,
ÚP, PvN a GP,

SDP
R_S_
7.2
R_1.
1

NP,
ÚP, PvN a GP,

SDP
R_1.
2

NP,
ÚP, PvN a GP,

SDP
R_2.
1

NP,
ÚP, PvN a GP,

SDS,
SDP

Legislatíva
vlády.
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ID

R_2.
2

Sekcia
Odbor
NP,
ÚP, PvN a GP,

/ Názov rizika

Biznis architektúra - Ciele sa nepodarí
dosiahnuť v plnom rozsahu

Kritické

x

SDS.
SDP
R_2.
3

NP,
ÚP, PvN a GP,

SDS,
SDP
R_2.
4

NP,
ÚP, PvN a GP,

Biznis architektúra - Biznis logiku bude
komplikované
zdokumentovať
a zadefinovať požiadavky

Biznis architektúra - Problémy v definícii
spoločných procesov

x

Pravdepodobnosť

SDP

Biznis architektúra - Neuspokojivá
škálovateľnosť nového riešenia

R_3.
1

NP,
ÚP, PvN a GP,

Aplikačná architektúra -Centralizácia
spoločných
procesov
neprinesie
zvýšenie
efektivity
pri
práci
s agendovými aplikáciami

SDP

x

Návrh mitigácie

A
R

B
R

1

2

Pravdepodobné riziko - existuje
vysoká pravdepodobnosť, že sa
riziko vyskytne.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Zrealizovať zber požiadaviek a vykonať ich
detailnú analýzu s mapovaním na ciele
projektu.
Vykonávať priebežné monitorovanie plnenia
požiadaviek a cieľov.

x

Nepravdepodobné riziko - výskyt
rizika sa neočakáva.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Skompletizovať dokumentáciu o AS-IS stave,
vykonať podrobnú analýzu s biznis vlastníkmi
a garantami a navrhnúť štruktúrovaný spôsob
evidencie

x

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Vykonať podrobnú analýzu procesov a včas
identifikovať oblasti, ktoré sú podobného alebo
rovnakého charakteru

x

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Nízky dosah - ovplyvní
efektívnosť projektu v
niektorých aspektoch.

Venovať zvýšenú pozornosť škálovateľnosti
pri návrhu riešenia, stanovovaní požiadaviek
a určovaní kritérií kvality.

x

Slabé riziko - riziko sa môže
vyskytnúť za veľmi špecifických
okolností.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Vykonať precíznu analýzu aktuálneho stavu
a navrhovaného riešenia s cieľom vytvorenia
katalógu požiadaviek a funkcii. Vykonať „gap“
analýzu a ohodnotiť funkcie chýbajúce
v navrhovanom riešení.

x

SDP
R_2.
5

Dosah

R_4.
1

NP,
ÚP, PvN a GP,

Technologická architektúra Nebude možné integrovať všetky
aplikácie na spoločnú dátovú
zbernicu.

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Integráciu vykonávať podľa schválenej
funkčnej a technickej špecifikácie, zmeny
odsúhlasovať len na úrovni vedenia projektu.
Snaha o štandardizáciu rozhraní.
Dôsledne dbať a sledovať kvalitatívne
ukazovatele (KPI) počas implementácie.

x

R_4.
2

NP,
ÚP, PvN a GP,

Technologická architektúra - Nebude
možné integrovať všetky aplikácie na
spoločnú zbernicu služieb

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Integráciu vykonávať podľa schválenej
funkčnej a technickej špecifikácie, zmeny
odsúhlasovať len na úrovni vedenia projektu.
Snaha o štandardizáciu rozhraní.
Dôsledne dbať a sledovať kvalitatívne
ukazovatele (KPI) počas implementácie..

x

SDP

SDP
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ID

Sekcia
Odbor

/ Názov rizika

Kritické

Pravdepodobnosť

Dosah

Návrh mitigácie

A
R

B
R

1

2

R_4.
3

SDP

Technologická architektúra - Doména
SP je rozsiahla a zložitá a bude treba
súčinnosť doménových expertov SP.

Pravdepodobné riziko - existuje
vysoká pravdepodobnosť, že sa
riziko vyskytne.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Zapojiť doménových expertov už v rámci
analýzy problematiky dodávateľom a umožniť
efektívny know-how transfer.

x

R_4.
4

NP,
ÚP, PvN a GP,

Technologická architektúra - Služby
centrálnych komponentov budú meškať
alebo nebudú vyhovovať potrebám SP

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Vysoký dosah ovplyvní pokračovanie
projektu

Potrebné sledovať napredovanie centrálneho
komponentu a zaistiť koordináciu s projektom
OPII prostredníctvom riadiaceho orgánu

x

SDP
R_4.
5

NP,
ÚP, PvN a GP,

Technologická
architektúra
Problematická dostupnosť cloudových
služieb z prostredia SP, nutnosť hľadať
alternatívne
umiestnenie
MODA
v prostredí SP)

Takmer isté riziko - výskyt rizika
treba v každom prípade očakávať

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Požadovať urýchlené budovanie eGov cloudu
na úrovni PgK OPII a AKVS.
Vykonávať pravidelnú koordináciu s ÚPVII Aa
MVSR

x

R_4.
6

NP,
ÚP, PvN a GP,

Technologická
architektúra
Problematické dožadovanie podpory
z eGov cloudu

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Využiť koordinačné a eskalačné mechanizmy
riadiaceho orgánu, resp. prevádzkovateľa
cloudu

x

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Venovať zvýšenú pozornosť plánovaniu
migrácie, návrhu štandardu migrovaných
objektov a podobne. Prvý návrh migrovaných
objektov a migračný plán musí byť výsledkom
analytického projektu.

x

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah úpravy

Venovať pozornosť aj programovaniu
funkcionalít do minulosti, zapracovať všetky
legislatívne zmeny (spätné podávanie žiadostí
o dávku)

x

SDP
R_5.
1

NP,
ÚP, PvN a GP,

SDP

Implementácia a migrácia - Migrácia do
centralizovanej databázy prinesie
neočakávané komplikácie a znemožní
používanie nových princípov. Ide o
komplexnú prerábku s veľkým
potenciálom chýb.

x

R_5.
2

NP,
ÚP, PvN a GP,

Implementácia
a migrácia
Programovanie funkcionalít do minulosti
nepokryje všetky prípady

R_5.
3

SDP

Implementácia a migrácia - Problémy pri
migrácii definovaných údajov v celom
rozsahu z distribuovaných systémov do
centrálnej databázy

x

Pravdepodobné riziko - existuje
vysoká pravdepodobnosť, že sa
riziko vyskytne.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Venovať zvýšenú pozornosť plánovaniu
migrácie, návrhu štandardu migrovaných
objektov a podobne. Prvý návrh migrovaných
objektov a migračný plán musí byť výsledkom
analytického projektu.

x

R_5.
4

NP,
ÚP, PvN a GP,

Implementácia
a migrácia
Implementačný tím nebude mať
dostatočnú
kapacitu,
vedomosti
a schopnosti pre tak navrhnuté riešenie

x

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Zaistiť
dostatočne
skúsený
a veľký
implementačný tím v požiadavkách na kvalitu
riešenia (pri výbere dodávateľa).

x

SDP

si
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ID

R_5.
5

Sekcia
Odbor
NP,
ÚP, PvN a GP,

SDP
R_5.
6

LPČ

R_6.
1

/ Názov rizika

Kritické

Implementácia a migrácia - Rozdelenie
projektu na čiastkové projekty nebude
účinné a spôsobí komplikácie pri
synchronizácii jednotlivých dodávok

x

Pravdepodobnosť

Dosah

Návrh mitigácie

A
R

B
R

1

2

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Zabezpečiť
projektové
riadenie
s dostatočnými kapacitami a skúsenosťami,
dôsledne vykonávať QA aktivity a dbať na
dodržiavanie
schválených
projektových
plánov.

x

Implementácia a migrácia - Finalizácia
projektov, ktorých realizácia je
podmienkou úspešnej realizácie MODA
nebude dodržaná

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Vysoký
dosah ovplyvní pokračovanie
projektu

Využiť eskalačné mechanizmy v rámci
primárnych projektov (MUSP, Elektronické
služby SP,...)

x

Bezpečnostná architektúra - Omeškanie
bezpečnostného projektu

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Včasné začatie prípravy bezpečnostného
projektu.

x

R_6.
2

SDP

Bezpečnostná architektúra - Umožnenie
prístupu
neoprávneným
osobám
a autorizačné nedostatky

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Predkladať
požiadavky
bezpečnostnej
kancelárii verejnej správy z ohľadom priority
bezpečnosti v eGovernment cloude.

x

R_6.
3

NP,
ÚP, PvN a GP,

Bezpečnostná
architektúra
Nedostatočne doménovo, analyticky a
implementačne podchytená dátová
bezpečnosť.

Slabé riziko - riziko sa môže
vyskytnúť za veľmi špecifických
okolností.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Problematika dátovej bezpečnosti bude
zahrnutá do detailných funkčných špecifikácii
budovaného riešenia.

x

R_7.
1

NP,
ÚP, PvN a GP,

Pravdepodobné riziko - existuje
vysoká pravdepodobnosť, že sa
riziko vyskytne.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Vypracovať kvalitný návrh procesnej
optimalizácie, ktorý bude zdôvodniteľný,
konzistentný a aplikovateľný.
Konzultovať centrálne riešenie s cieľovými
používateľmi v priebehu projektu a zapojiť ich
do analytických prác.
Dôsledné
trvanie
na
dodržiavaním
dohodnutých konceptov

x

SDP

Prevádzka - Pracovníci v nových roliach
sa nedostatočne stotožnia so svojimi
úlohami

NP,
ÚP, PvN a GP,

Prevádzka - Riešenie
dostatočne flexibilné.

nebude

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Dôraz na flexibilitu pri výbere a návrhu
riešenia. Neumožniť však kontraproduktívnu
flexibilitu, ktorá by priniesla prílišnú
diverzifikáciu.

x

Prevádzka - Vymáhanie dohodnutej
SLA bude problematické.

Slabé riziko - riziko sa môže
vyskytnúť za veľmi špecifických
okolností.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Nastaviť štandardizované kvalitné SLA
kontrakty aby boli dobre vymáhateľné
v prípade nedodržanie.

x

R_7.
2

SDP
R_7.
3

NP,
ÚP, PvN a GP,
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ID

Sekcia
Odbor

/ Názov rizika

Kritické

Pravdepodobnosť

Dosah

Návrh mitigácie

Podporovať
centrálne
v eGovernenemnt cloude.
R_7.
4

NP,
ÚP, PvN a GP,

SDP

Prevádzka - Projekt bude rozdelený na
realizačné časti, ktoré nie sú
samostatne zmysluplné z pohľadu
používania a prevádzky. V takom
prípade by prevádzka bola závislá od
iných (nedokončených) častí MODA

x

riešenie

A
R

B
R

1

2

SLA

Slabé riziko - riziko sa môže
vyskytnúť za veľmi špecifických
okolností.

Vysoký dosah ovplyvní pokračovanie
projektu

Venovať zvýšenú pozornosti definovaniu
požiadaviek na systém a architektonickému
návrhu riešenia tak, aby sa dodržali
odporúčané postupy

x

R_7.
5

NP,
ÚP, PvN a GP,

Prevádzka - Obstaranie nebude detailne
pokrývať fázu 5 ročnej prevádzky
z dôvodu nedostatku informácií a potom
prevádzka bude zápasiť s nečakanými
bariérami

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Stredný
vyžiada
projektu

dosah si úpravy

Včas definovať požiadavky na organizačnej
zabezpečenie podpory.
Už počas budovania riešenia vytvoriť návrh
riešenia budúcej podpory a kvantifikovať
personálne ako aj technické požiadavky na
podporu.

x

R_7.
6

NP,
ÚP, PvN a GP,

Prevádzka - Riešenie nebude
prevádzkovateľné kapacitami SP
a potom sa SP dostane do závislosti na
dodávateľovi

Pravdepodobné riziko - existuje
vysoká pravdepodobnosť, že sa
riziko vyskytne.

Nízky dosah - ovplyvní
efektívnosť projektu v
niektorých aspektoch.

Priebežne
budovať
interné
kapacity
a definovať pracovníkov dedikovaných pre
prevádzku riešenia. Vykonať školenia
a dokumentáciu pracovných postupov.

x

SDP
R_8.
1

SDP

Ekonomická analýza - Náklady na
realizáciu projektu budú podcenené a
implementácia prinesie požiadavky,
ktoré neboli vopred zrejmé

Takmer isté riziko - výskyt rizika
treba v každom prípade očakávať.

Nízky dosah - ovplyvní
efektívnosť projektu v
niektorých aspektoch.

Dôsledné plánovanie nákladov, zaviesť
mechanizmy zmenových požiadaviek

x

R_8.
2

NP,
ÚP, PvN a GP,

Ekonomická analýza - Nepodarí sa
dosiahnuť preukázateľné úspory podľa
plánu.

Stredné riziko - riziko sa môže
vyskytnúť.

Nízky dosah - ovplyvní
efektívnosť projektu v
niektorých aspektoch.

Ciele projektu musia byť previazané
s úsporami. Reálne úspory budú neustále
vyhodnocované tak, aby boli prípadné
problémy v čas rozoznané.

x

SDP
R_8.
3

NP,
ÚP, PvN a GP,

Ekonomická analýza - Náklady na
vybudovanie MODA sa vymknú
kontrole.

Slabé riziko - riziko sa môže
vyskytnúť za veľmi špecifických
okolností.

Vysoký dosah ovplyvní pokračovanie
projektu

Priebežne
kontrolovať
náklady
na
vybudovanie a mať presne definovaný
rozpočet pre jednotlivé fáze a moduly.
Zvýšenú pozornosť venovať dodávateľským
zmluvám, aby sa náklady nemohli vymknúť
kontrole.

x

R_8.
4

NP,
ÚP, PvN a GP,

Ekonomická analýza - Náklady na
prevádzku MODA sa vymknú kontrole.

Slabé riziko - riziko sa môže
vyskytnúť za veľmi špecifických
okolností.

Vysoký dosah ovplyvní pokračovanie
projektu

Manažment nákladov MODA bude stanovený
ako priorita.

x
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ID

Sekcia
Odbor

/ Názov rizika

Kritické

Pravdepodobnosť

Dosah

Návrh mitigácie

A
R

B
R

1

2

Priebežne kontrolovať náklady na prevádzku
a mať presne definovaný rozpočet.

3. Výstupy projektu a kritéria kvality
Tabuľka 3 Kritéria kvality

ID

Kritérium kvality

Spôsob dosiahnutia

Q-1.1

Počet agend, kde legislatíva už nepožaduje Zapojenie maximálneho množstva agendových systémov a maximalizovať využívanie referenčných údajov
dokazovať skutočnosti, ktoré sú relevantné v internom prostredí
k referenčný údajom

Q-3.1

Zavedené nové organizačné role.

Organizačné role doplniť do organizačného poriadku a interných smerníc a predpisov SP.

Q-3.2

Zavedený proces manažmentu údajov

Zaškoliť používateľov do procesov manažmentu údajov a včleniť tieto procesy do interných agendových procesov

Q-3.3

Zavedené metodika práce s referenčnými Schválená metodika práce s referenčnými údajmi a jej zavedenie do interných agendových procesov
údajmi

Q-4.1

Miera flexibility riešenia

Q-4.2

Integrácia modulov – vytvorené adaptéry pre Implementovať špecializované adaptéry pre všetky prevádzkované aplikácie a minimalizovať potreby úprav na
všetky prevádzkované aplikácie
strane agendových systémov.

Q-4.3

Univerzálny dátový model pre všetky Vytvorený univerzálny dátový model akceptujúci rôzne druhy dát z rôznych zdrojov v rôznom čase
spoločné datasety
Rozsah dátového modelu je optimalizovaný v porovnaní so súčasnými modelmi implementovanými distribuovane

Q-4.4

Riešenie je funkčné, t.j. jednotlivé IS v rámci Implementovať navrhnuté riešenie v plnom rozsahu.
SP sú prepojené prostredníctvom Zapojiť všetky agendové systémy vytvorením adaptérov na integračnej platforme.
integračnej platformy a existuje centrálne
dátové úložisko s referenčnými dátami

Q-4.5

Referenčné dáta sa okamžite po zmene Implementovať automatizovaný proces propagácie údajov do interných systémov využitím dátovej zbernice
automaticky propagujú naprieč IS SP bez a zbernice služieb.
manuálnych zásahov a vo formáte Vykonávať transformáciu datasetov do požadovanej podoby.
zrozumiteľnom pre jednotlivé IS..

Rôzne pracovné aktivity je možné vykonávať využitím jedného modulu bez potreby implementácie každej aktivity
samostatne
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ID

Kritérium kvality

Spôsob dosiahnutia

Q-4.6

Riešenie je zdokumentované na úrovni Priebežne pracovať na dokumentácii.
zdrojového kódu, architektúry, prevádzky a Dokumentácia je predmetom akceptácie celkového diela.
používateľskej príručky.

Q-4.7

Riešenie je dostatočne výkonné aj s Definovať výkonnostné parametre pri analýze riešenia.
dostatočnou kapacitou potrebnou počas Priebežne realizovať záťažové testy na referenčnej infraštruktúre a vykonávať optimalizáciu výkonnosti.
životnosti riešenia.

Q-4.8

Riešenie je minimálne z 85% pokryté Počas implementácie realizovať automatizované testy a zaradiť ich spúšťanie do buildovacích mechanizmov.
automatickými testami a spolu s testovacími
scenármi pre manuálne testovanie sú
pokryté všetky funkcie riešenia

Q-4.9

Vyššia zrozumiteľnosť IS SP ako celku v Vypracovať detailnú technickú dokumentáciu popisujúcu integračné väzby a komunikáciu medzi agendovými
porovnaní so stavom as-is a jasné systémami.
komunikačné cesty medzi jednotlivými
systémami.

Q-5.1

Funkčné testy preukázali dosiahnutie Vykonať systémové integračné a akceptačné testovanie, iterácie sa opakujú až kým sa nedosiahne pokrytie
všetkých funkčných požiadaviek na riešenie všetkých požiadaviek na úrovni akceptovanej chybovosti.
popísaných
v schválenej
Funkčnej
špecifikácii riešenia.

Q-5.2

Na základe kapacitných testov boli Definovať výkonnostné parametre pri analýze riešenia.
definované požiadavky na technickú Priebežne realizovať záťažové testy na referenčnej infraštruktúre a vykonávať optimalizáciu výkonnosti.
architektúru cieľového riešenia a zvolený
spôsob jej zabezpečenia.

Q-5.3

Konzistencia
dát
bez
neodhaliteľnej manipulácie dát

Q-6.1

Plnenie definovaných míľnikov podľa Priebežné sledovanie a vyhodnocovanie KPI parametrov dohodnutých pre každý míľnik
projektového
plánu
pri
dosiahnutí Evidencia oneskorení výstupov oproti harmonogramu s odôvodnením oneskorenia.
očakávanej kvality výstupov.

Q-6.2

Prehľadná, presná
dokumentácia

a

možnosti Všetky operácie na dátovej úrovni sú logované a auditovateľné.
Aplikácia bezpečnostných politík.

aktualizovaná Projektová dokumentácia je pripravená v súlade s požiadavkami operačných programov OPII a OPEVS a ich
koordinačným mechanizmom
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ID

Kritérium kvality

Spôsob dosiahnutia

Q-6.3

Medzinárodný štandard pri riadení Používa sa medzinárodne uznávaný štandard PRINCE2 pre riadenie projektov v súlade so štandardom pre
projektov: projekty sú riadené na základe riadenie informačno-technologických projektov (55/2014 Z.z.).
uznávanej metodiky.
Projekt riadia špecialisti certifikovaný v danej metodike

Q-6.4

Plánovanie postupu migrácie je presné: Pripravené a schválený migračný koncept
úroveň detailu a konzistentnosť plánu Používané jednotné migračné nástroje.
migrácie (v rátane metodiky jeho prípravy). Vypracovaný a schválený detailný migračný plán je dodržiavaný
Vypracovaný a odsúhlasený návrh štandardizovaných migračných objektov

Q-7.1

Nastavenie rolí a oprávnení vo vzťahu k Vytvorený procesný model so špecifikovanými rolami
bezpečnosti
Vytvorený bezpečnostný model, ktorý implementuje a rozlišuje všetky požadované role

Q-7.2

Úspešne vykonané penetračné testy zo Navrhnuté penetračné testy boli vykonané a nevyskytli sa kritické chyby
zoznamu odporúčaných testov
Počet nedostatkov vysokej úrovne, ktoré boli odhalené penetračnými testami je minimálny

Q-7.3

Vypracované interné bezpečnostné politiky, Vytvorený bezpečnostný model, ktorý implementuje bezpečnostnú politiku schválenú v rámci funkčnej
ktoré sú zavedené do praxe
a technickej špecifikácie
Všetky aplikácie implementujú schválenú bezpečnostnú politiku na rovnakej úrovni

Q-7.4

Dátová bezpečnosť

Q-8.1

K produktu je k dispozícii aktuálna Projektová dokumentácia je pripravená v súlade s požiadavkami operačných programov OPII a OPEVS a ich
prevádzková dokumentácia ktorá sa koordinačným mechanizmom.
pravidelne reviduje
Zavedenie QA aktivít a brán kvality.

Q-8.2

Produkt je schopný samostatnej existencie Početnosť incidentov po skončení zvýšenej podpory je stablizovaný a priebežne znižovaný
a je v podmienkach SP prevádzkovateľný
Trend vývoja početnosti a závažnosti incidentov počas riadnej prevádzky má klesajúcu tendenciu

Q-8.3

Dobre sú definované eskalačné procedúry Proces podpory a manažmentu zmien je dohodnutý a zabehnutý
v uzatvorenej dohode o podpore
Existuje nástroj na zaznamenávanie podpory a riadenia životného cyklu manažmentu zmien

Q-8.4

Dobre sú definované limity a obmedzenia Vybudované testovacie a školiace prostredie
súvisiace s prevádzkou produktov

Q-8.5

Dodávateľ akceptuje, že podpora produktov Definícia v zmluvnom vzťahu s dodávateľom
bude riadená procesmi prevádzky SP
vrátane integrácií

Vytvorenie metodiky a dokumentácie zabezpečenia jednotlivých druhov dát
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4. Legislatívna analýza
Tabuľka 3 Legislatíva

ID

Typ

Názov

Zdôvodnenie

LA_1

Zákon

SP vyplývajú zo zákona povinnosti ako
OVM

LA_2

Legislatív
ny proces

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
Legislatívny proces vyhlásenia Referenčných údajov podľa Zákona č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov.

LA_3

Zákon

LA_4

Výnos

LA_5

Zákon

SP vyplývajú zo zákona povinnosti v
oblasti riadenia údajov
SP vyplývajú zo vyhlášky povinnosti
dodržiavania štandardov pre ISVS
Definuje pre SP povinnosti pri prístupe k
informáciám

LA_6

Zákon

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 SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov
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. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

LA_7

Vyhláška

LA_8

Vyhláška

LA_9

Zákon

LA_10

Zákon

LA_11

Zákon

LA_12

Zákon

LA_13

Zákon

LA_14

Zákon

LA_15

Zákon

Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. ktorou sa vydáva
Štatistická klasifikácia ekonomických činností
Vyhláška Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva
Program štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov 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. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení

Návrh zmeny

Pre údaje, ktoré budú navrhované ako
referenčné údaje SP, je potrebné
absolvovať proces ich vyhlásenia vrátane
medzirezortného pripomienkového konania

Definuje pre SP povinnosti pri poskytovaní
údajov pre ŠÚ
Definuje pre SP povinnosti pri poskytovaní
údajov pre ŠÚ
Definuje pre SP povinnosti pri poskytovaní
údajov pre ŠÚ
Agendová legislatíva SP
Agendová legislatíva SP
Agendová legislatíva SP
Agendová legislatíva SP
Agendová legislatíva, definuje
kompetencie v oblasti údajov:
Agendová legislatíva SP
Historická agendová legislatíva SP, má
dopady na výpočty dôchodkov za
historické obdobia

23

LA_16

LA_24

Aproxim
ačné
nariadeni
a vlády
SR
Aproxim
ačné
nariadeni
a vlády
SR
Zmluvy a
dohody
Zmluvy a
dohody
Vnútorný
riadiaci
predpis
Vnútorný
riadiaci
predpis
Vnútorný
riadiaci
predpis
Vnútorný
riadiaci
predpis
Zákon

LA_25

Vyhláška

LA_26

Zákon

LA_27

Zákon

LA_28

Zákon

LA_29

Aproxim
ačné
nariadeni

LA_17

LA_18
LA_19
LA_20

LA_21

LA_22

LA_23

Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o
koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

Má vplyv na agendy SP

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov)

Má vplyv na agendy SP

Medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení

Má vplyv na agendy SP

Platné dohody o výmene/poskytovaní údajov

Má vplyv na agendy SP

Organizačný poriadok Sociálnej poisťovne (OP)

Má vplyv na výkon agendy SP

Kompetenčný poriadok Sociálnej poisťovne (KP)

Má vplyv na výkon agendy SP

Metodické usmernenia Sociálnej poisťovne (MU)

Má vplyv na výkon agendy SP

Príkazy generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne (PGR)

Má vplyv na výkon agendy SP

Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie
spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov
Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu
sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o
odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Agendová legislatíva SP

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/1968 z 29. februára
1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok a podmienky
zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a
osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na úradníkov Komisie (Ú.v.

Agendová legislatíva

Má vplyv na výkon agendy SP

SP vyplývajú zo zákona povinnosti
SP vyplývajú zo zákona povinnosti

Má vplyv na agendy SP
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LA_30

a vlády
SR
Zákon

LA_31

Zákon

LA_32

Zákon

LA_33

Zákon

LA_34

Zákon

LA_35

Zákon

LA_36

Zákon

LA_37

Zákon

LA_38

Zákon

LA_39

Zákon

LA_40

Zákon

LA_41

Zákon

LA_42

LA_43

ES L 56, 4.3.1968) v platnom znení, (pozn. na základe tohto nariadenia
SP vykonáva prevod dôchodkových práv)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č.570/2005 o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým
poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o
zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov,
Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného
boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom
v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 45/2011 Z. z. zákon o kritickej infraštruktúre v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších
predpisov

Má vplyv na výkon agendy SP
SP vyplývajú zo zákona povinnosti
SP vyplývajú zo zákona povinnosti
SP vyplývajú zo zákona povinnosti
SP vyplývajú zo zákona povinnosti
SP vyplývajú zo zákona povinnosti
SP vyplývajú zo zákona povinnosti
SP vyplývajú zo zákona povinnosti
SP vyplývajú zo zákona povinnosti
SP vyplývajú zo zákona povinnosti

Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých
majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy
Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám
deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých
táborov v znení neskorších predpisov

SP vyplývajú zo zákona povinnosti

Zákon

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

SP vyplývajú zo zákona povinnosti

Nariadeni
e

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok
zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov

SP vyplývajú zo zákona povinnosti

SP vyplývajú zo zákona povinnosti
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LA_44

Zákon

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov

SP vyplývajú zo zákona povinnosti

LA_45

Zákon

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SP vyplývajú zo zákona povinnosti

LA_46

Vyhláška

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 274/2018
Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a
určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky
zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia
slobody

SP vyplývajú zo zákona povinnosti

LA_47

Zákon

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení
neskorších predpisov

SP vyplývajú zo zákona povinnosti

LA_48

Zákon

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov

SP vyplývajú zo zákona povinnosti

LA_49

Nariadeni
e

SP vyplývajú zo zákona povinnosti

LA_50

Nariadeni
e

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16.
septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia
(ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady
č. 833/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom
znení

LA_51

Zákon

SP vyplývajú zo zákona povinnosti

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

5. Zainteresovaní
Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým
cieľom.
Tabuľka 4 Zoznam zainteresovaných
ID

Zainteresovaný

Popis

ST_1

Sponzor projektu – GR Sociálnej poisťovne

GR SP bude predsedom riadiaceho výboru (RV IS MODA)

ST_2

Riaditeľ sekcie informatiky

Člen RV IS MODA zodpovedný za súčinnosť sekcie informatiky pri realizácií projektu na úrovni aplikačnej
architektúry a technologickej architektúry

ST_3

Riaditeľ odboru strategického rozvoja

Člen RV IS MODA zodpovedný za súčinnosť SP pri realizácií projektu na úrovni biznis architektúry
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ST_4

Riaditeľ sekcie ekonomiky

Člen RV IS MODA - vlastník

ST_5

Riaditelia odborný útvarov

Gestori procesov dávok

ST_6

Zamestnávateľ

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vystupuje ako odvádzateľ poistného

ST_7

MPSVR SR

Riadiaci orgán, ktorí tvorí legislatívu v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkov a dohliada na jej
uplatňovanie. Tiež koordinuje so Sociálnou poisťovňou prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov Sociálnej
poisťovne na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.

ST_8

ÚPSVaR SR

Orgán poskytujúci iné dávky a používajúci informácie o dávkach v kompetencii Sociálnej poisťovne

ST_9

Inštitúcie Verejnej správy

predstavujú predovšetkým konzumentov informácií o dávkach v kompetencii Sociálnej poisťovne

ST_10

Exekútor

Zabezpečuje exekúciu v spolupráci so Sociálnou poisťovňou

ST_11

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Spolupracujú so SP pri výkone konania o poskytovaní dávky.

ST_12

Iná právnická osoba

Iná právnická osoba vystupujúca v spolupráci so Sociálnou Poisťovňou

6. Ciele OP II – PO7
Ktoré ciele OPII projekt rieši a či je k nim vypracovaný reformný zámer podľa vzoru EVS.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú
Tabuľka 5 Zoznam cieľov OPII

ID cieľa
OPII/OPEVS
ciel_po7_7

Meno cieľa

Umožnenie modernizácie
a racionalizácie verejnej
správy IKT prostriedkami

Reformný
zámer EVS
(A/N/NA)

Spôsob naplnenia cieľa

Hlavný zámer tohto špecifického cieľa je podporiť túto reformu modernými
informačnými technológiami a zároveň umožniť implementáciu najlepších
skúsenosti v tejto oblasti. Zavádzanie systémov s optimalizovanými workflow a
elektronizovanými úlohami, analytických systémov, systémov pre zdieľanie znalostí,
systémov pre manažment kvality a podporných informačných systémov v cloude
ako Software as a Service, bude koordinované s ostatnými aktivitami reformy.

27

7. Architektonické ciele
Koncový stav, prínos.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú
Tabuľka 7 Zoznam architektonických cieľov

MetaIS
kód

Cieľ

Spôsob naplnenia cieľa

ciel_12

Zlepšíme využívanie údajov a
znalostí v rozhodovacích
procesoch vo verejnej správe

K údajom sa bude pristupovať ako k vzácnemu zdroju. Systematické analýzy sa
budú využívať v oblastiach ako je sledovanie priorít vlády, vyhodnocovanie
vhodnosti politík, posudzovanie vplyvov regulácií a hodnotenie dopadov regulácií,
vyhodnocovanie dopadov verejných investícií \na vyhodnocovanie výkonu verejnej
správy. Správne využívanie údajov je kľúčové pre naplnenie princípu „jeden krát a
dosť“ , kde v cieľovom stave nebudú už známe údaje v procesoch verejnej správy
od podnikateľov a občanov vyžadované.

ciel_10

Zlepšíme výkonnosť verejnej
správy vďaka nasadeniu
moderných informačných
technológií

Zrýchlenie a zefektívnenie procesov vo vnútri verejnej správy tak, aby bolo právo
transparentne a jednoducho vymožiteľné, a aby sa rozhodnutia vydávali v
zákonných lehotách. Rozvoj IKT \nso zameraním na využitie cloudových riešení
môže popri harmonizácii procesov výrazne podporiť ciele reformy verejnej správy a
jej optimalizáciu a umožniť jej efektívne fungovanie.

Zainteresovaní

8. Architektonické princípy
Relevantné princípy NKIVS treba zaevidovať pre danú štúdiu v MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne vygenerujú.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú
Tabuľka 8 Princípy

28

MetaIS kód Typ

Názov

Popis

princip_19

Princíp

TECHNOLOGICKÁ
INTEROPERABILITA

Softvér a hardvér vo verejnej správe musí byť v súlade s definovanými
štandardami, ktoré podporujú interoperabilitu údajov, aplikácií a technológií, a
to v celom európskom priestore.

princip_7

Princíp

SLUŽBY AKO SITUÁCIE

Používateľom sú ponúkané služby ako súčasť riešenia ich životných situácií
(ďalej aj ako „ŽS“).

princip_12

Princíp

SPÄTNÁ VÄZBA

Používatelia môžu poskytnúť spätnú väzbu o službe, nahlásiť chyby, navrhovať
zlepšenia a podobne. Poskytovateľ služieb môže použiť tento vstup pre
zlepšenie kvality služby. Týmto spôsobom majú používatelia možnosť
konštruktívne presadzovať svoje záujmy.

princip_3

Princíp

PROAKTIVITA

Verejná správa ponúkne všade tam, kde je to možné, poskytovanie takých
služieb, ktoré používateľ v danom okamihu potrebuje, prípadne ich bude
vykonávať z vlastnej iniciatívy s možnosťou odmietnutia toho postupu zo strany
používateľa.

princip_14

Princíp

ÚDAJE SÚ DOSTUPNÉ A
ZDIEĽANÉ

Používatelia majú prístup ku všetkým údajom, na ktoré majú legitímny nárok, či
už pre informatívne účely alebo pre potreby naplnenia svojich povinností. Údaje
sú zdieľané naprieč verejnou správou v súlade s legislatívou.

princip_6

Princíp

UNIFORMITA

Z pohľadu používateľa je obsluha používateľa cez akýkoľvek kanál jednotná a
používa štandardné postupy a riešenia.

princip_9

Princíp

TRANSPARENTNÝ
PRÍSTUP K SLUŽBÁM

Používatelia majú pri používaní elektronických služieb prístup ku všetkým
relevantným informáciám s výnimkou tých, ktorých sprístupňovanie je zo
zákona obmedzené alebo zamietnuté. Pred, počas a po poskytnutí služby
poskytovateľ informuje používateľa o postupe riešenia, o maximálnom čase jej

Spôsob
plnenia
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vybavenia, použitých informáciách a výsledku. V prípade, \nže ide o službu
komplexnú (to je pozostávajúcu z viacerých nadväzujúcich aktivít) a je to
relevantné, \nje klient informovaný o zmene stavu jeho požiadavky (to
znamená, že počas vybavovania jeho požiadavky vie zistiť, v akom stave sa
práve nachádza).
princip_23

Princíp

PRAVOSŤ ÚDAJOV

Používateľ pracuje len s údajmi, ktorých hodnovernosť a pôvod sú
zabezpečené napríklad ich autorizáciou, a ktoré sú z dôveryhodného zdroja s
garantovanou identitou.

princip_15

Princíp

ÚDAJE SÚ
ZROZUMITEĽNÉ

Využívajú sa spoločné údajové ontológie a definície konceptov. Koncepty a
vzťahy medzi nimi sú konzistentne definované v celej verejnej správe pre danú
problematiku a definície sú zrozumiteľné a sú k dispozícii.

princip_2

Princíp

ORIENTÁCIA NA SLUŽBY

Architektúra verejnej správy je založená na definícii služieb, ktoré odrážajú
procesy reálneho sveta. To znamená, že akákoľvek vrstva architektúry verejnej
správy (vrstva procesov, IS, technológií) komunikuje s okolitým svetom
prostredníctvom služieb , ktoré sú konzumované prostredníctvom rôznych
kanálov (rozhraní). Zámerom je podporiť digitálnu transformáciu verejnej
správy, ktoré bude poskytovať používateľsky prívetivé elektronické služby ako
štandard, a to aj pre cezhraničné vybavovanie životných situácií.

princip_20

Princíp

OTVORENÉ
ŠTANDARDY

Prednostne sa používajú otvorené štandardy a formáty a dôraz sa kladie na
zabezpečenie technologickej neutrálnosti.

princip_24

Princíp

TRANSPARENTNOSŤ

Riadenie informačnej bezpečnosti, najmä výkon dohľadu a kontroly, musí byť
zabezpečený postupmi, ktoré garantujú ich transparentnosť a opakovateľnosť.

princip_5

Princíp

PRÍSTUPNOSŤ

Služba je ľahko prístupná pre každého občana Európskej únie, aj zdravotne,
sociálne, či inak znevýhodneného používateľa. Poskytovatelia služieb musia
prispôsobiť ich prístupnosť k preferovaným metódam používateľa. Ide teda aj o
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výber komunikačných kanálov, času, kedy je kontakt možný a používateľskú
prívetivosť metód komunikácie.
princip_13

Princíp

ÚDAJE SÚ AKTÍVA

Údaje sú aktíva, ktoré majú hodnotu a sú podľa toho riadené a spravované.
Každý údajový prvok má jasne definovaného vlastníka a správcu
zodpovedného za jeho správnosť.

princip_16

Princíp

OTVORENOSŤ ÚDAJOV

Údaje otvorenej vlády musia byť dostupné a prehľadné. Vybrané množiny v
legislatíve definovaných údajov nebudú podliehať princípom otvorených údajov.

princip_25

Princíp

AUDITOVATEĽNOSŤ

Riadenie informačnej bezpečnosti rovnako ako aj iných aktivít vo verejnej
správe musí používať princípy a pravidlá, ktoré umožňujú výkon kontroly a
zároveň umožňujú generovanie auditných a iných log záznamov s
požadovanou úrovňou ich ochrany.

princip_11

Princíp

KVALITA A
SPOĽAHLIVOSŤ

Používatelia sa môžu spoľahnúť, že poskytovateľ služieb bude garantovať
kvalitu, dostupnosť a spoľahlivosť služieb. Napríklad akákoľvek poskytnutá
informácia musí byť správna, autentická, aktuálna a úplná.

princip_21

Princíp

VLÁDNY CLOUD
PREDNOSTNE

Informačné systémy a technológie, ktoré sú v rámci verejnej správy rozvíjané
alebo modifikované, musia byť posúdené v kooperácii s poskytovateľmi
cloudových služieb v zmysle ich nasadenia do vládneho cloudu.

princip_1

Princíp

ZODPOVEDNOSŤ A
SPRÁVA SLUŽIEB

Každá služba, či už jednoduchá alebo komplexná musí mať jasne
definovaného správcu, ktorý zodpovedá za jej poskytovanie, rozvoj a údržbu.

princip_4

Princíp

JEDNODUCHÁ
NAVIGÁCIA

Používatelia jednoducho nájdu požadovanú službu, ktorú následne môžu
jednoduchým spôsobom použiť.
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princip_8

Princíp

OKAMŽITÉ VYBAVENIE

Všade tam, kde je to možné, alebo kde to bude možné po úprave legislatívy,
budú poskytované samoobslužné online služby, v rámci ktorých sú podania
vybavované okamžite. V ostatných prípadoch, keď je nevyhnutná akcia
zamestnanca verejnej správy, sú podania vybavované v čo najkratšom
možnom čase.

princip_17

Princíp

SPOLOČNÉ POUŽÍVANIE
APLIKÁCIÍ

Aplikácie, ktoré sú jednotne používané v rámci celej verejnej správy sú
preferované pred používaním obdobných aplikácií alebo pred vývojom
duplicitných aplikácií.

princip_10

Princíp

JEDEN KRÁT A DOSŤ

Pri interakcii s verejnou správou bude verejná správa od žiadateľa vyžadovať
len údaje, ktoré sú nové a verejná správa nimi ešte nedisponuje. Tento princíp
bude platiť na úrovni celej Európskej únie a bude zabezpečovaný pomocou
platformy dátovej integrácie. Zároveň bude umožnené elektronické zdieľanie
rozhodnutí, ktoré vydala verejná správa.

princip_22

Princíp

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Údaje sú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou,
použitím a zverejnením (zachovanie dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo
neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov) a sú dostupné v
požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov).

princip_18

Princíp

JEDNODUCHÉ
POUŽÍVANIE APLIKÁCIÍ

Aplikácie verejnej správy sú jednoduché na použitie pre koncového
používateľa, či už z technického alebo obsahového hľadiska. Použitá
technológia je pre používateľa používateľsky prívetivá, takže sa môže sústrediť
na úlohy, ktoré pomocou aplikácií rieši.

9. Koncové služby
Koncové služby, ktoré budú výstupom projektu.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa generujú.
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10. Zoznam pôvodných KS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
Kód koncovej služby

Názov koncovej služby

11. Informačné systémy (ISVS)
Príloha obsahuje informačné systémy (IS) organizácie a podriadených organizácií, ktoré budú projektom rozvíjané alebo budované.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne generujú.

MetaIS kód

Názov informačného systému

Modul ISVS - kód

Modul ISVS - názov

isvs_8727

Jednotný systém dávok (IS JSD)

isvs_9620

Modul KrDAV (Konanie o krátkodobých dávkach)

isvs_8727

Jednotný systém dávok (IS JSD)

isvs_9621

Modul DP2020+ ( Konanie o dávkach dôchodkového poistenia)

isvs_8727

Jednotný systém dávok (IS JSD)

isvs_9622

Modul P2SP (Prierezové procesy sociálneho poistenia)

12. Aplikačné služby
Príloha obsahuje služby, ktoré budú výstupom projektu.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne generujú.
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Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_54871Výpočet dôchodku z II. piliera
Umožňuje vypočítať dôchodok z II. piliera, ktorý zohľadňuje všetky individuálne odlišnosti v dôchodkových
nárokoch z II. piliera.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58128Zaregistrovanie podania
Zaregistrovanie podania a jeho uloženie v existujúcom alebo v novom spise

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58129Pridelenie podania
Pridelenie podania príslušnému pracovníkovi na spracovanie

Poskytovaná na externú integráciu:
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Kód a názov aplikačnej služby:

as_58129Pridelenie podania

Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58130Zaevidovanie požiadavky na spísanie ŽoD
Zaevidovanie požiadavky na spísanie Žiadosti o dôchodok a jej uloženie v existujúcom alebo v novom
spise.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58131Evidovanie a spracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia zamestnanca
Prijímanie, evidencia a spracovanie nárokových podkladov - elektronických evidenčných listov
dôchodkového poistenia (eELDP) - od odvádzateľov poistného, pre účely posudzovania nároku na
priznanie dôchodkových dávok.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
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Kód a názov aplikačnej služby:
Informačný systém:

as_58131Evidovanie a spracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia zamestnanca
Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58132Zaevidovanie ostatných podkladov
Zaevidovanie podkladov podania a ich uloženie v existujúcom spise.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58133Konverzia papierových ELDP do elektronickej formy
Zabezpečenie transformácie papierových podkladov - evidenčných listov dôchodkového poistenia (ELDP)
do elektronickej podoby.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
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Kód a názov aplikačnej služby:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58133Konverzia papierových ELDP do elektronickej formy
as_58134Posúdenie podkladov
Služba obsahuje kontrolu úplnosti a oprávnenosti podkladov podania.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58135Dohľadanie a došetrenia dôb poistenia
Dohľadanie a došetrenie dôb poistenia v prípade neúplnosti alebo pri rozpore v evidovaných podkladoch.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58136Posúdenie nároku na dôchodok
Na základe doložených podkladov a zistených údajov sa posudzuje nárok uchádzača na dôchodok.
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Kód a názov aplikačnej služby:

as_58135Dohľadanie a došetrenia dôb poistenia

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58137Vypočítanie dávky
Vypočítanie penažnej sumy, ktorá bude vyplácaná vo forme dávky sociálneho poistenia.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58138Vydanie dokumentu
Služba zahrňuje vystavenie rozhodnutia alebo oznámenia.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
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Kód a názov aplikačnej služby:
Informačný systém:

as_58137Vypočítanie dávky
Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58139Zúčtovanie dávky
Zúčtovanie dávky sociálneho poistenia s inou dávkou sociálneho poistenia vyplácanou Sociálnou
poisťovňou alebo s dávkou sociálnej pomoci vyplácanou inou inštitúciou.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58141Vykonanie zrážky
Realizácia zrážky z dávky sociálneho poistenia na základe doručeného príkazu na zrážanie.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
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Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58142Exekúcia dávky
Realizácia exekúcie z dávky sociálneho poistenia na základe doručeného exekučného príkazu.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58143Poskytnutie príspevku
Služba zahrňuje činnosti súvisiace s rozhodovaním o poskytnutí príspevku.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58144Poskytnutie príplatku
Služba zahrňuje činnosti súvisiace s rozhodovaním o poskytnutí príplatku.

Poskytovaná na externú integráciu:
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Kód a názov aplikačnej služby:

as_58144Poskytnutie príplatku

Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58145Rozhodnutie o prevode dôchodkových práv
Služba zahrňuje činnosti súvisiace s rozhodovaním o prevode dôchodkových práv.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58146Poskytnutie všeobecných informácií
Služba zahrňuje činnosti súvisiace s poskytnutím všeobecných informácií o sociálnom poistení.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)
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Kód a názov aplikačnej služby:

as_58146Poskytnutie všeobecných informácií

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58147Poskytnutie informácií o dávkach
Služba zahrňuje činnosti súvisiace s poskytnutíminformácií o poberaní sociálnych dávok.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58148Vydanie potvrdenia
Služba zahrňuje činnosti súvisiace s vydávaním potvrdení súvisiacich s poberaním sociálnych dávok.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

as_58149Vyhotovenie výpisu
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Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58148Vydanie potvrdenia
Služba zabezpečuje vyhotovenie výpisu.

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

as_58150Vykonanie hromadnej úpravy dávok
Služba zabezpečuje vykonanie hromadnej úpravy dávok

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

sluzba_is_32763Výplata dávok sociálneho poistenia a ďalších plnení
Služba umožní realizovať výplatu dávok sociálneho poistenia a ďalších finančných plnení voči poistencom
na základe výsledku konania o dávkach. Služba spustí príslušné procesy v IS SP za účelom:\r\n\tspracovania príkazov na úhradu v rámci výplatného modulu (výplata na účet alebo v hotovosti),\r\n\todoslania príkazov na úhradu do štátnej pokladnice,\r\n-\tvýplata dávok a ďalších finančných
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Kód a názov aplikačnej služby:

as_58150Vykonanie hromadnej úpravy dávok
plnení.\r\nRozhodujúce údaje o výplate dávok a ďalších plnení budú následne zapísané do Centrálneho
registra subjektov sociálneho poistenia. \r\n

Poskytovaná na externú integráciu:
Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

Poskytovaná na externú integráciu:

sluzba_is_34170Výpočet výšky starobného dôchodku
Kalkulačka umožňuje vypočítať len dôchodok z I. piliera, to znamená zo Sociálnej poisťovne a má výlučne
orientačný charakter. Presný výpočet, ktorý zohľadňuje všetky individuálne odlišnosti v dôchodkových
nárokoch, v získaných obdobiach dôchodkového poistenia, ako aj dôchodkovú hodnotu aktuálnu v
príslušnom roku, je výsledkom osobitného konania, ktoré začína podaním žiadosti o priznanie dôchodku.
Nie

Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34171Výpočet dôchodkového veku
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Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

Poskytovaná na externú integráciu:

sluzba_is_34170Výpočet výšky starobného dôchodku
Občanovi sa po zadaní roku narodenia zobrazí vek odchodu do starobného dôchodku. Táto informácia je
uvedená preto, lebo zákonom sa stanovil prechod do dôchodku postupne zo starého výpočtu na jednotný
vek odchodu do dôchodku vo veku 62 rokov.
Nie

Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

Popis:

Poskytovaná na externú integráciu:

Jednotný systém dávok (IS JSD)
sluzba_egov_1906 Poskytovanie informatívnych výpočtov a vybraných informácií na úseku sociálneho
poistenia
sluzba_is_34172Publikovanie informácií na úseku sociálneho poistenia
Občan alebo podnikateľ si na stránke vyhľadá príslušný formulár a svoje záležitosti si vybaví buď
elektronicky , alebo papierovo.V súčasnosti je možné podať žiadosti a sťažnosti. na
podatelna@socpoist.sk, jedná sa o tzv. všeobecnú korešpondenciu, jednotlivé žiadosti o dávku sociálneho
poistenia sa vybavujú na pobočkách papierovo.
Nie

Typ cloudovej služby:
Informačný systém:

Jednotný systém dávok (IS JSD)
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Kód a názov aplikačnej služby:

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_is_34172Publikovanie informácií na úseku sociálneho poistenia
sluzba_egov_1906 Poskytovanie informatívnych výpočtov a vybraných informácií na úseku sociálneho
poistenia

13. Prevádzka
Príloha obsahuje zoznam požiadaviek na prevádzku.
Rozsah zálohovania

všetko

Doba zotavenia (RTO)

2 hodiny

Je záloha pravidelne validovaná

Áno

Miera dostupnosti

99%

14. Harmonogram projektu
ID

Aktivita

Dĺžka trvania

HP_1

Analýza a dizajn

Doba trvania od T do T+18

HP_2

Nákup HW a krabicového SW

Doba trvania od T do T+2

HP_3
HP_4

Implementácia
Testovanie

Doba trvania od T+1 do T+22
Doba trvania od T+9 do T+24
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HP_5
HP_5

HP_6

Nasadenie

Doba trvania od T+14 do T+26

Riadenie projektu

Doba trvania od T do T+26

Publicita a informovanosť

Doba trvania od T do T+26

15. Test štátnej pomoci
Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.
ID

Kontrolná otázka

A/N/NA

Bližšia špecifikácia odpovede

1

Je možné oprávnené aktivity, resp. činnosti žiadateľov v
danej výzve kvalifikovať ako činnosti „nehospodárskeho“
charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci?

A

(Napr. je možné preukázať, že vykonávané činnosti sú výkonom verejnej
moci alebo ide o služby čisto sociálnej povahy? Ak odpoveď je áno, ďalej
sa neuplatňujú pravidlá o štátnej pomoci, otázky 2, 3, 4, 5 sú irelevantné,
vypĺňa sa „neuplatňuje“.)

2

Je možné oprávnené aktivity resp. činnosti žiadateľov v
danej výzve kvalifikovať ako „hospodárske“ v zmysle
pravidiel štátnej pomoci?

NA

3

Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované
článkom 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ:
a) prevod verejných zdrojov a pripísateľnosť štátu,
b) ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci,
c) selektívnosť poskytnutej pomoci,
d) narušenie hospodárskej súťaže alebo hrozba
narušenia hospodárskej súťaže a vplyv na vnútorný
obchod medzi členskými štátmi?

NA

(V prípade negatívnej odpovede je potrebné zdôvodniť ktoré kritérium
nebolo splnené vrátane podrobnej identifikácie dôvodu prečo nebolo
splené. Pre účely nesplnenia podmienok štátnej pomoci je postačujúce
nesplnenie minimálne jedného kritéria.)

4

Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre
služby všeobecného hospodárskeho záujmu (v zmysle
rozsudku Altmark C-280/00) vrátane osobitného
charakteru služby:
a) podnik, ktorému bola poskytnutá pomoc bol poverený
realizáciou záväzkov služby
vo verejnom
záujme a tieto záväzky boli jasne definované,

NA

(Poskytovateľ pomoci zdôvodní splnenie jednotlivých kritérií a podmienky
osobitného charakteru služby.)

47

b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia
boli vopred určené objektívnym a transparentným
spôsobom ,
c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na
pokrytie všetkých výdavkov alebo ich časti vzniknutých
pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme,
zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk
,
d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov
služieb vo verejnom záujme neuskutočnil
prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej
súťaže, výška nevyhnutnej kompenzácie je určená na
základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký
podnik, dobre riadený a primerane vybavený
prostriedkami vynaložil pri realizácii týchto záväzkov,
zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk
pri realizácii týchto záväzkov?
5

Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci
definovať v rámci podmienok minimálnej pomoci?

Vyhodnotenie

NA

(Iba pre účely pomoci de minimis vrátane pomoci de minimis SVHZ.)

(V závislosti od hodnotenia poskytovateľ pomoci uvedie či ide o "štátnu pomoc"; "pravidlá štátnej pomoci sa neuplatňujú";
"nie je štátna pomoc"; "SVHZ"; "pomoc de minimis"; "pomoc de minimis - SVHZ")
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