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1. Základné informácie

1.1. Prehľad

Štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt  (ďalej aj „eSlužby“) vypracovalo Ministerstvo školstva,Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva
vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), ktoré bude implementovať projekt a bude aj prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP). Štúdia
vychádza zo schváleného reformného zámeru Zefektívnenie procesov a realizácie služieb v oblasti regionálneho školstva a uznávanie dokladov o

, ktorého realizátorom je MŠVVaŠ SR a vychádza z potreby modernizácie a zlepšenie agendvzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií zo zahraničia
a služieb pokrývajúcich nasledovné oblasti zlepšenia:

zlepšenie kvality poskytovania služieb (Overenie dochádzky žiakov ZŠ a SŠ, Požiadavka na overenie vzdelania a kvalifikácie, Požiadavka na
overenie štatútu žiaka/poslucháča, Overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie na VŠ, Overenie štatútu študenta vysokej školy, Overenie
pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov v regionálnom školstve v centrálnom registri, Overovanie pedagogickej spôsobilosti pre
pedagogických zamestnancov, Podanie žiadosti o pôžičku pre študentov/pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania) pri riešení životných
situácií,
poskytovanie elektronických služieb v rezorte školstva,
vybudovanie jednotnej referenčnej údajovej základne,
sledovanie stavu spracovania vyššie uvedených poskytovaných služieb pre potreby spätnej väzby a vyhodnocovania.

Zámerom projektu je zefektívniť procesy a realizácie služieb pre nasledovné cieľové skupiny:

rodičia alebo zákonní zástupcovia, pri ktorých sa primárne predpokladá využívanie poskytovaných služieb, spolu s deťmi/žiakmi a poslucháčmi
škôl a školských zariadení,
študenti vysokých škôl, ktorí využívajú služby v rámci svojho štúdia, alebo pre potreby komunikácie s ostatnými inštitúciami, napr. pre potreby
svojho budúceho zamestnania alebo študovania
pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho a vysokého školstva, u ktorých sa predpokladá využitie služieb v rámci zamestnania a počas
procesu zvyšovania kvalifikácie,
zástupcovia škôl a školských zariadení a zriaďovatelia škôl, kde sa predpokladá využitie služieb v rámci administratívnej činností súvisiacich s
prevádzkou škôl a školských zariadení,
orgány verejnej moci, podnikatelia a iné inštitúcie, ktoré pri svojej činnosti prichádzajú do interakcie s osobami alebo procesmi v rámci
regionálneho a vysokého školstva (sociálna a zdravotné poisťovne, ÚPSVAR, finančné inštitúcie, dopravné spoločnosti a ďalšie ..)

Z pohľadu úsekov verejnej správy projekt rieši primárne nasledujúce úseky:

U00223 / Vnútorná správa

U00165 / Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia (vrátane špeciálnych škôl)

U00166 / Vysoké školy

 

Realizáciou projektu je primárne priniesť občanovi (rodič, dieťa / žiak / poslucháč, študent, pedagogický a odborný zamestnanec, podnikateľ) nové
možnosti prístupu k vybaveniu jednotlivých životných situácií, ktoré nastávajú v rámci vzdelávacieho procesu na úrovni regionálneho školstva
a vysokého školstva, overenia dosiahnutého vzdelania, preverovania dochádzky, vybaveniu pôžičky a znížiť, resp. eliminovať administratívnu záťaž
a minimalizovať zbytočnú byrokraciu spojenú so spracovávaním procesov. Zároveň sa predpokladá vybudovanie jednotnej referenčnej údajovej
základne pre štatút žiaka/študenta, ktorá podporí elektronizáciu a umožní plnú automatizáciu týchto procesov.

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy

Využitie národného projektu je jediný spôsob ako komplexného a efektívneho dosiahnutia definovaných cieľov vzhľadom na doteraz realizované
iniciatívy v pôsobnosti MŠVVaŠ SR. Daná téma si vyžaduje spoluprácu všetkých subjektov na veľmi vysokej úrovni za stálej koordinácie prijímateľa.
Z uvedených dôvodov je realizácia reformného zámeru prostredníctvom národného projektu kľúčová a nevyhnutná.

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia



Postavenie a pôsobnosť  upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnostiMinisterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť
o  mládež a šport. V rozsahu svojej pôsobnosti zriaďuje rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, kontroluje a hodnotí ich činnosť. V súlade
s Čl. 4 Štatútu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky plní ministerstvo úlohy v oblasti výchovy a vzdelávania v
materských školách, základných školách a stredných školách a v školských zariadeniach, vysokých škôl, celoživotného vzdelávania, starostlivosti o
deti a mládež a štátnej starostlivosti  o šport.

Partnerom navrhovaného projektu bude (FNPV), ktorý je subjekt verejnej správy riadený zákonom č. 396/2012Fond na podporu vzdelávania 
a najvyšší orgán Fondu na podporu vzdelávania je Rada fondu, kde MŠVVaŠ SR vymenúva troch z piatich členov Rady fondu. Hlavnou činnosťou
Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám - študentom vysokých škôl,
pedagogickým zamestnancom škôl, odborným zamestnancom škôl, študentom doktorandského študijného programu, ako aj vysokoškolským
pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom vysokých škôl do 35 rokov veku. Fond na podporu vzdelávania
zároveň zabezpečuje správu pôžičiek poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov. Pri svojej
činnosti fond úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Študentskou radou vysokých škôl ako aj s Asociáciou
doktorandov Slovenska. Partner FNPV je garantom služieb súvisiach s pôžičkami pre študentov a pedagógov a z hlavných aktivít na jeho podiela
pripadá 758 604 Eur s DPH.

Partnerom navrhovaného projektu bude  (ďalej len „ÚPPVII“), ktorý je vÚrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
zmysle ods. § 34a, bodu 1b) Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej
správy pre oblasť informatizácie spoločnosti. V súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 si bude ÚPPVII uplatňovať
maximálne 3 % oprávnených výdavkov projektu pre implementáciu štandardov riadenia informačno - technologických projektov, ktoré zabezpečia
aktívnu participáciu na riadení projektu a komplexné riadenie budovania informačnej spoločnosti.

 národného projektu kPríslušnosť
relevantnej časti PO7 OPII

Navrhovaný národný projekt spadá do prioritnej osi PO7 OPII a prispieva k naplneniu nasledujúcich :cieľov

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Dotknutá investičná : 2(c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronickéhopriorita
vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva) a kód intervencie (078 -
Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy)

Dotknuté životné situácie: Základné školy, Stredné školy, Vysoké školy, Štipendiá a študentské pôžičky, Uznáva
nie odborných kvalifikácií a dokladov o vzdelaní

Merateľné ukazovatele:

Cieľ 7.3 - Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre
podnikateľov - 3

Cieľ 7.4 - Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou
elektronických služieb - 5

Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov -Cieľ 7.4 - 
8

Indikatívna výška finančných
prostriedkov určených na
realizáciu národného projektu

6 857 247 EUR s DPH

(Prijímateľ - 5 618 636 EUR s DPH - hlavné aktivity; 274 290 EUR s DPH - podporné aktivity

Partner FNPV -  EUR s DPH - hlavné aktivity758 604
Partner ÚPVII - 205 717 Eur s DPH - podporné aktivity)

 

1.2. Dôvod

 

Hlavným dôvodom realizácie projektu je potreba zefektívnenia, optimalizácie a automatizácie procesov a služieb regionálneho a vysokého školstva
a podpora životných situácií a procesov počas životného cyklu dieťaťa/žiaka/poslucháča, ich zákonných zástupcov, podpora životných situácií študenta
a pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov.

Cieľom projektu je v nadväznosti na pridružený projekt OP EVS „Optimalizácia procesov a služieb regionálneho školstva“ zabezpečiť systémovú
podporu pre efektívne a rýchle vybavenie životných situácií.



podporu pre efektívne a rýchle vybavenie životných situácií.

Hlavné identifikované problémy v oblasti spracovania a podpory životných situácií:

Neprehľadná a nedostatočná podpora realizácie životných situácií učiteľov a ostatných pedagogických a odborných zamestnancov
regionálneho a vysokého školstva, pri štandardných a často vykonávaných úkonoch - životný cyklus učiteľa, administratívne úkony vykonávané
počas pedagogickej činnosti, zvyšovanie kvalifikácie, atď. Dôsledkom tohto stavu je, že nie je možné v rámci životnej situácie jednoduchým
spôsobom spracovať požiadavku, prípadne dochádza počas spracovania ku komplikáciám z obsahového a aj formálneho hľadiska. Súčasne to
spôsobuje komplikácie v prípadných zmenách a zlepšovaní procesov, nakoľko proces realizácie nie je dostatočne zmapovaný.   
Vysoká úroveň manuálnych vstupov a administratívnej záťaže počas spracovania procesu súvisiacich so žiadosťami o služby, ktorá je
potrebná takmer pri každom procese spracovania poskytovaných služieb čo vyvoláva vysokú dĺžku trvania spracovania procesov. Toto má
vplyv na úroveň výskytu chýb počas spracovania procesu a súčasne predlžuje čas spracovania požiadavky životnej situácie.   
Nedostatočná množina výstupných zostáv a ukazovateľov s cieľom na zefektívnenie realizácie spracovania  procesov v rámci poskytovaných
služieb MŠVVaŠ SR. Nie je možné sledovať a priebežne vyhodnocovať parametre spracovania požiadaviek a teda nie je možné realizovať
efektívnu optimalizáciu dotknutých procesov.
Problematická správa súčasného systému a naplnenie legislatívnych požiadaviek súvisiacich s pôžičkami FnPV. V súčasnom stave je
problematické naplnenie požiadaviek z legislatívy pre úpravu prosesov a nie je možné systém zapojiť do elektronických služieb.
Nemožnosť kontrolovať priebeh spracovania agendy, z časového hľadiska a aj z pohľadu kompetencií pracovníkov zodpovedných za stav
spracovania poskytovaných služieb. Z tohto dôvodu nie je možné dať okamžitú spätnú väzbu žiadateľovi, čo sa týka stavu spracovania
žiadosti. Súčasne to zapríčiňuje zložitosť a nemožnosť realizácie kontroly procesov spracovania žiadostí.
Zbieranie jedného údaja viackrát v rámci rôznych agend, ktoré sú nutné pri riešení životných situácií občanov. Táto skutočnosť zapríčiňuje
duplicity a nejednoznačnosť v spravovaní procesu a tým aj chyby z toho vyplývajúce.
Vysoké náklady vzhľadom na slabú alebo žiadnu úroveň elektronizácie poskytovaných služieb a systémov poskytujúcich zdrojové údaje a
súvisiaca nízka úroveň integrácie na okolité informačné systémy. Vysoké náklady sa týkajú nielen materiálových nákladov na papier, tlač,
poštu, ale aj straty času zamestnanca, ktorý v rámci škôl častokrát zastáva aj dve pozície. 

Hlavné :očakávané prínosy

zlepšenie kvality poskytovaných služieb (Overenie dochádzky žiakov ZŠ a SŠ, Požiadavka na overenie vzdelania a kvalifikácie, Požiadavka na
overenie štatútu žiaka/poslucháča, Overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie na VŠ, Overenie štatútu študenta vysokej školy, Podanie
žiadosti o pôžičku pre študentov z Fondu na podporu vzdelávania) a zníženie času trvania procesov pre životné situácie občanov a
podnikateľov. Zlepší sa kvalita poskytovaných služieb, kde žiadateľ nebude musieť osobne, prípadne poštou požiadať o potvrdenie, prípadne
niektoré potvrdenia budú poskytované automaticky bez potreby žiadosti a zníži sa administratívny čas na vybavenie jednotlivých žiadostí. 
zlepšenie kvality poskytovaných služieb (Overenie pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov v regionálnom školstve v centrálnom
registri, Overovanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických zamestnancov, Podanie žiadosti o pôžičku pre pedagógov z Fondu na
podporu vzdelávania) a zníženie času trvania procesov pre životné situácie učiteľov, pedagogických a odborných zamestnancov. Zlepší sa
kvalita poskytovaných služieb, kde žiadateľ nebude musieť osobne, prípadne poštou požiadať o potvrdenie a zníži sa administratívny čas na
vybavenie jednotlivých žiadostí. 
zníženie administratívnych a materiálových nákladov na spracovanie služieb súvisiacich s realizáciou procesov. Dôjde k zníženiu materiálových
nákladov na tlač, papier, poštu ako aj administratívnych nákladov zamestnancov škôl, ktoré dané procesy vybavujú a využijú svoj čas na iné
aktivity. 
umožnenie sledovania stavu spracovania žiadosti pre účely kontroly, poskytnutia spätnej väzby a vyhodnocovania. Pri každej spracovanej
žiadosti bude žiadateľ automaticky vidieť stav vybavenia jeho žiadostí a zároveň pre vyhodnocovanie spätnej väzby a zlepšenia procesov bude
rezort školstva vidieť počty žiadostí, v akom stave sa nachádzajú, koľko trvalo ich vybavenie.
zabezpečenie jednoznačných referenčných údajov a zbieranie týchto údajov jeden krát (podrobné registre žiakov, poslucháčov, študentov,
pedagogických pracovníkov, dochádzka, vzdelanie, navštevovaná škola vrátane kompletnej histórie stavov). Tieto zozbierané údaje bude
rezort školstva poskytovať prostredníctvom CSRÚ ako referenčné údaje.

Projekt nadväzuje a je v súlade so zámermi a odporúčaniami viacerých strategických dokumentov. Realizuje ciele definované v Programovom
vyhlásení vlády SR 2016-2020 v oblasti zvýšenia efektivity školstva, efektívnej verejnej správy a informatizácie. Taktiež nadväzuje na vybrané úlohy
z revízie výdavkov na školstvo, ako aj Koncepcie informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020.

Vláda SR si vo svojom  dala za cieľ „Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020 výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva,
“. Prierezový charakter má politika efektívnej verejnej správy, ktorá je základomspojené so zásadnými vnútornými zmenami systému školstva

dobre fungujúceho štátu, ktorý vytvára podmienky pre kvalitný a bezpečný život občanov SR. „K tomu musí napomôcť užívateľsky vhodná
Vláda SRelektronizácia administratívy, ako aj efektívne nasadzovanie moderných technológií pre poskytovanie kvalitných služieb pre občana.“ 

taktiež deklaruje, že prostriedkami informačno-komunikačných technológií majú byť podporované optimalizácie procesov verejnej správy, čím
budú napĺňané ciele informatizácie spoločnosti.
Rovnako princípy, na ktorých má byť postavený model podporujú automatizovaný a štandardizovaný výkon verejnej mocieGovernmentu 2020 
a centralizáciu IT prevádzky . Samotný výkon verejnej moci má byť výrazne modernizovaný prostredníctvom optimalizácie procesov a ich[1]
automatizácie všade tam kde to bude možné. V rámci optimalizácie procesov je zámerom, aby sa spoločné činnosti vykonávali spoločne
a rovnakým spôsobom.
Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 schválená vládou SR v septembri 2014 si kladie za cieľ
optimalizáciu a rozvoj elektronizácie podporných a centrálnych procesov v agendách rezortu. Špecificky si kladie za cieľ v oblasti
elektronických služieb rezortu na centrálnej a regionálnej úrovni prehodnotiť nastavenie rezortných riadiacich procesov informatizácie a
digitalizácie (agendový prístup) smerom k celorezortnému systémovému prístupu a skvalitniť informačnú podporu účelnými portálovými
riešeniami a publikačnými a informačnými službami.

Štúdia uskutočniteľnosti vychádza z Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov
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Štúdia uskutočniteľnosti vychádza z Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov
a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020  v rámci[2]
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ako aj Referenčného architektonického rámca verejnej správy  a nadväzuje na[3]
Architektonickú víziu verejnej správy .[4]

[1] Viac v dokumente AK VS .„Biznis kontext a motivačný aspekt EA / Enterprise architektúra VS SR 2014-2020”
[2] Metodický pokyn platný od:10.8.2018, účinný od:13.8.2018, dostupný na .www.informatizacia.sk
[3] Architektonické rámce verejnej správy - Enterprise architektúra VS SR 2014-2020
[4] Architektonická vízia - Enterprise architektúra VS SR 2014-2020

1.3. Rozsah

Projekt svojim zameraním pokrýva MŠVVaŠ SR, všetky základné, stredné a vysoké školy a Fond na podporu vzdelávania, ktoré sú poskytovateľmi
súčasných služieb. Počet škôl (zdroj CVTI štatistika pre Školy, triedy, žiaci v školskom roku 2017/2018):

Základné školy - 2 089
Základné umelecké školy - 365
Jazykové školy - 40
Gymnáziá - 236
Konzervatóriá - 17
Stredné odborné školy - 437
Stredné školy ostatných ministerstiev - 3
Špeciálne stredné školy - 452
Školy pri zdrav. zariadeniach - 56
Vysoké školy - 31

V celkovom rozsahu projektu je potrebné vyriešiť nasledovné služby:

Oblasť 1 - Služby pre občanov a podnikateľov v procesoch regionálneho a vysokého  školstva

Dochádzka žiakov , Overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie, Overenie štatútu žiaka/poslucháča/študenta (tzv. PotvrdeniaZŠ a SŠ
o návšteve školy)

Oblasť 2 - Služby pre pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov regionálneho a vysokého školstva

Overenie pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov v školstve, Overenie pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických
zamestnancov

Oblasť 3 - Služby spracovania a poskytovania pôžičiek na podporu vzdelávania pre študentov a pedagogických pracovníkov

Podanie žiadosti o pôžičku pre študentov/pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania

Dôvodom pre pokrytie žiakov/študentov ako aj zamestnancov škôl a to z pohľadu evidencie a poskytovania ich údajov (Oblasť 1 a 2) ako aj služieb pre
získanie pôžičky, ktoré sú viazané na údaje o zainteresovaných osobách (štatút, vzdelanie).

Pre službu Overenie štatútu žiaka/poslucháča/študenta (tzv. Potvrdenia o návšteve školy) je v r. 2019 plánované tzv. Quickwin2 riešenie v rámci II.
antibyrokratického zákona (https://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/opatrenia-na-zlepsenie-podnikatelskeho-prostredia/ii-antibyrokraticky

). Toto riešenie realizuje službu prostredníctvom kanála OverSi.sk, kde je na výstupe potvrdenie, ktoré je potrebné manuálne-balicek-opatreni
spracovať (overiť) a ktoré pokrýva poskytovanie služby pre OVM. Národný projekt a táto štúdia  na túto aktivitu a doplnia pre uvedenú službu:nadväzujú

Dátovú integráciu pre subjekty integrované na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov - dátová časť (informačný systém CSRÚ) -
poskytovanie údajov na automatizovanú výmenu systém-systém bez potreby manuálneho overovania a teda na procesnú automatizáciu
Portálové riešenie na prístup pre samotných občanov (žiakov, študentov, rodičov, zákonných zástupcov) ako aj pre sprístupnenie tretím
stranám - podnikateľským subjektom
Portálové riešenie na prístup pre zahraničné osoby (potvrdenie v cudzom jazyku).

Z pohľadu početností je detailné vysvetlenie v kapitole Ekonomická analýza, v skratke je možno uviesť, že projekt oversi.sk si kladie za cieľ pokryť 1,2
mil. potvrdení potrebných pre OVM (predovšetkým Finančná správa, Sociálna poisťovňa a ÚPSVaR). Národný projekt si kladie za cieľ pokryť potrebu
ďalších 1,2 mil. potvrdení potrebných mimo verejnej správy a pre zahraničné osoby (predovšetkým pre dopravné podniky, banky, mobilných operátorov,
zamestnávateľov).

MŠVVaŠ SR je gestor témy a budúci vlastník a správca navrhovaných informačných systémov. Hlavné zainteresované osoby - aktéri z pohľadu
používateľov, s popisom ich rolí a IS, sú uvedené v tabuľke:
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Aktér Rola Informačný systém VS

Občan –
Dieťa, žiak,
poslucháč

Dieťa, žiak alebo poslucháč, ktorý navštevuje školské
zariadenie

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Občan –
Zákonný
zástupca

Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, poslucháča, ktorý je
jeho zástupcom do dovŕšenia plnoletosti a potrebuje
vybaviť

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Občan –
Študent

Študent vysokej školy, ktorý navštevuje vysokú školu Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Pedagogický
a odborný
zamestnanec

Pedagogický a odborný zamestnanec regionálneho
a vysokého školstva pri administratívnom úkone počas
pedagogickej činnosti a zvyšovania kvalifikácie

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Podnikateľ Podnikateľ pri styku so žiadateľom o prijatie do
zamestnania pre overenie dosiahnutého vzdelania,
prípadne potvrdenia štatútu študenta alebo žiaka

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

MŠVVaŠ SR MŠVVaŠ SR ako gestor a spracovateľ procesných
úkonov

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Fond na
podporu
vzdelávania

FnPV ako schvaľovateľ žiadostí o pôžičiek a správca
úverových účtov dlžníkov

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Školy (ZŠ,
SŠ, VŠ)

Školy pre potreby overenia vzdelania pre prestup na
inú školu, prípadne pre overenie dosiahnutého
vzdelania pre nástup na VŠ

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Obec Obec ako prijímateľ oznámenia od školy v prípade
vymeškania dochádzky

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Zdravotné
poisťovne

Zdravotná poisťovňa pre potreby potvrdenia štatútu
študenta alebo potvrdenia dochádzky pre platenie
zdravotného poistenia

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Sociálna
poisťovňa

Sociálna poisťovňa pre potreby potvrdenia štatútu
študenta alebo potvrdenia dochádzky pre
poskytovanie sociálnych dávok

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Ústredie
práce,
sociálnych
vecí a rodiny

ÚPSVAR pre potreby potvrdenia štatútu študenta
alebo potvrdenia dochádzky pre poskytovanie
sociálnych dávok

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Finančné
inštitúcie

Banka pre potreby potvrdenia štatútu študenta pre
vedenie študentského konta, prípadne pre potvrdenie
najvyššieho dosiahnutého vzdelania pre poskytnutie
úverov

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek



Dopravné
spoločnosti

Dopravná spoločnosť pre potreby potvrdenia štatútu
študenta pre poskytovanie zliav cestovného

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Združenie
CKM SYTS

Združenie CKM SYTS pre potreby potvrdenia štatútu
študenta pre vybavenie kariet ISIC alebo EURO 26

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

Ďalšie
externé
subjekty
(súdy, polícia
...)

Ďalšie externé subjekty napr. pre zistenie štatútu
študenta na účely súdneho pojednávania

Dotknuté IS: Rezortný informačný systém, Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ, Centrálna správa referenčných
údajov, E-test, aScAgenda, eŠkola, Informačný systém fondu pre správu
pôžičiek

1.4. Použité skratky a značky

 Tabuľka 2 Skratky a značky

Skratka / Značka Vysvetlenie

CR Centrálny register

CRŠ Centrálny register študentov

CRZ Centrálny register zamestnancov

DŽP Deti, žiaci, poslucháči

FO Fyzická osoba

FnPV Fond na podporu vzdelávania

IKT Informačno-komunikačné technológie

IS Informačný systém

IT Informačné technológie

KPI Key Performance Indicator – výkonový ukazovateľ

MF SR Ministerstvo financií SR

MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

NFP Nenávratný finančný príspevok

OP EVS Operačný program Efektívna verejná správa

OP II Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PM Príkaz ministra

PO Právnická osoba

PO7 Prioritná os č. 7

PRO Priamo riadené organizácie

RFO Register fyzických osôb

SŠ Stredná škola



ŠU Štúdia uskutočniteľnosti

ÚPSVAR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

VŠ Vysoká škola

ZŠ Základná škola

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

  



2. Manažérske zhrnutie
Hlavným dôvodom realizácie projektu je potreba zefektívnenia, optimalizácie a automatizácie procesov a služieb regionálneho a vysokého školstva
a podpora životných situácií a procesov počas životného cyklu dieťaťa/žiaka/poslucháča, ich zákonných zástupcov, podpora životných situácií študenta
a pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov.

Projekt svojim zameraním pokrýva MŠVVaŠ SR, všetky základné, stredné a vysoké školy a Fond na podporu vzdelávania, ktoré sú poskytovateľmi
súčasných služieb a vykonávateľmi jednotlivých procesov.

Vzhľadom na vysokú početnosť procesov projekt rieši nasledovné oblasti služieb:

Oblasť 1 - Služby pre občanov a podnikateľov v procesoch regionálneho a vysokého školstva

Dochádzka žiakov ZŠ a SŠ, Overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie, Overenie štatútu žiaka/poslucháča/študenta (tzv. Potvrdenia
o návšteve školy)

Oblasť 2 - Služby pre pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov regionálneho a vysokého školstva

Overenie pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov v školstve, Overenie pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických
zamestnancov

Oblasť 3 - Služby spracovania a poskytovania pôžičiek na podporu vzdelávania pre študentov a pedagogických pracovníkov

Podanie žiadosti o pôžičku pre študentov/pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania

V súčasnosti sa všetky uvedené služby vybavujú prevažne osobne alebo poštou za podpory čiastočnej automatizácie na školách, MŠVVaŠ SR a FnPV.
Elektronické podanie služieb neexistuje, niektoré podania sú však v minimálnej miere podané prostredníctvom emailovej schránky pri tých, ktoré to
z hľadiska autentifikácie a autorizácie umožňujú.  

Ako najviac používaná služby sú Potvrdenie štatútu žiaka/poslucháča/študenta s celkovou početnosťou viac ako 2,4 mil. ročne pri počte
žiakov/študentov 850 tis (2-3 potvrdenia ročne) , ktorú rozdeľujeme na 1,2 mil. ročne pre riešenie II. balíka antibyrokratického zákona (prostredníctvom
OverSi.sk) a na 1,2 mil ročne pre Národný projekt " .Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR"

Pozn. V projekte je racionálne uvažovaná elektronizácia na úrovni 70% pri Potvrdení štatútu žiaka/poslucháča/študenta.

Rozdelenie početností podľa účelu vystavenia potvrdenia je možné vidieť na nasledovnom grafe:

 



Zdroj: vlastné merania

Realizáciou projektu je primárne priniesť občanovi (rodič, dieťa / žiak / poslucháč, študent, pedagogický a odborný zamestnanec, podnikateľ) nové
možnosti prístupu k vybaveniu jednotlivých životných situácií, ktoré nastávajú v rámci vzdelávacieho procesu na úrovni regionálneho školstva
a vysokého školstva, overenia dosiahnutého vzdelania, preverovania dochádzky, vybaveniu pôžičky a znížiť administratívnu záťaž a minimalizovať
zbytočnú byrokraciu spojenú so spracovávaním procesov. Navyše projekt rieši, aby boli určité služby a informácie pre konkrétne účely poskytované
proaktívne, teda ak daná situácia vznikne automaticky.

Medzi hlavné zainteresované osoby pre jednotlivé služby s uvedenými početnosťami sú uvedené v nasledovnej tabuľke. Jednotlivé početnosti
vychádzali z vyplnených dotazníkov škôl a z výstupov projektu EVS.

Biznis služba Početnosť Účel Oblasť
služieb

Overenie dochádzky žiakov ZŠ a SŠ priemerne každá škola denne (ZŠ 2588, SŠ 852, 
JŠ 52, špeciálne školy 545) cca 4000 denne

ÚPSVaR, Polícia, Zákonný zástupca Oblasť
1

Požiadavka na overenie vzdelania a kvalifikácie Približne 7 000 ročne Škola, Zamestnávateľ

Požiadavka na overenie štatútu žiaka/poslucháča Približne 1 400 000 ročne Obec, dopravné podniky, mobilný
operátori, ŽSR, SP, ZP...

Overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie na VŠ Približne 10 000 ročne Škola, Zamestnávateľ

Overenie štatútu študenta vysokej školy Približne 300 000 ročne Obec, dopravné podniky a ŽSR, SP,
ZP...

Podanie žiadosti o výpis z registra CRŠ približne v jednotkách ks ročne Zákonná požiadavka (potreba viesť
register a umožniť robiť jeho výpis)

Overenie pedagogických, odborných a ostatných
zamestnancov v regionálnom školstve v centrálnom registri

Približne 3 000 ročne Školy (zamestnávatelia) Oblasť
2

Overovanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických
zamestnancov

Približne 2 000 ročne Školy (Zamestnávatelia, Pedagógovia)

Sprístupňovanie záznamov z CR pedagogických,
odborných a ostatných zamestnancov

približne v jednotkách ks ročne Zákonná požiadavka (potreba viesť
register a umožniť robiť jeho výpis)

Podanie žiadosti o pôžičku pre študentov a pedagogických
pracovníkov z Fondu na podporu vzdelávania

Približne 1 500 žiadostí, ktoré sa spracovávajú v 5
kolách žiadostí

Potreba financovania nákladov
študentov a pedagogických
pracovníkov

Oblasť
3

Tabuľka nižšie obsahuje väzbu stanovených špecifických cieľov projektu na KPI projektu:

Aktér Cieľ KPI

MŠVVaŠ
SR

Eliminovanie potreby získavania overenia štatútu
žiaka/poslucháča/študenta (potvrdenie o návšteve školy)
zabezpečením systémovej výmeny údajov

Počet papierovo vydaných potvrdení poklesne o 1,2 mil. (70% z celkového
počtu 1,7 mil.)



1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

MŠVVaŠ
SR

Zníženie času trvania služieb a procesov pre občanov
pri vybavovaní potvrdení (dochádzka, dosiahnuté
vzdelanie)

Zníženie času trvania služieb a procesov pri vybavovaní potvrdení pre
občanov na 571 900 ks z pôvodných 817 000 ks, t.j. 100 FTE ročne, čo
predstavuje zníženie o 30%

MŠVVaŠ
SR

Zníženie času trvania služieb a procesov pre učiteľov,
pedagogických a odborných zamestnancov

Zníženie času trvania služieb a procesov pri vybavovaní potvrdení pre
učiteľov, pedagogických a odborných zamestnancov na 3 500 ks z pôvodných
5 000 ks, t.j. 2,14 FTE, čo predstavuje zníženie o 30%

MŠVVaŠ
SR

Zníženie administratívnych nákladov na vybavenie a
spracovanie služieb

Zníženie administratívnych nákladov na papier a tlač žiadostí a potvrdení o 7
200 € ročne (bez započítania doručovacích nákladov), čo predstavuje minimál

50% zníženiene 

Realizáciou projektu sa zabezpečí Optimalizácia a automatizácia procesov elektronických služieb pre podporu životných situácií občanov
:a podnikateľov

Vybudovanie referenčných registrov s vybranými referenčnými údajmi vrátane historických stavov (jeden krát a dosť)
Eliminovanie potreby získavania overenia štatútu žiaka/poslucháča/študenta (potvrdenie o návšteve školy) zabezpečením systémovej výmeny
údajov
Skrátenie času trvania služieb a procesov pre občanov ako napr. dochádzka, dosiahnuté vzdelanie, pôžička z FnPV,
Skrátenie času trvania služieb a procesov pre učiteľov, pedagogických a odborných zamestnancov,
Zníženie administratívnych a materiálových nákladov na vybavenie a spracovanie služieb

Alternatívy riešenia

Východzím stavom (súčasným) je riešenie jednotlivých agend, procesov a výstupov výlučne v papierovej forme, pričom MSSVaŠ disponuje na
centrálnej úrovni údajmi zo škôl, tieto sú však sprístupnené na ďalšie použitie len v obmedzenej rovine.

Zároveň v súčasnosti prebieha iniciatíva ÚPVII v rámci antibyrokratického zákona, ktorej cieľom je sprístupniť potvrdenia o návšteve školy
prostredníctvom portálu . Toto riešenie uvádzame v rámci štúdie uskutočniteľnosti ako , ktorá však rieši výhradne lenoversi.sk biznis alternatívu 1
uvedenú jednu službu a získavanie potvrdenia na strane OVM „manuálne“ cez spomínaný portál .oversi.sk

Zváženou  je ponechanie poskytovania údajov prostredníctvom portálov jednotlivých škôl, ktoré využívajú súkromné riešenia prebiznis alternatívou 2
svoje školské informačné systémy (ŠIS). Toto riešenie pokrýva len službu poskytnutia štatútu žiaka a overenie pedagogického zamestnanca a spolieha
sa na riešenie súkromných dodávateľov, ktoré predkladateľ štúdie nevie garantovať.

Biznis alternatívou 3 je  identifikovaných v schválenom reformnom zámere a  formou služieb aleboelektronizácia procesov sprístupnenie údajov
dátových integrácii nad registrami pre ich konzumentov, čím sa zabezpečí princíp „jeden krát a dosť“ v uvedených oblastiach a zároveň príde
k znižovaniu administratívnej záťaže nie len na strane občana a podnikateľa ale aj na strane zamestnancov škôl ako zamestnancov OVM.

Biznis alternatíva 3 je ďalej rozdelená na:

Alternativa A – minimalistický variant – len vybrané služby sú poskytované prostredníctvom portálu

Alternatíva B – úplný variant – všetky služby sú poskytované prostredníctvom portálu

(v oboch variantoch sú údaje poskytované prostredníctvom CSRÚ tretím stranám formou dátovej integrácie).

Pre oba uvedené varianty bola vykonaná ekonomická analýza, ktorá v oboch prípadoch . Vzhľadom na tentovychádza s návratnosťou v roku T3
minimálny rozdiel a vyššie prínosy úplného variantu sa zhotoviteľ ŠÚ rozhodol rozpracovať úplný variant v ďalšej časti dokumentu štúdie.

Harmonogram projektu

Realizácia projektu je plánovaná na 24 mesiacov a pozostáva z aktivít, ktoré predpisuje príručka žiadateľa pre národné projekty v rámci OPII.

Začiatok projektu vzhľadom na potrebu verejného obstarávania je na rok 2020.

Detailný harmonogram je uvedený v rámci CBA dokumentov a je rozdelený na jednotlivé moduly cieľového IS.

 

http://oversi.sk
http://oversi.sk


 

Rozpočet a ekonomická charakteristika

Rozpočet projektu je predpokladaný na úrovni  a vychádza z plánovaného harmonogramu, štandardných projektových rolí6,857 mil Eur s DPH
dodávateľa a jednotkových sadzieb, ktoré boli určené na základe súčasných alebo minulých zákaziek rezortu

Výsledné  sú nasledovné:ekonomické a finančné charakteristiky

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 35 979 931 EUR
Finančná hodnota projektu (FNPV) = - 11 322 979 EUR
Rok návratu investície (PBP) = T3
BCR = 4,9 (pomer medzi prínosmi a nákladmi)

Prínosy vychádzajú z procesnej analýzy vykonanej v rámci projektu EVS a hodnoty pre výpočet boli získané meraniami na oslovených vybraných
školách (ZŠ, SŠ aj VŠ) v rámci celej SR. Pre budúci stav sa očakáva pokles vybavovania agend papierových spôsobom o 70% pri potvrdeniach
o návšteve školy a 30% pri ostatných agendách ako overovanie dochádzky, resp. overovanie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie. Tento odhad je
pesimisticky nastavený, úplná eliminácia nie je predpokladaná vzhľadom na rozličnosť potrieb a konzumentov a predovšetkým výskyt súkromného
sektora, pre ktorého je zavádzanie povinnosti problémové až nereálne.



1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

2.1. Motivácia

 – budúci stavTabuľka 3 Motivácia

Súhrnný popis

Hlavným  realizácie projektu je potreba , t.j. zefektívnenia a optimalizácie procesovmotiváciou (dôvodom) elektronizácie a centralizácie údajov a poskytovanie týchto údajov jednotne, elektronicky a záväzne
a realizácie služieb v oblasti regionálneho školstva a vysokého školstva .vzhľadom na ich vysokú početnosť a vysokú úroveň manuálneho spracovania – administratívneho zaťaženia

V modeli motivačnej architektúry nižšie sú znázornené hlavné  (stakeholderi), ktoré sú napojené na súvisiace ciele stanovené týmto projektom.zainteresované osoby

Medzi hlavné zainteresované osoby patria:

Občan – Dieťa, žiak, poslucháč,
Občan – Zákonný zástupca,
Občan – Študent,
Pedagogický a odborný zamestnanec,
Podnikateľ,
MŠVVaŠ SR,
FnPV,
Školy (ZŠ, SŠ, VŠ),
Obec,
Zdravotné poisťovne,
Sociálna poisťovňa,
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Finančné inštitúcie,
Dopravné spoločnosti,
Združenie CKM SYTS,
Ďalšie externé subjekty (súdy, polícia ...).

Hnacími prvkami je dopyt a potreba zmien:

Potreba zabezpečenia „jeden krát a dosť“ pre všetky relevantné cieľové skupiny v rozsahu údajov z oblastí ZŠ, SŠ  - regionálne školstvo, VŠ a to pre študentov ako aj pedagogických zamestnancov.
Zvýšenie kvality zberu údajov a príprava na ich poskytovanie
Znižovanie administratívnej záťaže
Elektronizácia procesov poskytovania pôžičiek vo väzbe na registre

Hlavný cieľ projektu a projektové ukazovatele:

Hlavným cieľom projektu je . Tento hlavný cieľ projektu sa skladá z 5 pod-cieľov a to:Optimalizovať a automatizovať procesy elektronických služieb pre podporu životných situácií občanov a podnikateľov

Vytvorenie referenčného registra s vybranými referenčnými údajmi vrátane historických stavov (jeden krát a dosť) pre štatút žiaka/poslucháča a štatút študenta,
Eliminovanie potreby získavania overenia štatútu žiaka/poslucháča/študenta (potvrdenie o návšteve školy) zabezpečením systémovej výmeny údajov
Skrátenie času trvania služieb a procesov pre občanov ako napr. dochádzka, dosiahnuté vzdelanie, pôžička z FnPV,
Skrátenie času trvania služieb a procesov pre učiteľov, pedagogických a odborných zamestnancov,
Zníženie administratívnych nákladov na vybavenie a spracovanie služieb.

Realizáciou projektu sa zvýši dostupnosť a kvalita spracovania služieb, vytvorí sa priestor pre znižovanie a optimalizáciu nákladov a zároveň sa zabezpečí výrazné zníženie administratívnej záťaže občanov
a podnikateľov a na druhej strane pracovníkov základných, stredných aj vysokých škôl, zamestnancov rezortu.

 



Z pohľadu naplnenia cieľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra možno skonštatovať, že realizáciou projektu sa napomôže k realizácii cieľov PO7 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov. Zavedením elektronických služieb pre zefektívnenie procesov a realizácie služieb v oblasti regionálneho a vysokého školstva totiž dôjde k optimalizácii vybraných procesov v rámci
úsekov:

U00223 / Vnútorná správa,
U00165 / Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia (vrátane špeciálnych škôl),
U00166 / Vysoké školy,

a k zavedeniu nových informačných systémov pre podporu elektronických služieb.

V rámci motivačnej architektúry riešenia boli zároveň posúdené architektonické princípy uvedené v NKIVS. Detailnejšou analýzou jednotlivých cieľov je možné špecifikovať konkrétnejšie motivačné aspekty, ktoré
budú musieť byť v rámci realizácie projektu priamo adresované a dodržiavané. Ide o nasledujúce architektonické princípy – Orientácia na klienta, Služby ako situácie, Okamžité vybavenie, Údaje sú dostupné
a zdieľané, Kvalita a spoľahlivosť, Jeden krát a dosť, Transparentný prístup k službám, Modulárnosť, Orientácia na služby, Prístupnosť, Jednoduchá navigácia, Uniformita, Integrácia a Orchestrácia a Bezpečnosť
údajov. Detailnejšie sú tieto princípy popísané v prílohách ŠU.

Tabuľka nižšie obsahuje väzbu stanovených špecifických cieľov projektu na KPI projektu, ako aj obmedzenia a požiadavky na ich dosiahnutie. Rok dosiahnutia KPI je určený v prípade realizácie projektu do konca
roka 2019.

Aktér Cieľ KPI rok 2022 Požiadavka Obmedzenie

MŠVVaŠ
SR /
školy

Eliminovanie potreby získavania overenia štatútu
žiaka/poslucháča/študenta (potvrdenie o návšteve školy)
zabezpečením systémovej výmeny údajov

Počet papierovo vydaných potvrdení poklesne o 70%
(pokles o 1,2 mil. potvrdení oproti súčasnému stavu)

Sprístupniť elektronicky údaje z centrálneho
registra vo všetkých potrebných kanáloch

Neexistencia referenčných údajov

MŠVVaŠ
SR /
školy

Zníženie času trvania služieb a procesov pre občanov pri vybavovaní
potvrdení (dochádzka, dosiahnuté vzdelanie)

Zníženie času trvania služieb a procesov pri vybavovaní
potvrdení pre občanov o 30%

Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné
zabezpečiť centrálne údaje v požadovanej
kvalite a rozsahu

Viaceré zdroje údajov a vlastníctvo
niektorých systémov škôl mimo
rezortu školstva

Zvýšenie nárokov na zber údajov zo
škôl

MŠVVaŠ
SR /
školy

Zníženie času trvania služieb a procesov pre učiteľov, pedagogických
a odborných zamestnancov

Zníženie času trvania služieb a procesov pri vybavovaní
potvrdení pre učiteľov, pedagogických a odborných
zamestnancov o 30%

Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné
zabezpečiť centrálne údaje v požadovanej
kvalite a rozsahu

Zvýšenie nárokov na zber údajov zo
škôl, resp. od ich zamestnancov

MŠVVaŠ
SR /
školy

Zníženie administratívnych nákladov na vybavenie a spracovanie
služieb

Zníženie administratívnych nákladov na papier, tlač a
doručenie žiadostí a potvrdení o 50%

Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné
zabezpečiť komplexné elektronické služby
v potrebných kanáloch

 

Všetky uvedené ciele / KPI sú viazané na cieľ PO7 OPII: 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

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

RS_1.1: Nie je možné vyhovieť novým požiadavkám zainteresovaných osôb

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



2.2. Popis aktuálneho stavu

2.2.1. Legislatíva

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav

Súhrnný popis

Aktuálny základný zákonný rámec pre fungovanie rezortu a výkon kompetencií:

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania
Vnútorný predpis Fondu na podporu vzdelávania 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie
študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

Všeobecný zákonný rámec pre oblasť IKT a údajov:

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
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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

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

 

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

 

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

RS_2.1: Legislatíva nereflektuje schválené dokumenty pre oblasť rozvoja eGovernmentu

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

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



2.2.2. Architektúra

2.2.2.1. Biznis architektúra

 architektúra - aktuálny stavTabuľka 5 Biznis

Súhrnný popis

Štúdia uskutočniteľnosti sa zameriava na nasledovné oblasti:

Oblasť 1 - Služby pre občanov v procesoch regionálneho a vysokého  školstva

Súčasné procesy a funkcie v oblasti poskytovania služieb pre občanov v procesoch regionálneho a vysokého  školstva a overovania dokladov o vzdelaní je možné charakterizovať nasledovne:

väčšina procesov je v súčasnosti vykonávaná samostatne na úrovni samotných škôl a MŠVVaŠ SR vstupuje len do procesu žiadosti o výpis z registra CRŠ,
žiadosti o vybavenie služieb sú posielané poštou (overenia vzdelania, overenie dochádzky) alebo doručované osobne (predovšetkým požiadavky na overenie štatútu žiaka, t.j. potvrdenie o návšteve školy),
pre vyriešenie týchto procesov je potrebná vysoká úroveň manuálneho spracovania a overovanie v interných školských systémoch, prípadne v archívnych záznamoch,
v prípade potreby o doplnenie informácií je nutné opätovne väčšinou poštou kontaktovať žiadateľa,
vytvorenie výstupu sa rieši manuálne výstupom a doručenie potvrdení podľa typu doručenia žiadostí poštou alebo osobne.

Jedná sa o nasledovné poskytované služby a procesy:

Koncová služba Početnosť Typ
komunikácie

Priemerné trvanie procesu na strane
spracovateľa

Účel

Overenie dochádzky žiakov ZŠ a SŠ priemerne každá škola denne (ZŠ 2588, SŠ 852,  JŠ 52, špeciálne školy 545) cca 4000
denne

Písomne

Osobne

45 min. ÚPSVaR, Polícia, Zákonný zástupca

Požiadavka na overenie vzdelania a kvalifikácie Približne 7 000 ročne Písomne 62 min. Škola, Zamestnávateľ

Požiadavka na overenie štatútu žiaka/poslucháča Približne 1 400 000 ročne Osobne 28 min. Obec, dopravné podniky a ŽSR, SP, ZP...

Overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie na
VŠ

Približne 10 000 ročne Písomne

Osobne

164 min. Škola, Zamestnávateľ

Overenie štatútu študenta vysokej školy Približne 300 000 ročne Osobne 26 min. Obec, dopravné podniky a ŽSR, SP, ZP...

Podanie žiadosti o výpis z registra CRŠ približne v jednotkách ks ročne Písomne N/A Zákonná požiadavka (potreba viesť register a umožniť robiť jeho
výpis)

 

Oblasť 2 - Služby pre pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov regionálneho a vysokého školstva

Súčasné procesy a funkcie v oblasti poskytovania služieb pre pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov regionálneho a vysokého školstva  je možné charakterizovať nasledovne:

všetky procesy sú v súčasnosti vykonávané na MŠVVaŠ SR, na škole je potrebné vytvoriť samotnú žiadosť,
žiadosti o vybavenie služieb sú posielané poštou alebo osobne,
pre vyriešenie týchto procesov je potrebná vysoká úroveň manuálneho spracovania a overovanie v Rezortnom informačnom systéme,
podpora pre realizáciu životných situácií je veľmi neprehľadná a nedostatočná a požiadavky nie je možné jednoducho spracovať
v prípade potreby o doplnenie informácií je nutné opätovne väčšinou poštou kontaktovať žiadateľa,
vytvorenie výstupu sa rieši manuálnym výstupom a doručenie potvrdenia poštovou zásielkou alebo osobným prevzatím.

Jedná sa konkrétne o nasledovné poskytované služby a procesy:

Koncová služba Početnosť Typ
komunikácie

Priemerné trvanie procesu na strane
spracovateľa

Účel

Overenie pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov v regionálnom školstve v centrálnom
registri

Približne 3000 ročne Písomne 313 min. Školy (zamestnávatelia)

Overovanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických zamestnancov Približne 2 000 ročne Písomne 266 min. Školy (Zamestnávatelia, Pedagógovia)

Sprístupňovanie záznamov z CR pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov približne v jednotkách ks
ročne

Písomne N/A Zákonná požiadavka (potreba viesť register a umožniť robiť jeho
výpis)

 

Oblasť 3 - Služby poskytovania pôžičiek na podporu vzdelávania pre študentov a pedagogických pracovníkov

Súčasné procesy a funkcie v oblasti poskytovania a spracovania pôžičiek na podporu vzdelávania pre študentov a pedagogických pracovníkov  je možné charakterizovať nasledovne:

všetky procesy (žiadosť, schválenie, správa, vedenie úverového účtu, oznámenia ...) sú v súčasnosti vykonávané na Fonde na podporu vzdelávania,
v procese sa používa veľké množstvo originálnych potvrdení, ktoré sú vyžadované od žiadateľov
žiadosti o vybavenie služieb sú posielané poštou prípadne doručené osobne,
pre vyriešenie procesov schvaľovania pôžičiek je potrebná vysoká úroveň manuálneho spracovania bez podpory informačného systému (vo veľkej miere je používaný Excel),
existujúci informačný systém na správu pôžičiek neumožňuje zapracovávať legislatívne zmeny a všetky takéto zmeny navyšujú ďalšiu manuálnu prácnosť,
v prípade potreby o doplnenie informácií je nutné opätovne poštou kontaktovať žiadateľa,
vytvorenie výstupu sa rieši manuálnym výstupom a doručenie potvrdenia poštovou zásielkou

Jedná sa konkrétne o nasledovné poskytované služby a procesy:

Koncová služba Početnosť Typ
komunikácie

Priemerné trvanie procesu na strane
spracovateľa

Účel

Podanie žiadosti o pôžičku pre študentov a pedagogických pracovníkov z Fondu na
podporu vzdelávania

Približne , ktoré sa spracovávajú v 51500 žiadostí ročne
kolách žiadostí

Písomne 111 min. Potreba financovania nákladov študentov a pedagogických
pracovníkov



Centrálne poskytovanie údajov zabezpečuje rezort ministerstva školstva len v čiastočnej miere pre vybraných partnerov špecifickými integráciami alebo poskytnutými reportami (napr. pre ÚPSVaR, SP, ZP, FnPV, MFSR).

Oprávnení zástupcovia môžu využiť portál „ “, kde však majú prístup okrem rezortných používateľov len zástupcovia obcí, resp. zriaďovateľov škôl.crinfo.iedu.sk

V súčasnosti neexistuje jednotné elektronické riešenie pre uvedené služby.

 

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

RS_3.1: Údaje sú distribuované a rôznej kvality
RS_3.2: Referenčné údaje nie sú plnohodnotne používané v agendových procesoch
RS_3.3: Absentuje jednotné riadenie správy údajov

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

http://crinfo.iedu.sk


2.2.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Súhrnný popis

V súčasnosti pre riešenie procesov a funkcií v oblasti poskytovania služieb pre občanov a podnikateľov v procesoch regionálneho a vysokého
 a overovania dokladov o vzdelaní sú využívané  pre  a VŠ za podpory registratúrnych školstva školské a vysokoškolské informačné systémy ZŠ, SŠ s
 na školách pre zaevidovanie oficiálnej komunikácie medzi žiadateľom a príjemcom. V prípade neexistencie registratúrnych systémov naystémov

niektorých školách sú informácie vkladané do podporného denníka v nástroji Excel.

Zo školských systémov sa dostávajú údaje do centrálneho registra systému Rezortný informačný systém MŠVVaŠ SR (IS RIS) formou nahrávania
dávok konkrétne z proprietárnych systémov . Ůdaje sú zapisované prevažne mesačne asynchrónnym spôsobom do systémuascAgenda a eŠkola
RIS, ktorý vykonáva základné kontroly (duplicitné ID, väzby na číselníky a pod.). V systémoch sú udržiavané len platné dáta. Údaje zapisujú
používatelia – zamestnanci škôl manuálne autorizované svojím menom a heslom.

Školy, ktoré  si môžu stiahnuť bezplatnú verziu týchto programov na povinnosť odoslania údajov do centrálnehopoužívajú iné informačné systémy
registra (IS RIS). Každá takáto spracovaná dávka je zaznamenaná v registratúrnom systéme MŠVVaŠ SR - WebManager.

Rezortný informačný systém zabezpečuje nasledovné typy registrov:

Register škôl a školských zariadení, zriaďovateľov
Register pedagogických a nepedagogických zamestnancov rezortu školstva
Register detí, žiakov a poslucháčov
Register študijných odborov a programov

Funkciu rezortného Identity Access Management zabezpečuje systém RIAM, ktorý je prepojený s IAM ÚPVS a ktorý okrem účtov z IAM ÚPVS
eviduje ešte identity pre:

osoby, ktorým ešte nebol vydaný OP
zahraničné osoby

 

Oprávnení zástupcovia môžu využiť  „ “, kde však majú prístup okrem rezortných používateľov len zástupcovia obcí, resp.portál crinfo.iedu.sk
zriaďovateľov škôl pre poskytovanie základných zozbieraných informácií z jednotlivých zberov.

 

Pre oblasť riešenia procesov a funkcií v oblasti poskytovania služieb pre občanov v procesoch vysokého školstva a overovania dokladov
o vysokoškolskom vzdelaní sú využívané akademické informačné systémy. Nad týmito systémami sú ako nadstavby systémy Centrálny register

 a .zamestnancov VŠ Centrálny register študentov VŠ

 

Oblasť pre poskytovanie pôžičiek z  sa zabezpečuje len čiastočná nevyhovujúca funkčnosť pre správu úverovýchFondu na podporu vzdelávania
účtov bez možnosti online prístupu a formou podpory v nástroji Microsoft Excel prostredníctvom vytvorených informačných zošitov, ktoré slúžia pre
interné účely. Z nich sú potom manuálne publikované informácie na informačný portál . Fond na podporu vzdelávania nedisponuje vhodnýmfnpv.sk
informačným systémom na podporu interných procesov ani pre vybudovanie elektronických služieb.

 

Centrálne poskytovanie údajov zabezpečuje rezort ministerstva školstva len v minimálnej miere pre vybraných partnerov špecifickými integráciami
alebo poskytnutými reportami *.csv (napr. pre ÚPSVaR, MFSR, Zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu). 

http://crinfo.iedu.sk
http://fnpv.sk


V súčasnosti sú informačné systémy rezortu (pre oblasť predmetných služieb) integrované na nasledovné IS VS:

-           IS CSRÚ – konzumované sú údaje RPO do IS RIS

-           IS RFO – konzumované sú údaje do IS RIS. 

V rámci IS RIS je vykonávané referencovanie osôb a zároveň je zo systému RIS je do systémov rezortu prenášaný jednoznačný identifikátor EDUID
(interná jednoznačný identifikátor osôb v rámci školstva.

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

RS_4.1: Systémy sú zastarané a dátové integrácie sú pevné bez možnosti efektívnych zmien
RS_4.2: Problematická implementácia procesov „životných situácií“

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

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



2.2.2.3. Technologická architektúra

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR využíva na prevádzku rezortných informačných systémov rezortné dátové centrum, ktoré je
umiestnené v dátovom centre štátu. V tomto dátovom centre sú prevádzkované okrem iných systémov aj Rezortný informačný systém RIS, Centrálny
register zamestnancov VŠ a Centrálny register študentov VŠ.  Dátové centrum poskytuje pre jednotlivé informačné systémy:

systémové prostredie ako sú operačné systémy, virtualizácia, clustering, loadbalacing, adresárové služby,
databázové prostredie,
súborové služby,
infraštruktúrne a sieťové prostredie,
prezentačné a portálové služby,
bezpečnosť,
prevádzkové prostredie,
integračné služby,
zálohovanie,
služby centra podpory prevádzky.

 

V prostredí dátového centra je možné pre jednotlivé systémy vytvoriť vývojové, testovacie a produkčné prostredia. Jednotlivé poskytované služby je
možné škálovať podľa potrieb informačných systémov a taktiež v závislosti od vývoja a rastu systému. Tieto služby majú vopred definované SLA
parametre.

Školské IS (eŠkola, ASCAgenda) sú prevádzkované na vlastných pracovných staniciach, prípadne umiestnené vo vlastnej infraštruktúre školy alebo
využívajú infraštruktúru poskytovateľa softvéru ako platenú službu. Systémy sú prevádzkované na operačných systémoch Windows, Windows
Server.

IS FnPV je postavený ako tučný klient-server, ktorý pozostáva zo serverovej aplikácie na operačnom systéme Red Hat Enterprise, Linux 5.4
a databázového systému na Oracle 10g, ktorý poskytuje funkciu relačného dátového úložiska pre klientske aplikácie. Klientske aplikácie sú
postavené na platforme Microsoft .NET a majú formu standalone aplikácií, ktoré sa pripájajú na databázu cez vnútornú sieť.

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

 



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

RS_5.1: Nie je možné skvalitniť a zefektívniť správu technologickej architektúry.

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

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



2.2.2.4. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Cieľom implementácie prvkov bezpečnosti v rámci MSSVaS je garantovať dôvernosť, dostupnosť a integritu informačného systému ako celku. Tento
cieľ je dosahovaný implementovaním vhodných bezpečnostných mechanizmov a organizačných opatrení na úrovni jednotlivých komponentov
informačného systému. Správa a riadenie prístupu k aktívam IS sú založené na doménovej infraštruktúre (Microsoft Active Directory), ktorá zároveň
slúži pre automatickú distribúciu bezpečnostných nastavení, aktualizácií operačného systému a antivírusového softvéru. Súčasťou technickej a
komunikačnej infraštruktúry je systém bezpečnostných zón vzájomne oddeľujúcich aplikačné a databázové servery od prostredia pracovných staníc.
Pripojenie prostredí k verejnej sieti Internet v sebe integruje bezpečnostné funkcie firewallu, systému detekcie / prevencie prieniku a systému
antivírusovej ochrany. Systém centrálnej správy a monitorovania bezpečnosti zabezpečuje zber, analýzu a archiváciu auditných záznamov za
účelom identifikácie nepovolenej aktivity v prostredí LAN, WAN a prístupu z internetu. Riadenie prevádzky je založené na funkčne orientovanom
prístupe, ktorý je zameraný na zabezpečovanie správnej funkčnosti jednotlivých častí dotknutých IS.

Prostredie sa vyznačuje množstvom informačných systémov, kde každý z nich plní konkrétnu funkciu. Sieťová infraštruktúra je vzhľadom na svoj
rozsah rozdelená do niekoľkých segmentov.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

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

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

RS_6.1: Dáta v systémoch nie sú zabezpečené na rovnakej úrovni.

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

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



2.2.3. Prevádzka

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

Súhrnný popis

Prevádzka IT riešení je realizovaná v prostredí MSSVaS najmä činnosťou Sekcie informatiky a správy rezortných dát. Všetky systémy spadajú pod
procesy prevádzky po ich odovzdaní a ukončení implementačného projektu. Prevádzka je realizovaná predovšetkým „tradičným“ spôsobom
prostredníctvom líniovej organizácie špecializovaných oddelení. Pre samotné projekty e typický aj „procesný“ spôsob prostredníctvom zavedených
procesov prevádzky a podpory jednotlivých projektov.

Väčšina aktivít prevádzky sa dnes realizuje tradičným spôsobom. MSSVaS a predovšetkým Sekcie informatiky a správy rezortných dát ale má
čiastočne zavedené procesy ITIL a plánuje ich ďalšie rozšírenie.

Systém podpory prevádzky jednotlivých IS pozostáva z dvoch základných častí:

Monitoring - Automatické sledovanie a spracovanie udalostí v IT infraštruktúre prostredníctvom monitorovacích nástrojov
Service manažment (ServiceDesk) - Procesné riadenie IT služieb podporené v software nástroji

 

Dnes prevádzkovaný systém poskytuje možnosť nahlásiť akékoľvek požiadavky na informačné systémy priamo používateľom v online režime. Sekcie
informatiky a správy rezortných dát zase rovnako v online režime komunikuje s dodávateľmi, ktorí poskytujú prevádzkovú podporu.

 

IS FnPV je prevádzkovaný na vlastnej infraštruktúre vo vnútro firemnej sieti a v priestoroch FnPV a je úplne oddelený od internetu. Podporu pre
existujúci informačný systém zabezpečujú od úrovne L2, L3 externými kapacitami. Úroveň podpory L1 pre interných zamestnancov poskytujú
vlastnými pracovníkmi.

 

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

 

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

 

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

RS_7.1: Nebude možné zabezpečiť efektívne a včasné zavádzanie a udržiavanie zmien (Pri zachovaní súčasného stavu)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

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



2.3. Alternatívne riešenia

Nižšie sa nachádzajú alternatívy, ktoré dokážu pokryť hlavný cieľ projektu - Poskytovať elektronické služby a automatizované procesy pre podporu
životných situácií občanov a podnikateľov a zároveň pomôžu riešiť identifikované problémy a príležitosti súčasného stavu:

Problém: Časová a administratívna náročnosť pri vybavovaní potvrdení (dochádzka, štatút) pre občanov a podnikateľov
Problém: Vysoká dĺžka trvania a administratívna náročnosť realizácie životných situácií učiteľov, pedagogických a odborných zamestnancov
Problém: Vysoká náročnosť a dĺžka trvania akýchkoľvek legislatívnych zmien pre poskytovanie a správu pôžičiek z FnPV
Problém: Nie je možnosť kontroly priebehu spracovania žiadosti, poskytnutia okamžitej spätnej väzby, vyhodnocovania parametrov požiadaviek
Problém: Duplicitné a nejednoznačné dáta, ktoré sú zbierané viackrát z rôznych zdrojov alebo dáta, ktoré nie sú zbierané a neexistuje história
stavov
Problém: Vysoké administratívne náklady na vybavenie a spracovanie služieb

Príležitosť: Dodržať pre vybrané cieľové skupiny princíp „Jeden krát a dosť“ v súvislosti s informáciami v oblasti vzdelávania (overovania vzdelania
a vybavovanie potvrdení). Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby neboli vyžadované potvrdenia od občanov, ak s danými informáciami štát už disponuje.

 

Riešenie 1  

Biznis alternatíva 1 Čiastočná optimalizácia a automatizácia procesov pre zabezpečenie navrhovaných služieb prostredníctvom prístupu
k centrálnym údajom pre zainteresované subjekty cez kanál webový portál (GUI) (riešenie )oversi.sk

Popis alternatívy Riešenie zabezpečí vybudovanie centrálnej jednotnej dátovej základne, jej konsolidáciu a vytvorenie referenčných údajov,
ktoré budú poskytované cez CSRÚ pre webový portál (GUI) (riešenie oversi.sk)

Prístup k údajom bude zabezpečený len cez portálovú vrstvu (GUI) cez riadený prístup na základe vytvoreného konta
v IAM bez možnosti systémovej integrácie.

Prístup ku všetkým koncovým službám bude zabezpečený cez prístup k portálu ( ), ktorý by bol rozšírený tak, abyoversi.sk
bol schopný poskytnúť informácie o stave vybavenia žiadosti.

"Must have" kritériá
pre aplikačnú vrstvu

Systém umožní získať potrebné dáta zo školských a vysokoškolských systémov a vybudovať tak jednotnú referenčnú
základňu údajov vrátane kompletných historických stavov pre všetky koncové služby

Systém umožní poskytovanie týchto údajov ako referenčné cez CSRÚ

Systém musí podporovať riadený prístup do registra údajov

Systém zabezpečí prístup a zobrazenie stavu žiadosti na základe vygenerovaného prístupu (napr. pridelené číslo žiadosti)

Všetky koncové služby budú poskytované len cez externý portál (GUI), ktorý bude pristupovať na referenčné údaje cez
CSRÚ.

"Nice to have" kritériá
pre aplikačnú vrstvu

Systém umožní monitoring a prehliadanie všetkých žiadostí s prístupom k vyplneným údajom

Alternatíva pre
technologickú vrstvu

Vládny cloud

Riešenie 2  

Biznis
alternatíva 2

Poskytovanie údajov elektronicky prostredníctvom portálov/webových stránok škôl

http://oversi.sk
http://oversi.sk


Popis
alternatívy

Riešenie je postavené na decentralistickom prístupe riešenia poskytovania údajov/služieb.

Údaje/služby budú poskytované prostredníctvom stránok a portálov jednotlivých škôl, kde budú prístupné len pre autorizovaných
používateľov sa rozsah poskytovaných údajov bude len pre dátovú základňu danej inštitúcie - školy. Údaje o osobách
(študentoch/predagógov) z iných škôl nebudú na danom mieste dostupné a teda konzument musí vedieť, na akej škole a akom
webovom sídle hľadať požadovanú infomáciu.

Údaje nebudú referenčné a budú poskytované súkromnými riešeniami, MŠVVaŠ SR pri decentralistickom prístupe nebude realizovať
portálové riešenie pre každú školu a súkromné riešenia pre tento prípad sú už dnes dostupné na trhu

Systémová integrácia okrem súčasných možností, resp. možností realizovaných v rámci antibyrokratického zákona nebude možná.

"Must have"
kritériá pre
aplikačnú
vrstvu

Systém umožní poskytovať údaje zo školského systému školy vrátane kompletných historických stavov potvrdenie štatútu študenta a
overenie kvalifikácie pedagóga.

Systém umožní autorizovaný prístup k službám a nebude poskytovať osobné údaje neautorizovaným osobám.

"Nice to
have" kritériá
pre aplikačnú
vrstvu

Systém umožní vydávanie potvrdení v elektronickej forme opatrenej kvalifikovaným elektronickým podpisom (na právne účely)

Alternatíva
pre
technologickú
vrstvu

Infraštrukúra školy / tretej strany (súkromný poskytovateľ systému)

Riešenie 3  

Biznis
alternatíva 3

Optimalizácia a automatizácia s využitím centrálnych komponentov pre zabezpečenie prístupu k centrálnym údajom pre
zainteresované subjekty využitím centrálnych komponentov (Modul procesnej integrácie a integrácie údajov) ako aj optimalizácia a
elektronizácia procesov životných situácií zavedením elektronických služieb, vytvorenie systému na spracovanie žiadostí a správu
pôžičiek a vytvorenie referenčného registra údajov

Popis
alternatívy

Riešenie zabezpečí centralizáciu údajov zo školských a vysokoškolských IS pre poskytovanie elektronických služieb vo všetkých
relevantných kanáloch a to:

Systémová integrácia – využitie centrálnych komponentov – Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (údaje z registrov
budú poskytované pre orgány štátnej správy a pre rezortné integrácie formou vytvoreného API).
Používateľský prístup – novovybudované portálové riešenie s príslušným riadením oprávnení pre zainteresované subjekty
Poskytovanie referenčných údajov cez CSRÚ

Jednotlivé elektronické služby prostredníctvom systémovej integrácie budú plne automatizované, používateľské žiadosti budú
elektronizované a ich spracovanie podporené automatizáciou podľa navrhnutých procesov to-be v rámci realizácie projektu EVS.
Bude vybudovaná dátová základňa pre jednoznačné údaje – registre, vybraná množina bude definovaná ako referenčná. Bude
vybudovaný nový informačný systém na správu pôžičiek, ktorý umožní aj spracovanie elektronických žiadostí o pôžičku vo väzbe na
budované služby registrov študentov a zamestnancov. Procesy budú riešené v maximálnej možnej miere na úrovni MŠVVaŠ SR
a FnPV a budú riadené  automatizovane.



"Must have"
kritériá pre
aplikačnú
vrstvu

Systém umožní podanie elektronických žiadostí pre všetky uvedené služby a overenie identity žiadateľa cez eID

Systém umožní poslať žiadateľovi výstup zo žiadanej služby elektronickou formou

Systém pre spracovanie a správu žiadostí musí podporovať riadený prístup pre interných používateľov na základe vytvoreného konta
v IAM

Systém umožní automatizovane spracovať podané elektronické žiadosti pre jednotlivé služby

Systém umožní manuálny zásah a spracovanie žiadosti v stave spracovania (prípady, kedy je potrebný manuálny vstup používateľa
v procese spracovania) pre jednotlivé služby

Systém bude mať možnosť prístupu do centralizovaného centra všetkých žiadostí

Systém poskytne možnosť prístupu cez webový portál pre vybavenie služieb bez potreby integrácie na CSRÚ (pre subjekty, ktoré
nebudú chcieť integráciu)

Systém pre FnPV umožní vedenie a správu úverových účtov podľa aktuálnej legislatívy

Systém pre FnPV umožní spracovanie elektronických žiadostí

Systém pre FnPV umožní pristupovať žiadateľom na vybrané údaje cez webové rozhranie

Systém umožní posielať notifikácie pri zmenách stavu a kedykoľvek zistiť stav spracovania žiadosti pre žiadateľa

Systém umožní prehľad a stav všetkých žiadostí v procese ich spracovania, trvania jednotlivých činností, merania a vyhodnocovania

Systém umožní prehliadať všetky žiadostí s prístupom k vyplneným údajom

Systém umožní získať potrebné dáta zo systémov a vybudovať tak jednotnú referenčnú základňu údajov vrátane kompletných
historických stavov

Systém umožní získavať potrebné referenčné údaje z CSRÚ pre vybavenie žiadostí

Systém umožní poskytovanie referenčných údajov cez CSRÚ

Systém umožní poskytovanie vybraných referenčných údajov cez vytvorené API pre tretie strany

Riešenie bude ľahko rozvinuteľné pre potreby elektronizácie služieb z ďalších oblastí (napr. agenda športovcov)

"Nice to
have" kritériá
pre aplikačnú
vrstvu

Všetky vytvorené aplikačné služby budú poskytované vo všetkých kanáloch (prístup cez CSRÚ, ako aj cez webový portál).

 

Alternatíva
pre
technologickú
vrstvu

Vládny cloud

Kritérium MCA Zdôvodnenie kritéria

Riešenie umožní poskytovať referenčné údaje
pre vybrané cieľové skupiny

Je potrebné poskytovať tieto údaje pre ďalšie externé subjekty ako v súčasnosti ÚPSVaR, čím sa
odstráni zbytočná byrokracia a veľké množstvo potvrdení, ktoré si vybrané cieľové skupiny môžu
overiť elektronicky

Riešenie umožní zjednotiť a vybudovať
jednotnú údajovú základňu (registre)

Neexistuje jednotná základňa údajov, ktoré sú potrebné pre vybavenie služieb, údaje sa
nachádzajú v rôznych systémoch na viacerých miestach, údaje sa často nachádzajú len
v aktuálnom stave bez možností získavania alebo práce s údajmi v histórií

Riešenie eliminuje potrebu získavania
overenia štatútu žiaka/poslucháča/študenta
(potvrdenie o návšteve školy) v papierovej
podobe

Je potrebné zabezpečiť „jeden krát a dosť“ pre tento typ údaju a sprístupniť ho na spracovanie
v životných situáciách v strojovej podobe

Riešenie zníži čas trvania služieb a procesov
pri vybavovaní potvrdení pre občanov
a podnikateľov

Administratívna náročnosť vybavenia služieb pre občanov a podnikateľov je veľmi vysoká
vzhľadom na vysoký podiel manuálnych činností v procese a veľké mesačné množstvo takýchto
žiadostí.



Riešenie zníži čas trvania služieb a procesov
pri vybavovaní potvrdení pre učiteľov,
pedagogických a odborných zamestnancov

Administratívna náročnosť vybavenia služieb pre občanov a podnikateľov je veľmi vysoká
vzhľadom na vysoký podiel manuálnych činností v procese a veľké mesačné množstvo takýchto
žiadostí.

Riešenie podporí proces spracovania žiadostí
o pôžičku a správy pôžičiek z FnPV pre
študentov a pedagógov

Neexistuje podpora procesu spracovania žiadostí pôžičiek pre študentov a pedagógov a tento
proces nebude možné plnohodnotne automatizovať vzhľadom na zastaralý systém. Navyše správa
pôžičiek je časovo a administratívne náročná pri akýchkoľvek zmenách legislatívy.

Riešenie zníži administratívne náklady na
papier, tlač a doručenie žiadostí a potvrdení

Procesy v súčasnosti bežia čisto manuálne a papierovým spracovaním a prinášajú so sebou
vysoká náklady na papier, tlač a doručenie

Riešenie umožní prehľad o stave podaných
žiadostí a procese spracovania

V súčasnosti nie je možnosť vidieť a ani zistiť stav spracovania svojej žiadosti, či žiadosť je
zaevidovaná, kedy bude vybavená. Tieto údaje chýbajú aj v procese vyhodnotenia, kontroly
a zlepšenia nového procesu

 

Zúženie uvedených alternatív riešenia prebieha prostredníctvom multikriteriálnej analýzy (MCA) zostavenej na základe kapitoly Motivácia, ktorá
obsahuje ciele stakeholderov, ich požiadavky a obmedzenia pre dosiahnutie uvedeného cieľa.

 Kritérium MCA MŠVVaŠ SR /
FnPV

Školy Žiadatelia Externí
konzumenti

údajov

Biznis
vrstva

 

Riešenie umožní zjednotiť a vybudovať jednotnú údajovú základňu (registre) X X  X

Riešenie umožní poskytovať referenčné údaje pre vybrané cieľové skupiny X X X X

Riešenie eliminuje potrebu získavania overenia štatútu žiaka/poslucháča/študenta (potvrdenie
o návšteve školy) v papierovej podobe

 X X X

Riešenie zníži čas trvania služieb a procesov pri vybavovaní potvrdení pre občanov  X X X

Riešenie zníži čas trvania služieb a procesov pri vybavovaní potvrdení pre učiteľov, pedagogických
a odborných zamestnancov

X X X  

Riešenie podporí proces spracovania žiadostí o pôžičku a správy pôžičiek z FnPV pre študentov a
pedagógov

X  X  

Riešenie zníži administratívne náklady na papier, tlač a doručenie žiadostí a potvrdení X X X X

 

Vyhodnotenie jednotlivých alternatív v rámci MCA:

Zoznam kritérií Riešenie
1

Spôsob dosiahnutia

Riešenie umožní poskytovať referenčné údaje pre
vybrané cieľové skupiny

čiastočne Referenčné údaje bude možné získavať len manuálne a nie automatizovanou
výmenou medzi systémami.

Riešenie umožní zjednotiť a vybudovať jednotnú
údajovú základňu (registre)

áno Bude vytvorená základná údajová platforma, ktorá bude obsahovať všetky
potrebné údaje z viacerých systémov a bude ich poskytovať pre rýchle vybavenie
elektronických služieb vrátane informácií o stavoch so zmenami histórie.

Údaje z viacerých systémoch bude zabezpečovať integračná a orchestračná
platforma.

Riešenie eliminuje potrebu získavania overenia
štatútu žiaka/poslucháča/študenta (potvrdenie
o návšteve školy) v papierovej podobe

čiastočne Vybudovaním registra a s prístupom k týmto údajom sa neeliminuje všetky možné
prípady získavania výsledku overenia štatútu žiaka/poslucháča/študenta, nebudú
však poskytované automaticky.

Riešenie zníži čas trvania služieb a procesov pri
vybavovaní potvrdení pre občanov a podnikateľov

čiastočne Vybudovaním registra a s prístupom k týmto údajom sa čiastočne zníži čas
potrebný na zistenie informácie – stále bude potrebné manuálne vymieňať získané
potvrdenie (nie je v súlade s „jeden krát a dosť“)



Riešenie zníži čas trvania služieb a procesov pri
vybavovaní potvrdení pre učiteľov, pedagogických
a odborných zamestnancov

čiastočne Vybudovaním registra a s prístupom k týmto údajom sa čiastočne zníži čas
potrebný na zistenie informácie – stále bude potrebné manuálne vymieňať získané
potvrdenie (nie je v súlade s „jeden krát a dosť“)

Riešenie podporí proces spracovania žiadostí
o pôžičku a správy pôžičiek z FnPV pre študentov
a pedagógov

nie Riešenie nepokrýva uvedené procesy.

Riešenie zníži administratívne náklady na papier,
tlač a doručenie žiadostí a potvrdení

čiastočne Údaje bude možné získať v elektronickej podobe, nie sú však riešené procesy
výmeny údajov elektronicky

Zoznam kritérií Riešenie
2

Spôsob dosiahnutia

Riešenie umožní poskytovať referenčné údaje pre
vybrané cieľové skupiny

nie Pri systémoch tretích strán a decentralizovanom riešení nie je možné
garantovať referenčnosť údajov (nie je možné sledovat duplicity. kontrolu
údajov a ich konzistencie).

Riešenie umožní zjednotiť a vybudovať jednotnú
údajovú základňu (registre)

nie Jednotná základňa nie je predmetom riešenia

Riešenie eliminuje potrebu získavania overenia štatútu
žiaka/poslucháča/študenta (potvrdenie o návšteve
školy) v papierovej podobe

čiastočne Vybudovaním registra a s prístupom k týmto údajom sa neeliminuje všetky
možné prípady získavania výsledku overenia štatútu
žiaka/poslucháča/študenta, nebudú však poskytované automaticky.

Riešenie zníži čas trvania služieb a procesov pri
vybavovaní potvrdení pre občanov a podnikateľov

čiastočne Vybudovaním registra a s prístupom k týmto údajom sa čiastočne zníži čas
potrebný na zistenie informácie – stále bude potrebné manuálne vymieňať
získané potvrdenie (nie je v súlade s „jeden krát a dosť“)

Riešenie zníži čas trvania služieb a procesov pri
vybavovaní potvrdení pre učiteľov, pedagogických
a odborných zamestnancov

čiastočne Vybudovaním registra a s prístupom k týmto údajom sa čiastočne zníži čas
potrebný na zistenie informácie – stále bude potrebné manuálne vymieňať
získané potvrdenie (nie je v súlade s „jeden krát a dosť“)

Riešenie podporí proces spracovania žiadostí
o pôžičku a správy pôžičiek z FnPV pre študentov a
pedagógov

nie Riešenie nepokrýva uvedené procesy.

Riešenie zníži administratívne náklady na papier, tlač
a doručenie žiadostí a potvrdení

čiastočne Údaje bude možné získať v elektronickej podobe, nie sú však riešené procesy
výmeny údajov elektronicky

Zoznam kritérií Riešenie
3

Spôsob dosiahnutia

Riešenie umožní poskytovať referenčné údaje
pre vybrané cieľové skupiny

áno Zavedením jednotnej údajovej základne bude možné tieto dáta ďalej poskytovať pre
tretie strany prostredníctvom Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov
(CSRÚ), vybudovaného API rozhrania ako aj portálového kanálu.

Riešenie umožní zjednotiť a vybudovať jednotnú
údajovú základňu (registre)

áno Bude vytvorená základná údajová platforma, ktorá bude obsahovať všetky potrebné
údaje z viacerých systémov a bude ich poskytovať pre rýchle vybavenie
elektronických služieb vrátane informácií o stavoch so zmenami histórie.

Údaje z viacerých systémoch bude zabezpečovať integračná a orchestračná
platforma.

Riešenie eliminuje potrebu získavania overenia
štatútu žiaka/poslucháča/študenta (potvrdenie
o návšteve školy) v papierovej podobe

áno Pokrytím všetkých kanálov prístupu k informáciám budú maximálne eliminované
potreby osobného alebo papierového získavania týchto údajov

Riešenie zníži čas trvania služieb a procesov pri
vybavovaní potvrdení pre občanov
a podnikateľov

áno Zavedením elektronických služieb a automatizácie procesov dôjde k zníženiu trvaniu
pri vybavovaní potvrdení pre občanov a podnikateľov

Riešenie zníži čas trvania služieb a procesov pri
vybavovaní potvrdení pre učiteľov,
pedagogických a odborných zamestnancov

áno Zavedením elektronických služieb a automatizácie procesov dôjde k zníženiu trvaniu
pri vybavovaní potvrdení pre pedagogických a odborných zamestnancov



Riešenie podporí proces spracovania žiadostí
o pôžičku a správy pôžičiek z FnPV pre
študentov a pedagógov

áno Bude vytvorený systém pre podporu procesu spracovania žiadostí o pôžičku z FnPV
pre študentov a pedagógov a pre správu účtov pôžičiek vrátane potrebných interných
podporných procesov a publikovania vybraných informácií pre žiadateľov

Riešenie zníži administratívne náklady na papier,
tlač a doručenie žiadostí a potvrdení

áno Zavedením elektronických služieb a automatizácie procesov dôjde k zníženiu
administratívnych nákladov na papier, tlač a doručenie na dvoch úrovniach:

elektronickými žiadosťami bude znížený celkový počet podaných žiadostí
písomnou formou
v internom procese spracovania odpadnú činnosti, ktoré boli zabezpečované
papierovým spôsobom aj pri nezmenenom počte písomných žiadostí

Alternatíva riešenia 1 je vyhodnotená v MCA ako  z pohľadu Národného projektu a riešenia elektronizácie vybraných služieb z dôvodu, žezamietnutá
nepokrýva všetky služby a neposkytuje údaje na systémovú dátovú integráciu jednotným spôsobom.

Alternatíva riešenia 2 je vyhodnotená v MCA ako  z dôvodu, že nepokrýva všetky elektronické služby, neumožňuje dátovú integráciu azamietnutá
neumožňuje budovanie referenčného registra ako základnej údajovej báze pre používanie údajov na právne účely.

Na základe vyhodnotenia kritérií v rámci MCA vyšla ako  biznis alternatíva 3 – Optimalizácia a automatizácia s využitím centrálnychoptimálna
komponentov pre zabezpečenie prístupu k centrálnym údajom pre zainteresované subjekty využitím centrálnych komponentov (Modul procesnej
integrácie a integrácie údajov) ako aj optimalizácia a kompletná elektronizácia procesov životných situácií zavedením elektronických služieb, vytvorenie
systému na spracovanie žiadostí a správu pôžičiek a vytvorenie referenčného registra údajov (ako preferovaný variant), ktorá spĺňa všetky kritériá MCA.
Nižšie je rozpracovaný variant 1 (alternatíva A) aj variant 2 (alternatíva B) tejto alternatívy formou „minimalistického“ a „úplného“ rozsahu.

 

Rozdielový element pre určenie a ekonomickú analýzu je  poskytovaných prostredníctvom kanála „špecializovaný portál“, ktorý síce nie jerozsah služieb
nevyhnutný z pohľadu legislatívnych povinností, avšak prináša možnosť obsluhy konzumentov ako fyzické osoby (rodičia, študenti, zákonní
zástupcovia) alebo sprístupnenia údajov pre súkromné subjekty, ktoré sa rozhodnú nerealizovať systémové integrácie na centrálnu platformu údajov
štátu. Cieľom ekonomickej analýzy je práve vyhodnotiť pomer medzi prínosmi a týmito nákladmi na služby na špecializovanom portáli.

2.3.1. Alternatíva A – Realizácia elektronických služieb – „minimalistický“ rozsah

Súhrnný popis



Variant počíta s vybudovaním komplexnej elektronizácie v procese poskytovania elektronických služieb, podporu pre riadenie a automatizáciu týchto
žiadostí s prístupom k jednotnej centrálnej databázy, ktorá bude obsahovať všetky údaje pre referenčné registre. Všetky systémy pre elektronické
služby budú získavať údaje len z tejto vytvorenej databázy. Vybrané údaje budú následne poskytované cez CSRÚ pre tretie strany. Zároveň bude
vytvorený systém pre FnPV, ktorý bude slúžiť na manažment a správu žiadostí ako aj účtov žiadateľov.

V rámci navrhovanej alternatívy sa zrealizujú nasledujúce funkcionality:

-         Systém zabezpečí pre verejnosť prístup do portálu elektronických služieb cez overenie identity formou eID pre .vybrané koncové služby

K dispozícii na portáli budú len služby:

Overovanie dochádzky žiakov základných a stredných škôl
Overovanie štatútu žiaka, poslucháča alebo študenta

-         Systém bude pre interných používateľov umožňovať prístup k funkciám vytvorených systémov na základe definovaných prístupových práv a
prostredníctvom vytvoreného konta v IAM kvôli manažovaniu procesu koncových služieb a ich spracovaniu.

-         Systém umožní rozlišovať oprávnenia prihlásených používateľov (žiak, rodič, zákonný zástupca, iná oprávnená osoba/subjekt) a rozsah údajov
resp. služieb  s oprávnením na prístup ku žiadaným koncovým službám

-         Systém umožní manažment prijatých žiadostí a ich spracovanie na základe prístupových oprávnení v prípade, ak proces nebude možné
vykonať plne automatizovane t.j. v prípade, kedy jednoznačne nie je možné automatizovane spracovať žiadosť (nutnosť manuálneho zásahu).

-         Systém zabezpečí informácie o všetkých stavoch vybavenia elektronických služieb s meraniami trvania po jednotlivých stavoch za účelom
kontroly, monitoringu a budúcej optimalizácie procesov

-         Systém zabezpečí reporting a štatistiky z agregovaných údajov z registrov a elektronických žiadostí o koncové služby

-         Systém umožní prepojenie s registratúrnym systémom rezortu pre účely oficiálnej komunikácie

-         Systém zabezpečí integračnú a orchestračnú platformu pri výmene údajov medzi internými a externými systémami

-         Systém zabezpečí vybudovanie jednoznačnej údajovej základne v akomkoľvek čase vrátane histórie zmien t.j. zistenie informácií o žiakoch v
akomkoľvek čase historicky

-         Systém zabezpečí integráciu na CSRÚ pre prijímanie údajov od ostatných organizácií, ktoré budú potrebné v procese životných situácií
a pripravenosti v čase implementácie pre referencovanie a dosiahnutie dátovej kvality

-         Systém zabezpečí integráciu na CSRÚ pre poskytovanie údajov pre konzumentov z VS

-         Systém FnPV zabezpečí podporu pre schvaľovanie a automatizované spracovanie vybraných aktivít elektronických žiadostí o pôžičky

-         Systém zabezpečí správu schválených pôžičiek v systéme FnPV, informácie a zoznamy neschválených pôžičiek. Systém bude zabezpečovať
komplexnú back-office správu pôžičiek.

-         Systém zabezpečí prístup a poskytovanie referenčných údajov v súlade s aktuálnymi zákonmi o ochrane osobných údajov a GDPR
s možnosťou úplného výpisu evidovaných údajov za celú históriu vzdelávania (od bodu migrácie/inicializácie)

Z technologického hľadiska bude aplikované cloudové riešenie vo vládnom cloude.

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

Ďalšie informácie 
(Max. 800 znakov)

Alternatíva je zamietnutá z dôvodu, že neumožňuje poskytovať všetky služby prostredníctvom portálového riešenia a teda nepokrýva aj konzumentov
mimo dátovej integrácie.

Ekonomické prínosy (BCR = 3,36) nie sú výrazne výhodnejšie oproti preferovanej Alternatíve B (BCR = 3,24)

2.3.2. Alternatíva B – Realizácia elektronických služieb – „úplný“ rozsah

Súhrnný popis



Variant počíta s vybudovaním komplexnej elektronizácie v procese poskytovania elektronických služieb, podporu pre riadenie a automatizáciu týchto
žiadostí. Bude vytvorená jednotná centrálna databáza s obsiahnutím všetkých údajov. Údaje budú zozbierané v čase spracovania žiadosti
z viacerých systémov, pospájané a poslané následne ako výstup pre žiadateľov. Vybrané údaje budú tiež poskytované cez CSRÚ a pre API pre tretie
strany. Zároveň bude vytvorený systém pre FnPV, ktorý bude slúžiť na manažment a správu žiadostí ako aj účtov žiadateľov.

V rámci navrhovanej alternatívy sa zrealizujú nasledujúce funkcionality:

-         Systém zabezpečí prístup do portálu elektronických služieb cez overenie identity formou eID pre  koncové služby popísané v rámcivšetky
štúdie uskutočniteľnosti.

-         Systém bude pre interných používateľov umožňovať prístup k funkciám vytvorených systémov na základe definovaných prístupových práv a
prostredníctvom vytvoreného konta v IAM kvôli manažovaniu procesu koncových služieb a ich spracovaniu.

-         Systém umožní rozlišovať oprávnenia prihlásených používateľov (žiak, rodič, zákonný zástupca, iná oprávnená osoba/subjekt) a rozsah údajov
resp. služieb  s oprávnením na prístup ku  koncovým službámžiadaným

-         Systém umožní manažment prijatých žiadostí a ich spracovanie na základe prístupových oprávnení v prípade, ak proces nebude možné
vykonať plne automatizovane t.j. v prípade, kedy jednoznačne nie je možné automatizovane spracovať žiadosť (nutnosť manuálneho zásahu).

-         Systém zabezpečí informácie o všetkých stavoch vybavenia elektronických služieb s meraniami trvania po jednotlivých  za účelomstavoch
kontroly, monitoringu a budúcej optimalizácie procesov

-         Systém zabezpečí reporting a štatistiky z agregovaných údajov z registrov a elektronických žiadostí o koncové služby

-         Systém umožní prepojenie s registratúrnym systémom rezortu pre účely oficiálnej komunikácie

-         Systém zabezpečí integračnú a orchestračnú platformu pri výmene údajov medzi internými a externými systémami

-         Systém zabezpečí vybudovanie jednoznačnej údajovej základne v akomkoľvek čase vrátane histórie zmien t.j. zistenie informácií o žiakoch v
akomkoľvek čase historicky

-         Systém zabezpečí integráciu na CSRÚ pre údajov od ostatných organizácií, ktoré budú potrebné v procese životných situáciíprijímanie 
a pripravenosti v čase implementácie pre referencovanie a dosiahnutie dátovej kvality

-         Systém zabezpečí integráciu na CSRÚ pre poskytovanie údajov pre konzumentov z VS

-         Systém FnPV zabezpečí podporu pre schvaľovanie a automatizované spracovanie vybraných aktivít elektronických žiadostí o pôžičky

-         Systém zabezpečí správu schválených pôžičiek v systéme FnPV, informácie a zoznamy neschválených pôžičiek. Systém bude zabezpečovať
komplexnú back-office správu pôžičiek.

-         Systém zabezpečí prístup a poskytovanie referenčných údajov v súlade  aktuálnymi zákonmi o ochrane osobných údajov a GDPRs
s možnosťou úplného výpisu evidovaných údajov za celú históriu vzdelávania (od bodu migrácie/inicializácie)

Z technologického hľadiska bude aplikované cloudové riešenie vo vládnom cloude.

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

Ďalšie informácie 
(Max. 800 znakov)

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)



2.4. Popis budúceho stavu

2.4.1. Legislatíva

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

Súhrnný popis

V nadväznosti na Reformný zámer a očakávané výstupy pridruženého projektu OP EVS „Optimalizácia procesov a služieb regionálneho školstva“ sa
pre realizáciu zvoleného variantu predpokladá potreba nasledovných legislatívnych úprav:

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania
Vnútorný predpis Fondu na podporu vzdelávania 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie
študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

Jedným z cieľov projektu je povýšenie aktuálnych údajov o štatúte žiaka/študenta na úroveň referenčných a teda vytvorenie referenčného registra.
Používanie údajov bude potrebné upraviť legislatívne ako aj definovať ich kvalitu, rozsah a úroveň použitia.

Ako ďalšia oblasť vyžadujúca zásadnejšie úpravy sú metodické usmernenia pre zber údajov, ktoré budú základom pre poskytovanie služieb (definícia
a procesy pre zdrojové „registre“).

Tieto dve oblasti, t.j. právna úprava definujúca referenčné údaje a ich používanie musí byť v súlade s metodikou zberu údajov, aby kvalita
zodpovedala potrebám používania údajov.

 

Projekt musí byť zároveň v súlade so všeobecným zákonným rámcom pre oblasť IKT a údajov, predovšetkým:

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
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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

Do začiatku realizácie projektu sa tiež očakáva schválenie a nadobudnutie účinnosti Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ( ).https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/473

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

 

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

 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/473


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

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

 

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

R_1.1      Legislatívna príprava bude meškať
R_1.2      Politické riziko pri zmene vlády

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.

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



2.4.2. Architektúra

2.4.2.1. Biznis architektúra

 – Tabuľka 11 Biznis architektúra budúci stav

Súhrnný popis

Služby budú pre cieľové skupiny poskytované hlavne na webovom portáli a tiež cez portál ÚPVS. Dôvodom pre definovanie potreby špecializované portálu je komfort práce s údajmi (predvypĺňanie, validácie) ako aj potreba riešenia autorizácii používateľov (zákonní zástupcovia, iné oprávnené osoby).

Z hľadiska poskytovaných biznis služieb z pohľadu architektúry bude cieľové riešenie pokrývať nasledovné biznis služby a ich rozsah (rozsah údajov bude záväzne špecifikovaný v rámci analytickej fázy projektu):

 

Oblasť 1 - Služby pre občanov v procesoch regionálneho a vysokého  školstva

Štúdium na základných, stredných a vysokých školách v SR

Overovanie dochádzky žiakov základných a stredných škôl – služba  bude proaktívne poskytovať údaje o dosiahnutí limitu vymeškaných hodín na ZŠ resp. SŠ pre účely kontroly plnenia povinnej školskej dochádzky,

Forma:

Proaktívna informácia pre ÚPSVaR - automaticky workflow s parametrizovanou inicializačnou podmienkou
Výpis/odpis z dochádzky žiaka (len neospravedlnené hodiny) pre Políciu, zákonného zástupcu, súdy atď.

Rozsah a kvalita údajov:

Mesačný zber/vyhodnocovanie
Neospravedlnené hodiny nad rámec definovaného limitu (v súčasnosti 15 hodín / mesiac)

Overovanie získaného vzdelania a kvalifikácie – služba bude poskytovať údaje a/alebo príslušné elektronické doklady o dosiahnutom stupni vzdelania resp. odbornej kvalifikácii získanej štúdiom na ZŠ resp. SŠ alebo VŠ,

Forma:

Informácia o dosiahnutom stupni vzdelania (číselníková hodnota) - automaticky
Výpis/odpis z vzdelania a kvalifikácie (podrobnejšie údaje)

Rozsah a kvalita údajov:

Polročný zber/vyhodnocovanie, resp. pri dosiahnutom míľniku (napr. monitory, školské súťaže, maturita, štátnice)
Dosiahnuté čiastkové (polročné a ročné vysvedčenia, výsledký školských súťaží) a výsledné míľniky vzdelania (číselníková hodnota, napr. stredné odborné vzdelanie (s výučným listom))

Overovanie štatútu žiaka, poslucháča alebo študenta – služba bude poskytovať údaje a/alebo príslušné elektronické doklady za účelom náhrady potvrdenia o návšteve školy v papierovej forme, ktoré je aktuálne požadované orgánmi verejnej správy od rodičov resp. zákonných zástupcov. Zastupovanie bude riešené uvedením zákonného zástupcu počas zápisu do školy.

Forma:

Informácia o štatúte žiaka/poslucháča (číselníková hodnota a časová zložka) - automaticky
Výpis/odpis štatútu žiaka/poslucháča (podrobnejšie údaje, napr. región, údaje o škole a pod.) - automaticky, zložený údaj z viacerých zdrojov

Rozsah a kvalita údajov:

Priebežný a automatizovaný prenos zo školských systémov - potrebné vyriešiť priebežnú a nedostatočnú aktualizáciu prenosu údajov počas projektu systémovo alebo zmenou metodického pokynu

Podávanie   žiadosti o výpis z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov a centrálneho registra študentov – služba bude poskytovať komplexné údaje o priebehu štúdia na ZŠ, SŠ a VŠ vo forme „karty žiaka/študenta“,

Forma:

Výpis/odpis z registra DŽP a CRŠ - poloautomaticky s prípadnym manuálnym spracovaním

Rozsah a kvalita údajov:

Rozsah všetkých evidovaných údajov podľa legislatívy

Koncová služba Početnosť Typ komunikácie Priemerné trvanie procesu na strane spracovateľa Účel

Overovanie dochádzky žiakov základných a stredných škôl priemerne každá škola denne (ZŠ 2588, SŠ 852,  JŠ 52, špeciálne školy 545) cca 4000 denne el. služba 0 min. ÚPSVaR, Polícia, Zákonný zástupca

Overovanie získaného vzdelania a kvalifikácie Približne 7 000 ročne / základné a stredné školy

Približne 10 000 ročne / vysoké školy

el. služba 0 min. Škola, Zamestnávateľ

Overovanie štatútu žiaka, poslucháča alebo študenta Približne 1 400 000 ročne / základné a stredné školy

Približne 300 000 ročne / vysoké školy

el. služba 0 min. Obec, dopravné podniky a ŽSR, SP, ZP...

Podávanie žiadosti o výpis z centrálneho registra približne v jednotkách ks ročne el. služba N/A Zákonná požiadavka (potreba viesť register a umožniť robiť jeho výpis)

 

Oblasť 2 - Služby pre pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov regionálneho a vysokého školstva

Overenie pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov školstva v centrálnom registri – služba bude zabezpečovať proces overenia a aktualizácie údajov pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov školstva v centrálnom registri zamestnancov

Forma:

Výpis/odpis z údajov pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov - poloautomaticky s prípadným manuálnym workflow overovaním

Rozsah a kvalita údajov:

Priebežný a automatizovaný prenos zo školských systémov
Kategória, kariérová pozícia, kariérový stupeň, údaje o platovej triede, kvalifikačné predpoklady, kreditové príspevky (alebo iná alternatíva ku kreditovému systému), kontinuálne a doplňujúce vzdelávanie

Register podľa zákona vedie nasledovné údaje: titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, adresa pobytu a druh pobytu, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje o kvalifikačných predpokladoch a jazykovej kompetencii, zamestnávateľ, údaje o pracovnoprávnom vzťahu, dĺžka započítanej
praxe, z toho pedagogická prax pedagogických zamestnancov, odborná prax odborných zamestnancov, kategória, podkategória, kariérový stupeň, údaje o odmeňovaní, druh poberaného dôchodku, základný úväzok, kariérová pozícia, absolvované kontinuálne vzdelávanie, údaje o získaných kreditoch, zdravotná poisťovňa.

Overovanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických zamestnancov – služba bude poskytovať údaje a/alebo príslušné elektronické doklady o pedagogickej spôsobilosti pedagogického zamestnanca

Forma:

Informácia o kategórii pedagogického zamestnanca (číselníková hodnota) - automaticky

Rozsah a kvalita údajov:

Priebežný a automatizovaný prenos zo školských systémov

Sprístupňovanie záznamov z CR (Centrálneho registra študentov a Registra zamestnancov VŠ) pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov regionálneho a vysokého školstva – služba bude poskytovať komplexné údaje o evidencii pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov



Forma:

Výpis/odpis z registra CRŠ a Registra zamestnancov VŠ - poloautomaticky s prípadnym manuálnym spracovaním

Rozsah a kvalita údajov:

Rozsah všetkých evidovaných údajov podľa legislatívy

Koncová služba Početnosť Typ komunikácie Priemerné trvanie procesu na strane spracovateľa Účel

Overovanie pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov v regionálnom školstve v centrálnom registri Približne 3 000 ročne el. služba 74 min. Školy (zamestnávatelia)

Overovanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických zamestnancov Približne 2 000 ročne el. služba 218 min. Školy (Zamestnávatelia, Pedagógovia)

Sprístupňovanie záznamov z centrálneho registra pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov približne v jednotkách ks ročne el. služba N/A Zákonná požiadavka (potreba viesť register a umožniť robiť jeho výpis)

 

Oblasť 3 - Služby poskytovania pôžičiek na podporu vzdelávania pre študentov a pedagogických pracovníkov

Poskytovanie pôžičiek pre študentov a pedagogických pracovníkov z Fondu na podporu vzdelávania (FnPV) – služba bude pokrývať proces vybavenie žiadosti a spracovania žiadosti o pôžičku z FnPV pre študentov a pedagogických pracovníkov. Služba slúži na podanie a vybavenie žiadosti o pôžičku pre študenta alebo pedagogického pracovníka.

Forma: Formulárová elektronická transakčná služba a jej kompletné vybavenie vrátane platieb za podpory workflow-u a poloautomatizácie

Proces služby bude podporovať nasledovnú funkčnosť a procesy:

Kontrola úplnosti údajov žiadosti v prípade osobného doručenia (predbežná kontrola)
Zaevidovanie žiadosti do registratúrneho denníka
Pridelenie žiadosti príslušnému referentovi
Evidencia žiadosti do IS vrátane posúdenia pravdivosti, správnosti a úplnosti údajov žiadosti a vyhodnotenia splnenia zákonných prednostných kritérií
Zaradenie žiadosti do zoznamu žiadostí spĺňajúcich a nespĺňajúcich podmienky poskytovania pôžičiek
Určenie poradia žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií
Vypracovanie materiálu na radu
Námatkovo overiť správnosť posúdenia žiadosti
Posúdenie materiálu
Predloženie materiálu na radu
Podanie vysvetlenie pre radu
Schválenie / Neschválenie žiadostí o pôžičku
Zaznamenanie zmeny stavu v IS
Vypracovanie zoznamu schválených a neschválených žiadostí
Zverejnenie zoznamu schválených / neschválených pôžičiek
Vypracovanie oznámenia a návrh zmluvy o pôžičke
Podpísanie návrhu zmluvy o pôžičke
Zaslanie oznámenia a návrhu zmluvy o pôžičke 
Zaevidovanie zmluvy do registratúrneho denníka
Pridelenie zmluvy príslušnému referentovi         
Evidencia zmluvy do IS vrátane kontroly úplnosti a správnosti podpísanej zmluvy             
Zverejnenie podpísanej zmluvy v CRZ    
Doplnenie dátumu účinnosti zmluvy do IS          
Poukázanie pôžičky na účet dlžníka
Doplnenie dátumu poukázania pôžičky na účet dlžníka do zoznamu schválených žiadostí
Zverejnenie aktualizovaného zoznamu schválených pôžičiek po doplnení dátumu poukázania pôžičky na webe     
Archivácia spisu žiadosti

V rámci projektu je zahrnutý aj backoffice systém na evidenciu a spracovanie žiadostí, ktorý bude umožňovať:

Evidencia pôžičiek klientom

Evidencia údajov o klientoch
Podpora procesu schvaľovania pôžičky
Evidencia a sledovanie dlhov na splátkach
evidencie a sledovanie dlhov klientov, ktorí sú v režime vymáhania pohľadávky
evidencia a sledovanie ostatných dlhov
úprava úrokových sadzieb
Odklady splátok

Správu dokumentov

Generovanie zmluvných dokumentov a výpisov
Hromadné rozosielanie dokumentov

Pošta

Evidencia odoslanej a došlej pošty (tlač adresných štítkov, registratúrneho denníka)

Bankové transakcie

Automatická evidencia obratov na bankových účtoch
Automatické párovanie splátok pôžičiek
Vrátanie nespárovaných splátok
Automatickú realizáciu inkaso z účtu klienta

Notifikácie, štatistiky a reporty

Bližšia špecifikácia aplikácii je uvedená v Aplikačnej architektúre budúceho stavu.

Koncová služba Početnosť Typ komunikácie Priemerné trvanie procesu na strane spracovateľa Účel

Podávanie žiadosti o pôžičku pre študentov a pedagogických pracovníkov z Fondu na podporu vzdelávania Približne 1500 žiadostí, ktoré sa spracovávajú v 5 kolách žiadostí el. služba 41 min. Potreba financovania nákladov študentov a pedagogických pracovníkov

Pozn.: Pri službách poskytovania pôžičiek je očakávaný nárast početnosti v súvislosti s motiváciou študentov a ich udržanie v slovenskom školstve (https://www.ta3.com/clanok/1132561/studentov-maju-na-slovensku-udrzat-dostupnejsie-pozicky.html). Tieto počty ale nie aktuálne možné exaktne určiť takže nevstupujú medzi prínosy.

https://www.ta3.com/clanok/1132561/studentov-maju-na-slovensku-udrzat-dostupnejsie-pozicky.html


V rámci riešenia sú navrhované nasledujúce oblasti poskytovaných funkcií/procesov:

Evidencia vzdelania a kvalifikácie žiakov a študentov – evidovanie a zaznamenanie kompletnej kvalifikácie žiaka alebo študenta vrátane histórie
Evidencia dochádzky žiakov a poslucháčov – evidencia dochádzky žiaka, prípadne poslucháča. Evidencia študenta je zaznamenávaná len pre účely dosiahnutia vzdelania. Pre žiaka je zaznamenávaná aj ako povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky.
Evidencia štatútu žiakov a študentov – evidencia štatútu žiaka a študenta pre potreby získania rôznych zliav a sociálnych príspevkov a dávok
Evidencia pedagogických odborných a ostatných zamestnancov – evidencia zamestnancov regionálneho a vysokého školstva, evidencia platových tried a začlenenie zamestnancov
Evidencia pedagogickej spôsobilosti – evidencia kompletnej histórie pedagogického zamestnanca pre účely zatriedenia pre účely spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti
Evidencia pôžičiek z FnPV – evidencia schválených, neschválených pôžičiek študentov a pedagógov
Správa pôžičiek a účtov z FnPV – správa všetkých existujúcich pôžičiek, sledovanie platenia splátok, úročenie, výpisy z účtu, zmeny v zmluvnom vzťahu, vymáhanie, exekúcie
Sprístupnenie informácií z registra DŽP – poskytovanie informácií z registra detí, žiakov a poslucháčov
Sprístupnenie záznamov z CR a Registra zamestnancov – poskytovanie informácií z centrálneho registra pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov
Sprístupnenie informácií z registra CRŠ – poskytovanie informácií z centrálneho registra študentov
Sprístupnenie informácií pre zákazníkov FnPV – poskytovanie online informácií pre dlžníkov (zákazníkov), ktorým sa umožní prístup k najdôležitejším informáciám bez potreby kontaktovania

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

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

 

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

R_2.1: Stakeholderi sa neuspokojivo zhostia úloh vyplývajúcich z reformného zámeru
R_2.2: Ciele sa nepodarí dosiahnuť v plnom rozsahu

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.
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2.4.2.2. Architektúra informačných systémov

 - budúci stavTabuľka 12 Architektúra informačných systémov

Súhrnný popis

Návrh architektúry informačných systémov  a ich poskytované funkcie, zároveň dopĺňa nové komponenty potrebné na realizáciu elektronických služieb popísaných vyššie.plne využíva súčasné informačné systémy

Realizované služby sú predpokladané sprístupniť cez nasledovné kanály (rozhrania)

Špecializovaný portál MŠVVaŠ SR – dôvodom je potreba realizácie autorizácie subjektov na prístup k službám (zákonní zástupcovia, oprávnené subjekty – školy, obce)
Modul procesnej a dátovej integrácie (CSRÚ) – sprístupnenie údajov pre subjekty verejnej správy

Zo súčasných IS budú využívané informácie z:

RIS - Rezortný informačný systém - Informačný systém na správu registrov a číselníkov a centrálny zber údajov v pôsobnosti ministerstva (v oblasti regionálneho školstva). Zabezpečuje komunikáciu  školami a ich informačnými systémami. V rámci zberu údajov vykonáva kontroly úplnosti a kvality. RIS bude zdrojovým systémom pre budované so .Registre elektronických služieb

RIS bude naďalej evidovať základné informácie ohľadom škôl a školských zariadení, pedagogických a nepedagogických zamestnancov rezortu školstva (základné informácie) a detí, žiakov a poslucháčov. Primárny účel IS ohľadom financovania škôl a výmeny údajov ostáva nezmenený a naďalej bude obsahovať len údaje zzriaďovateľov, študijných odborov a programov,
regionálneho školstva primárne v platnej verzii bez tvorby histórie.

Centrálny register zamestnancov VŠ - ISVS poskytuje služby G2G - vpisovanie dát o zamestnancovi. Register obsahuje informácie o zamestnancoch VŠ. Systém bude zdrojovým systémom pre budované Registre elektronických služieb.

Centrálny register študentov vysokých škôl - ISVS poskytuje služby pre G2C, G2E a G2G - údaje pre ostatné vysoké školy a občanov o predchádzajúcom štúdiu a nárokoch študenta v oblasti sociálnej podpory. Systém bude zdrojovým systémom pre budované Registre elektronických služieb.

Budované komponenty riešenia sú:

Portál elektronických služieb ( )prístupová časť riešenia  - Portál elektronických služieb zabezpečí alternatívnu cestu k používaniu elektronických služieb poskytovaných MŠVVaŠ SR a jeho PRO. Hlavnou úlohou portálu elektronických služieb bude zabezpečenie prevádzky pre vstupy elektronických služieb MŠVVaŠ SR, realizovaných v rámci reformného zámeru pre Elektronické
služby MŠVVaŠ SR a poskytovanie výstupov z elektronických služieb. Realizácia a prevádza portálu el. služieb je legislatívne ohraničená  zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a zákonom 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a štandardami  definovanými výnosom MF SR č. 137/2015 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Súčasne bude v súlade s dizajn manuálom pre štátne portálové riešenia, ktorý bol odsúhlasený štandardizačnou komisiou.

Služby budú publikované v lokátore služieb ÚPVS, práca s nimi bude však na Portáli elektronických služieb, kde budú implementované obrazovky spĺňajúce štandardy pre elektronické formuláre s maximalizovaním komfortu pre používateľov (napr. ako ). Jednotlivé formuláre na portáli budú predvypĺňané a validované onlinehttps://www.employment.gov.sk/sk/formulare-ziadosti/
pre urýchlenie práce a zvýšenie používateľskéh zážitku.

V rámci realizácie špecializovaného portálu je plánované využitie spoločných modulov architektúry UPVS, tak ako to je požadované v zákone 305/2013 Z.z., a to:

autentifikačného modulu (ÚPVS IAM)

Modul bude integrovaný na:

autentifikačného modulu RIAM (pre potreby autorizácie zahraničných študentov, študentov bez OP, zákonných zástupcov)
Dispečer elektronických služieb - dopytovanie backend komponentov pre získanie údajov alebo sprocesovanie žiadostí.
mikroslužby Registra elektronických služieb pre potreby predvypĺňania údajov a ich validácie (napr. údaje o identite, číselníkové údaje)

Dispečer elektronických služieb (procesná časť riešenia) - Informačný systém Dispečer elektronických služieb zabezpečí vnútorné spracovanie a orchestráciu údajov jednotlivých procesov elektronických služieb MŠVVaŠ SR, spracovanie požiadaviek a doručenie výstupov. Jadro IS je vhodné budovať na báze BPM engine, ktorá zabezpečuje jednoduchý návrh a modifikáciu
procesu spracovania konkrétnych úloh v rámci spracovania elektronických služieb a sledovanie a monitoring procesných aktivít. Modul sa skladá z viacerých submodulov:

Evidencia bázových údajov
Workflow a schvaľovanie -  základný modul systému, zabezpečuje vykonávanie nadefinovaných procesov spracovania elektronických služieb. Pre každú elektronickú službu je definovaný špecifický proces vykonávania postupu spracovania žiadosti elektronickej služby
Riadenie a monitoring procesov - modul riadenie a monitoring procesov umožní detailné zobrazenie procesu vrátane jeho grafickej interpretácie
Notifikácie a eskalácia - zabezpečuje automatizované zasielanie notifikácií určenému používateľovi na základe nastavenej úrovne a type eskalácie.
Reporting, analytika a kontrola na úrovni procesov
Integračné rozhrania na rezortné a mimorezortné IS

Dispečer eletronických služieb umožní rozhodovanie o plne automatizovanom vybavení služby alebo jej smerovanie na manuálne dokončenie a pre manuálne dokončenie poskytne príslušné obrazovky špecializovaným používateľom. Ďalej rieši komplexnú oblasť integrácie a orchestrácie procesov medzi všetkými zapojenými systémami. Zabezpečuje komunikáciu pre služby
medzi portálom a registrami elektronických služieb, ISVS Pôžičky FnPV, konzumáciu dát z CSRÚ (RFO, FPO, RA) a ich referencovanie do registra elektronických služieb, rezortnú registratúru a tiež RIAM. Má za úlohu v rámci SOA architektúry riešiť integrácie, orchestráciu a riadenie biznis procesov. Každá koncová služba pozostáva z viacerých činností a služieb (detailne
uvedené v rámci procesných diagramov, ktoré sú súčasťou CBA) v samotnom procese elektronickej žiadosti: overenie žiadateľa, overenie oprávnení, overiť v registri (nie je jeden register, podľa typu žiadostí musí údaje pozbierať z viacerých zdrojov – teda integrácia na jeden systém znamená integráciu viacerých služieb podľa formy komunikácie služby), generovanie výstupu,
zobrazenie výstupu.

Registre elektronických služieb ( )dátová časť riešenia  - Informačný systém Registre elektronických služieb MŠVVaŠ SR  poskytuje vstupy pre spracovanie procesov elektronických služieb MŠVVaŠ SR, realizovaných v rámci reformného zámeru pre Elektronické služby MŠVVaŠ SR. Jeho úlohou je evidencia a agregácia všetkých podkladových údajov do podoby dátovej
základňe - registrov potrebných pre realizáciu elektronických služieb v rámci regionálneho a vysokého školstva (zdrojom budú údaje spracované v IS RIS a školských IS) ako aj údajov v rámci VŠ (zdrojom budú registre VŠ). Uvedené registre budú obsahovať všetky údaje zo všetkých dostupných systémov ako jeden celok. V rámci registra bude riešený aj referenčný register

 V súčasných registroch DŽP nie sú evidované historické údaje pre potreby ich poskytovania a nie sú evidované všetky potrebné atribúty pre definované služby a prípady použitia. IS zabezpečí nasledovnú funkcionalitu:žiakov/študentov/poslucháčov.

Priebežné spracovanie prijímaných údajov, predpokladaný časový interval, bude konfigurovateľný od režimu "online" až po dávkové spracovanie, napr. v hodinách
Referencovanie údajov navzájom
Uchovávanie údajov aj čo sa týka historických nadväzností evidovaných údajov
Vizuálny grafický prístup pre správcov údajov s možnosťami reportingu, analytiky a kontroly na úrovni údajov
Poskytovanie mikroslužieb pre bežiace procesy / volania služieb
Poskytovanie mikroslužieb pre portálovú časť (predvypĺňanie, kontroly)

Modul bude integrovaný na:

Dispečer elektronických služieb - vybavovanie služieb
Portál elektronických služieb - predvypĺňanie a kontroly v rámci formulárov
RIS / ŠIS
Centrálny register študentov VŠ,
Centrálny register zamestnancov VŠ
Manažment údajov a dátové integrácie (MDM)

Manažment údajov a dátové integrácie - integračný dátový modul MŠVVaŠ SR riešený na báze PaaS služby Vládneho cloudu zabezpečuje externé dátové integrácie pre údaje poskytované rezortom školstva do centrálnej databázy CSRU a pre údaje, ktoré sú konzumované z centrálnej databázy CSRU. Zo systému budú IS poskytuje funkcionalitu synchronizácie lokálnej kópie
vybranej množiny údajov, či už ide o referenčné registre alebo číselníkové údaje.

Modul zahrňuje nasledovné oblasti riadenia údajov:

Manažment životného cyklu údajov.
Kvalita údajov (modul DI - DQ).
Klasifikácia a kategorizácia údajov.
Integrácia údajov (modul ESB).
Referenčné údaje a princíp jedenkrát a dosť (modul MDM).
Dátová podpora pre služby: Moje dáta (informácie o školách a termínoch, kde v čase študoval/študuje) a Open dáta (zoznam všetkých škôl, podľa typu školy, ročníka, počet žiakov v jednotlivých ročníkoch/školách)
Dátová podpora pre analytické spracovanie údajov vo verejnej správe

V rámci integračného modulu sa potom predpokladá realizácia stotožňovania jednotkových údajov prípadne poskytnutie údajovej databázy referenčných registrov pre hromadné stotožňovanie a spracovanie údajov voči referenčným registrom.

 – IS Fondu na podporu vzdelávania systém bude slúžiť pre internú potrebu FnPV na správu existujúcich pôžičiek a úverových účtov v celom životnom cykle od elektronickej žiadosti až po evidenciu a správu bežiacich pôžičiek, ich splátok až po uzavretie prípadu. Bude tiež umožňovať spracovanie elektronických žiadostí o pôžičky pre študentov a pedagogických pracovníkov,
prípadne ďalšie osoby, ktorým bude umožnená žiadosť o pôžičku v súlade s legislatívou. Prístup do úverových účtov žiadateľov bude umožnený aj prostredníctvom online prístupu, kde si bude môcť používateľ požiadať o ďalšie zmeny súvisiace napr. so zmenou trvalej adresy, priezviska a iné. Systém bude poskytovať back-office podporu pre spracovanie žiadosti o pôžičku pre
študentov a pedagogických pracovníkov z Fondu na podporu vzdelávania vrátane funkcionalít ERP systému ako sú omeškania, evidencia a sledovanie splátok, upomienkovací proces, notifikácie.

Modul bude integrovaný na:

Dispečer elektronických služieb - vybavovanie služieb
Registre elektronických služieb - údajová základňa pre služby poskytovania pôžičiek (overovanie žiadateľa, jeho štatútu a ďalších informácii ako napr. dosiahnuté vzdelanie)

*Detailné informácie k aplikačným službám sú uvedené v prílohe štúdie uskutočniteľnosti a zároveň v MetaIS

https://www.employment.gov.sk/sk/formulare-ziadosti/


Integrácie na tretie strany v rámci riešenia služieb budú realizované:

dátová integrácia prostredníctvom IS CSRÚ – údaje služieb poskytované pre všetky tretie strany ako ÚPSVAR, sociálna, zdravotné poisťovne, dopravné podniky, banky a ďalšie a zároveň budú konzumovať referenčné úrade ako napr. z RFO pre potreby párovania fyzických osôb. V rámci tejto integrácie bude systém využívať aj API Gateway.
pre integrácie v rámci rezortu (vrátane PRO a školských IS) bude pripravené API rozhranie pre systémovú komunikáciu.

Integrácie projektu

Prehľad plánovaných integrácii:

Kód ISVS z MetaIS Informačný systém - poskytovateľ Kód ISVS z MetaIS Informačný systém - konzument Popis

isvs_9557 IS elektronických služieb regionálneho a vysokého školstva SR (IS ESRV) isvs_5836 Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (IS CSRÚ) Dátová integrácia na centrálne referenčné údaje

isvs_5836 Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (IS CSRÚ) isvs_9557 IS elektronických služieb regionálneho a vysokého školstva SR (IS ESRV) Dátová integrácia na centrálne referenčné údaje

isvs_9557 IS elektronických služieb regionálneho a vysokého školstva SR (IS ESRV) 3isvs_951 API manažment platforma (API Gateway) Procesná integrácia služieb

3isvs_951 API manažment platforma (API Gateway) isvs_9557 IS elektronických služieb regionálneho a vysokého školstva SR (IS ESRV) Procesná integrácia služieb

V rámci analýzy boli zároveň identifikované  na ďalšie externé IS:dopady

Školské IS

Automatizovaný prenos zmenených (delta) údajov do centrálneho IS
Doplnenie prenášaných údajov v oblasti vzdelania a kvalifikácie žiakov/poslucháčov
Doplnenie prenášaných údajov o kvalifikácii a kategorizácii pedagogických zamestnancov

IS vysokých škôl

Viaceré IS využívané VŠ, ktoré budú zdrojom doplňujúcich informácií pre CRŠ VS a CRZ VŠ bude potrebné prispôsobiť

Pre tieto systémy bude potrebné zabezpečiť financovanie, ktoré však nie je . Financovanie bude buď z vlastných zdrojov vlastníkov IS alebo z rozpočtu rezortu školstva v závislosti od prípadnej legislatívnej povinnosti.plánované zo zdrojov štrukturálnych fondov

 

Riziká:

R_3.1: Riešenie nebude dostatočne flexibilné.
R_3.2: Nebude možné integrovať všetky aplikácie na spoločnú dátovú zbernicu.
R_3.3: Nebude možné integrovať všetky aplikácie na spoločnú zbernicu služieb
R_3.4: Nebude možné zabezpečiť financovanie pre úpravu školských a vysokoškolských IS

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



2.4.2.3. Technologická architektúra

T  - budúci stavabuľka 13 Technologická architektúra

Súhrnný popis



Návrh technického riešenia je postavený na kombinácii štandardizovaných komponentov s doplnením funkčnosti vývojom s využitím spoločných
modulov eGovernmentu - služieb vládneho cloudu.

Technologickú infraštruktúru pre všetky aplikácie a moduly bude poskytovať vládny cloud.

 

a)  Základné charakteristiky technického riešenia

Nižšie uvedené charakteristiky technického riešenia sú spoločné pre všetky aplikačné moduly:

Customizovaná  / vyvíjaná aplikácia s web prezentačnou vrstvou.
Riešenie sa navrhuje 2-úrovňové, rozdelené do samostatných vrstiev oddelených Firewallmi:

Aplikačná;
Databázová.

Aplikačnú vrstvu budú tvoriť minimálne:
aplikačné servery,
Load balancer.

Pre zabezpečenie vysokej dostupnosti a rozdelenia záťaže bude v produkčnom prostredí aplikačná vrstva tvorená dvomi, prípadne viacerými
aplikačnými servermi s load balancerom.
Každý aplikačný komponent bude mať vlastnú DB.
Riešenie bude pripojené do internetu a prostredníctvom externých sietí (GOVNET, SANET) k iným IS rezortu.

b) Hardvér

Hardvérové prostredie bude vytvorené s využitím eGovernment cloudových služieb pre všetky 3 prostredia:
Vývoj,
Test,
Produkcia.

Požadovaná vysoká dostupnosť (High availability): bude zabezpečovaná len na úrovni spomenutých prvkov (load balancing).
Prevádzková dostupnosť služby: 7 x 24.
Garantovaná dostupnosť najmenej vo výške 99% z času prevádzkovej doby.
Operačný systém – niektorý z OS dostupných vo vládnom cloude (napr. Red Hat Linux/CentOS, Windows a podobne).

Z ponuky katalógu eGovernment cloudových služieb sa využijú nasledujúce služby IaaS:

Virtuálny server;
Diskový priestor - Pre ukladanie údajov sa využije poskytovaný diskový priestor - pre dáta, ku ktorým sa vyžaduje rýchly prístup, sa využije Tier
1 diskový priestor. Pre ukladanie údajov sa využije Tier 3 diskový priestor;
Služba pripojenia do špecifickej siete;
Sieťové služby.

Pre účely riešenia navrhujeme využiť služby vládneho cloudu na úrovni výkonnosti „médium“ (t.z. v súčasnosti 2xVCPU, 8 GB RAM, 60GB TIER2) na
každý navrhnutý aplikačný a databázový server pre prevádzkové prostredie. V prípade potreby, je možné tento výkon navýšiť. Detailne budú
definované až po vykonaní analytickej časti projektu (vo fáze spracovania detailnej špecifikácie riešenia) a v tom čase sa aj bude pripravovať a
podpisovať Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu.

Z ponuky katalógu eGovernment cloudových služieb sa využijú nasledujúce služby PaaS:

Talend MDM Platform

Technologickú architektúru IT riešenia zabezpečí prevádzkovateľ vládneho cloudu pridelením zdrojov vo virtuálnom prostredí.

Z pohľadu implementačného prístupu k riešeniu bude potrebné zadefinovať pre služby IaaS a PaaS:

výkonové požiadavky,
kapacitné požiadavky,
požiadavky na dostupnosť služieb.

V prípade využitia dočasného riešenia v prostredí MŠVVaŠ SR, technologickú architektúru pre takéto riešenie zadefinuje MŠVVaŠ SR na základe
dostupných technologických zdrojov alebo navrhne dodávateľ v rámci návrhu dočasného riešenia.



Riziká:

R_4.1: Technologická architektúra - Problematické dožadovanie podpory z eGov cloudu

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



2.4.2.4. Implementácia a migrácia

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

Súhrnný popis

Príprave ŠU predchádzala fáza spracovania RZ, pričom súvisiaci Reformný zámer bol na Hodnotiacej komisii pre schvaľovanie reformných zámerov
OP EVS, ktorý bol schválený. Samotná prípravná fáza projektu bude iniciovaná po schválení ŠU Riadiacim výborom pre prioritnú os 7 OPII.
Následne po zverejnení výzvy bude vypracovaná žiadosť o NFP v rámci OPII. Po schválení žiadosti o NFP bude iniciované verejné obstarávanie na
dodanie navrhovaného riešenia, resp. ďalšie verejné obstarávania pre pokrytie vybraných aktivít projektu, ako je napr. projektové, či finančné
riadenie a pod. Podklady na VO sa pripravia po schválení ŠU resp. ŽoNFP a ukončenie realizácie VO sa predpokladá v auguste 2019.

Garant riešenia (MŠVVaŠ SR) zabezpečí implementáciu informačného systému, jeho služby, integrácie a prednastaví procesy. Procesy, služby a
integrácie, ktoré sa týkajú FnPV budú riešené v spolupráci s garantom riešenia, prípadne samostatne FnPV v úzkej spolupráci s garantom riešenia.

Plánovaná doba implementácie projektu pokrýva obdobie 24 mesiacov od 08/2019 do 07/2021. V rámci projektu budú (aj paralelne) realizované
jednotlivé hlavné a podporné aktivity počas celého trvania projektu. Jednotlivé aktivity sa v rámci realizácie prekrývajú.

HLAVNÉ AKTIVITY:

Analýza a dizajn (trvanie 15 mesiacov): Vykonáva sa spresnenie architektúry a špecifikácie riešenia, detailná analýza požiadaviek a bude
vypracovaná, pripomienkovaná a schválená Detailná funkčná špecifikácia riešenia. Taktiež v rámci aktivity bude vypracovaná špecifikácia
rozhraní na zdrojové systémy a integračné scenáre (Integračná dokumentácia), riešenie požiadaviek na bezpečnosť (Bezpečnostná
dokumentácia) a ďalšia potrebná dokumentácia pre bezproblémovú implementáciu riešenia.
Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW (3 mesiace) – projekt počíta hlavne so službami a licenčnými poplatkami poskytovanými Vládnym
cloudom, resp. súčasnou infraštruktúrou. Nákup bude nasledovať po prvotnej detailnej analýze v rámci projektu;
Implementácia (trvanie 12 mesiacov): Bude zahŕňať prípravu vývojového a testovacieho prostredia pre jednotlivé komponenty, implementáciu
navrhovaných modulov a funkcionalít nového informačného systému, realizáciu integrácií na iné IS VS. Pilotná implementácia (Proof of
Concept) sa uskutoční pre vybranú oblasť služieb (vrátane integrácie na IAM). Na základe vyhodnotenia implementácie Proof of Concept a
prijatých opatreniach bude zahájené postupné implementovanie ďalších oblastí elektronických služieb.
Testovanie (trvanie 7 mesiacov): Bude zabezpečená samotná realizácia testovania (vrátane funkčného, bezpečnostného, integračného,
záťažového testovania a testovania prístupnosti systému), ako aj vyhodnotenie a akceptácia testov. Pri testovaní bude v maximálnej miere
využívané automatizované testovanie. Súčasťou aktivity bude vytvorenie testovacej dokumentácie (plán a špecifikácia akceptačných testov,
testovacie scenáre, protokoly akceptačných testov), ako aj vytvorenie používateľskej dokumentácie. Taktiež sa uskutočnia školenia
používateľov.
Nasadenie (trvanie 4 mesiacov): Nasadenie zahŕňa nasadenia do prostredia vládneho cloudu, vrátane overovacej prevádzky, podpory a kontroly
nastavení prostredia. Výstupmi tejto aktivity bude aj Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (tzv. SLA).
Školenia (trvanie 6 mesiacov): školenia administrátorov a používateľov

PODPORNÉ AKTIVITY:

Riadenie projektu realizované počas trvania celého projektu, t. j. 24 mesiacov.
Publicita a informovanosť realizovaná počas trvania celého projektu, t. j. 24 mesiacov.

Tabuľka nižšie graficky zobrazuje detailnejšie rozpracovanie harmonogramu, ktorý je rámcovo definovaný v reformnom zámere. 

Nižšie uvádzame harmonogram, ktorý bude špecifikovaný v rámci žiadosti/zmluvy o NFP. Časový harmonogram neberie do úvahu dĺžku trvania
verejného obstarávania, žiadosť o NFP a podpis Zmluvy o NFP. Časový harmonogram plánuje aktivity od účinnosti zmluvy s dodávateľmi riešenia.
Po ukončení realizácie projektu, t. j. po nasadení navrhovaného riešenia do ostrej prevádzky bude potrebné poskytované služby monitorovať
a následne zlepšovať na základe meraní z analytických nástrojov.

 





Z pohľadu projektového riadenia medzi hlavné výstupy projektu budú patriť najmä: 

V rámci , ktorej účelom je zabezpečenie činností potrebných na začatie projektu vrátane vyčlenenia potrebných zdrojov na prípravnejprípravnej fázy
fázy riadenie a uskutočnenie projektu najmä:

Analýza súčasného stavu, návrh architektúry riešenia a potvrdenie uskutočniteľnosti (ŠU);
Opodstatnenie projektu, ktoré je k dispozícii pre inicializáciu projektu (Zdôvodnenie projektu);
Špecifikácia a popis produktov projektu (Popis produktov projektu);
Zvolenie prístupu k projektu po vyhodnotení viacerých spôsobov a možností dodávky (Prístup k projektu);
Vymenovanie rolí potrebných pre inicializáciu projektu (Popis rolí);
Naplánovanie potrebných prác vo fáze inicializácie (Plán inicializačnej fázy).

V rámci , ktorej účelom je vytvorenie a schválenie základných dokumentov projektu najmä:inicializačnej fázy

Prístup, akým budú identifikované, vyhodnocované, riadené a kontrolované riziká projektu (Stratégia riadenia rizík);
Prístup, akým budú identifikované, vyhodnocované, riadené a kontrolované problémy a zmeny produktov projektu (Stratégia riadenia
konfigurácií);
Prístup, akým bude dosiahnutá požadovaná úroveň kvality (Stratégia riadenia kvality);
Popis toho, kto potrebuje aké informácie, v akom formáte a v akom čase, čiže popis spôsobov, formátu a frekvencie komunikácie medzi
zainteresovanými stranami (Stratégia riadenia komunikácie);
Definícia a popis toho, ako a kedy majú byť produkty vyvíjané a dodané a za akú cenu (Plán projektu);
Rozsah prác na projekte a popis produktov, ktoré majú byť dodané (Popis produktov projektu, Prístup k projektu);
Popis toho, kto je zapojený do projektu a do rozhodovania (Štruktúra projektového tímu, Popis rolí projektového tímu);
Dôvody pre realizáciu projektu, očakávané prínosy a možné riziká (Zdôvodnenie projektu).

V rámci , ktorej účelom je plynulé zabezpečenie priebehu projektu; realizačná fáza sa môže skladať z viacerých etáp najmä:realizačnej fázy

Dodávka a vývoj produktov projektu prostredníctvom odsúhlasených balíkov prác dodávky (Popis prác dodávky, pričom sem patria hlavne
dokumenty Analýza procesov, Špecifikácia požiadaviek a Detailná špecifikácia riešenia, Testovacie scenáre atď.);
Monitorovanie priebehu prác a napredovania projektu, či je v zhode so schváleným plánom projektu a následne pravidelné informovanie o stave
(Kontrolná správa o stave dodávky, Správa o stave projektu);
Udržanie priebehu projektu a vytváraných produktov v rozmedzí schváleného prípustného rámca pre rozsah, náklady, trvanie, kvalitu, riziká a
prínosy a riešenie akýchkoľvek odchýlok (Správa o otvorenej otázke, Správa o eskalácii);
Postupné plánovanie a vyhodnocovanie etáp projektu s overovaním úplnosti dodávok pre každú etapu (Plán projektu, Správa o ukončení etapy).

V rámci , ktorej účelom je zabezpečenie správneho dokončenia projektu, jeho vyhodnotenia a príprava činností po jeho dokončeníukončovacej fázy
najmä:

Potvrdenie finálnej akceptácie produktov projektu a ich odovzdanie do prevádzky (Akceptačný protokol);
Vyhodnotenie výkonnosti projektu, cieľov a prínosov projektu, produktov projektu (Správa o ukončení projektu);
Identifikácia ponaučení pre budúce projekty (Register rizík, Register otvorených otázok, Správa o ponaučeniach). 

 

Riziká:

R_5.1: Implementačný tím nebude mať dostatočnú kapacitu, vedomosti a schopnosti pre tak navrhnuté riešenie
R_5.2: Náklady na realizáciu projektu budú podcenené a implementácia prinesie požiadavky, ktoré neboli vopred zrejmé
R_5.3: Silná závislosť na budovanom centrálnom systéme v správe inej organizácie
R_5.4: Údaje zo škôl nebudú v požadovanej kvalite a potrebnej dostupnosti
R_5.5: Problémy pri migrácii definovaných údajov v celom rozsahu z distribuovaných systémov do centrálnej databázy
R_5.6: Služby centrálnych komponentov budú meškať alebo nebudú vyhovovať potrebám MŠVVaŠ SR

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



2.4.2.5. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

Súhrnný popis

Nakoľko sa v riešení budú evidovať aj citlivé údaje ako napríklad meno, priezvisko, rodné číslo a iné údaje, ktoré podliehajú zákonu č. 18/2018 Z. z o
ochrane osobných údajov, je potrebné zabezpečiť ochranu týchto údajov na úrovni aplikácie a databázy proti prípadnému úniku, resp. zneužitiu
týchto údajov. Samozrejme aj v rámci tohto riešenia bude zabezpečený súlad so smernicou o ochrane osobných údajov (GDPR). Navyše je potrebné
myslieť aj na ochranu osobných údajov a prístup k nim pre rôzne tretie strany, ktoré budú mať prístup k týmto údajom cez vytvorené rozhrania.

Vzhľadom na evidované údaje bude navrhované riešenie vytvárané s dôrazom na zabezpečenie:

•               dostatočnej ochrany proti zneužitiu správcom alebo používateľom s vysokými oprávneniami,

•               primeranej úrovne ochrany údajov proti ich odcudzeniu,

•               zabezpečenie údajov proti ich neautorizovanej zmene.

Riešenie bude obsahovať mechanizmus stáleho logovania bez možnosti deaktivácie. Z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát na technologickej úrovni
bude riešenie využívať bezpečnostné politiky, komponenty a technológie vládneho cloudu v oblastiach:

•               riadenia prístupu k virtualizačnej platforme,

•               monitoringu sieťových prístupov, bezpečnosti dát na diskových poliach,

•               analýzy a vyhodnocovanie bezpečnosti,

•               testovania a overovania zraniteľnosti a odolnosti systému voči hrozbám.

Pri tvorbe riešenia je nutné zabezpečiť dodržanie súladu so Zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

 

Riziká:

R_6.1: Omeškanie bezpečnostného projektu
R_6.2: Umožnenie prístupu neoprávneným osobám a autorizačné nedostatky
R_6.3: Nedostatočne doménovo, analyticky a implementačne podchytená dátová bezpečnosť.

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



2.4.3. Prevádzka

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav

Súhrnný popis

Samotná prevádzka riešenia bude prebiehať v datacentre vládneho cloudu na základe nastavenia využívaných služieb IaaS. Z hľadiska prevádzky
systému sú (predbežne) definované nasledujúce požiadavky:

Prevádzka systému: 24x7,
Miera dostupnosti: 95%,
Riešenie redundancie prostriedkov: cluster, geo-cluster.

Detailnejšie požiadavky na prevádzku budú upresnené na základe úrovne poskytovania služieb vládneho cloudu (IaaS, PaaS), najneskôr pri
odovzdaní finálnej DFŠ na akceptáciu.

Na účel zabezpečenia prevádzkovej a aplikačnej podpory bude využitý existujúci softvérový ITSM nástroj “ HP Service Manager” využívaný na
podporu používateľov a prevádzky a kľúčových IS rezortu školstva.

Prevádzkovú podporu bude zabezpečovať Sekcia informatiky a správy rezortných dát MŠVVaŠ (OCIT).

Aplikačnú podporu používateľov bude mať na starosti Odbor  centrálnych  IT služieb  MŠVVaŠ  SR (OCIT). OCIT tak bude počas prevádzky riešenia
zabezpečovať:

výkon činností správcu v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy,
riadenie rozvoja modulov, zmien a integrácií v súlade so snahou o zabezpečenie maximálnej miery inovácie,
koordináciu aktivít vo vzťahu k zabezpečeniu postačujúcej technologickej infraštruktúry k, ako aj licenčného pokrytia (vo vzťahu k
prevádzkovateľom eGov cloudu),
metodickú a analytickú podporu riešenia.

Pre riadenie podpory je navrhovaná trojvrstvová úroveň podpory:

prvú úroveň podpory (L1) bude zabezpečovať Call centrum OCIT, ktoré bude riešiť predovšetkým infraštruktúrne a technologické požiadavky,
aplikačná podpora druhej úrovne (L2) bude zabezpečovaná Sekcia informatiky a správy rezortných dát,
tretia úroveň podpory (L3), bude zabezpečovaná dodávateľom riešenia.

V rámci projektu (a ekonomickej analýzy) je počítané pokrytie prevádzky a podpory aj štandardnou SLA zmluvou, ktorá v rámci rozvoja pokrýva
štandardné zmeny vyplývajúce z prevádzky systému, veľkou množinou sú legislatívne zmeny, ktoré sú pravidelné aj v súčasnosti (Vy  hlášky - zmeny
ročne, Zákon - každé 1-2 roky).

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

 



V rámci prvej úrovne podpory bude realizovaný príjem a identifikácia požiadaviek s následným smerovaním na konkrétneho riešiteľa v OCIS. Druhá
úroveň podpory, poskytovaná OKRIS, bude rozdelená na viac oblastí podľa jednotlivých biznis funkcií systému. Tretia úroveň bude podľa potreby
zabezpečovaná dodávateľom softvérového vybavenia.

Prevádzkovanie CP RŠ bude musieť byť personálne zabezpečené dostatočným počtom riešiteľov. Všetky aplikačné a metodicko-procesné
požiadavky súvisiace s používaním budú smerované na pracovníkov OKRIS.

V rámci metodickej podpory bude OKRIS realizovať:

zabezpečovanie a poskytovanie odbornej prípravy a školení používateľov služieb OKRIS,
tvorbu záväzných metodík a poskytovanie odborných rád a usmernení v súčinnosti s útvarmi MŠVVaŠ  SR a publikovanie best-practice
postupov pre používateľov,
evidenciu poskytovanej podpory a na základe analýzy jej obsahu a štruktúry návrh realizácie úsporných, optimalizačných a racionalizačných
opatrení.

Cieľom pri zabezpečení prevádzky je dosiahnuť, aby maximum prác súvisiacich so správou a podporou prevádzky bolo realizované zamestnancami
Sekcie informatiky a správy rezortných dát  a aby rozsah aplikačnej podpory prenášanej na dodávateľa bol minimalizovaný.

V dostatočnom predstihu pred skončením platnosti dodávateľskej zmluvy v rámci projektu bude potrebné obstarať služby prevádzkovej podpory
a rozvoja IS na dostatočne dlhé obdobie, napr. 5 rokov.

 

Riziká:

R_7.1: Riešenie nebude prevádzkovateľné kapacitami MŠVVaŠ SR a potom sa MŠVVaŠ SR dostane do závislosti na dodávateľovi
R_7.2: Problematické dožadovanie podpory z eGov cloudu
R_7.3: Vymáhanie dohodnutej SLA bude problematické.

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



2.4.4. Ekonomická analýza

Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav

Súhrnný popis

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 35 979 931 EUR

Finančná hodnota projektu (FNPV) = - 11 322 979 EUR

Rok návratu investície (PBP) = T3

BCR = 4,90

 

Analýza: 2 068 920 EUR

Nákup krabicového SW: 1 156 304 EUR

Implementácia: 1 436 400 EUR

Testovanie: 1 292 340 EUR

Nasadenie: 423 276 EUR

Podporné aktivity: 480 007 EUR

Projekt celkom 6 857 247 EUR

Prínosy

Na základe výsledkov z ekonomickej analýzy bol zvolená Alternatíva B, ktorá bude poskytovať kompletné služby prostredníctvom CSRÚ a zároveň aj
prostredníctvom špecializovaného webového portálu.

Na základe definovaných požiadaviek boli uskutočnené merania na MŠVVaŠ SR a vytvorené a distribuované dotazníky pre merania na školy (ZŠ,
SŠ a VŠ). Z nich sa podarilo zozbierať údaje z 10 škôl z kategórie Základné a stredné školy a 12 škôl z kategórie Vysoké školy (vrátane univerzít).
Na vysokých školách boli uskutočnené merania aj v rámci samotných fakúlt a celkovo z tejto kategórie bolo 37 subjektov. Vypĺňanie dotazníkov
pracovníkmi na školách bolo konzultované priebežne telefonicky v prípade nejasností, aby zadané hodnoty zodpovedali čo najviac realite. Od
respondentov boli požadované prípady v rozptyle od štandardných až po špecifické, predovšetkým v oblasti potvrdení o návšteve školy kde medzi
bežné potvrdenia patria tie vydávané na začiatku školského roku, medzi špecifické prípady patria historické potvrdenia bývalým študentom, napr. pre
žiadosti o poberaní dôchodku a doložení štúdia v nejakom období spätne. Tieto prípady vykazujú oveľa vyššiu prácnosť, keďže pracovníci na školách
musia údaje dohľadávať v archívoch.

Pre procesy, ktoré prebiehajú na MŠVVaŠ SR bolo uskutočnených 30 meraní.

Zoznam všetkých škôl, kde prebehli jednotlivé merania sú zhrnuté v samostatnej prílohe Analýza_merania_výstup.xls.

Uvádzaná početnosť procesov vychádza z jednotlivých meraní, z reformného zámeru a z projektu OP EVS a môžeme ju stanoviť nasledovne:



Názov procesu / služby Celková
početnosť

(ročne)

Vysvetlenie

Overenie dochádzky žiakov ZŠ a
SŠ

800 000 Hodnota získaná z oslovenia ZŠ

Požiadavka na overenie vzdelania
a kvalifikácie

7 000 Hodnota získaná z oslovenia ZŠ

Požiadavka na overenie štatútu
žiaka/poslucháča

1 400
000

Početnosť určená z počtu žiakov a študentov (700 tis) a predpokladu, že každý študent pýta 2
potvrdenia ročne alebo viac potvrdení na 2 návštevy. V budúcom stave predpokladaná
elektronizácia 70% potvrdení, zvyšok je komerčný sektor, ktorému nie je možné vnucovať
povinnosť princípu "1 x a dosť".

Overenie dosiahnutého vzdelania
a kvalifikácie na VŠ

10 000 Hodnota získaná z oslovenia VŠ

Overenie štatútu študenta vysokej
školy

300 000 Početnosť určená z počtu žiakov a študentov (150 tis) a predpokladu, že každý študent pýta 2
potvrdenia ročne alebo viac potvrdení na 2 návštevy. V budúcom stave predpokladaná
elektronizácia 70% potvrdení, zvyšok je komerčný sektor, ktorému nie je možné vnucovať
povinnosť princípu "1 x a dosť".

Overenie pedagogických,
odborných a ostatných
zamestnancov v regionálnom
školstve v centrálnom registri

3 000 Hodnota získaná z oslovenia MSSVaS

Overovanie pedagogickej
spôsobilosti pre pedagogických
zamestnancov

2 000 Hodnota získaná z oslovenia MSSVaS

Podanie žiadosti o pôžičku pre
študentov/pedagógov z Fondu na
podporu vzdelávania

1 500 Hodnota získaná z oslovenia FNPV

Merané aktivity procesov vychádzajú z procesnej analýzy v rámci OP EVS realizovanej v roku 2017, popis procesu a aktivít je v rámci CBA, názvy
aktivít aj v podkladovom exceli s meraniami Analýza_merania_výstup.xls. Jednotlivé porocesy treba vnímať kompletne vrátane administratívneho
spracovania na backoffice, kde sú vykonávané aktivity dohľadania informácii pre overenie, evidencia v registratúre, podpisovanie výstupov vrátane
presunov medzi jednotlivými osobami. Typický príklad je podpísanie tlačiva, kde namerané hodnoty sú v minútach, pričom reálny podpis trvá
sekundy, ale zodpovedná osoba musí prečítať čo podpisuje a posunút dokument ďalej v procese. Čas čakania dokumentu nie je počítaný, len aktivity
osôb zapojených v procese.

Implementáciou navrhovaného riešenia budú dosiahnuté prínosy predovšetkým z pohľadu  zamestnancov jednotlivých škôl ako ajšetrenia času
MŠVVaŠ SR, kde v súčasnosti prebiehajú administratívne úkony spojené s vybavením procesov. Ďalšie prínosy sú na strane samotných žiadateľov,
ktoré neboli vyčíslené a nerátajú sa ich prínosy v rámci ekonomickej analýzy. Navyše projekt ušetrí čas úradníka, ktorý bude overovať vstupy cez
portál oversi.sk (po zavedení antibyrokratického zákona) a to zavedením automatizovanej výmeny informácii vo forme dátových integrácii.

Ušetrené kapacity (cca ) na strane úradníka/zamestnancov škôl budú primárne využité na hlavné aktivity a to je vzdelávací proces a471 FTE
zlepšovanie školských aktivít, riaditelia a riaditeľky škôl by podľa názoru ministerstva mali byť čo najmenej zaťažované byrokraciou a papierovou
administratívou.

Jednotlivé merania procesov a stanovené aktivity vychádzali z analýzy súčasného a budúceho stavu procesov ako výstup z projektu OP EVS.
Jednotlivé procesy boli rozdelené na dve oblasti, kde sa dosiahne rôzna úroveň elektronického využitia definovaných služieb:

Overenie štatútu žiaka/poslucháča/študenta – stanovená elektronizácia na úrovni 70%
Ostatné procesy – stanovená elektronizácia na úrovni 30%

Pomerovo je možné rozdeliť služby pre overenie štatútu žiaka/poslucháča/študenta na nasledovné skupiny:



Zdroj: vlastné merania

Prístupový kanál, ktorý je schopný obslúžiť potvrdenie štatútu bol stanovený nasledovne:

Zdroj: vlastné merania

V rámci prínosov je ďalej možné rátať aj so znížením materiálových nákladov na tlač a papier spojenú s optimalizáciu týchto procesov.

Vyčíslenie ako aj detailný popis uvedených nákladov je uvedený v prílohe ŠU - v CBA.

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

 

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

 

Prílohy

 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.
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