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1. Základné informácie

1.1. Prehľad

Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku
verejnej správy, agendy verejnej správy a životnej situácie. Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy 
Vláda SR sa rozhodla podporiť centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a agendy jednotného digitálneho trhu s cieľom zvýšenia transparentnosti
a efektívnosti investícií z verejných zdrojov do informatizácie spoločnosti tak, aby sa maximalizovali benefity pre slovenských občanov a
podnikateľov. Projekt navrhovaný v tomto dokumente vychádza najmä z programového vyhlásenia vlády, kde sa zaviazali upraviť potrebnú
legislatívu o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy tak, aby prierezovo zjednotila procesy plánovania, implementácie,
prevádzky a podpory, ako aj monitoringu a hodnotenia výkonu riadenia v správe informačných technológií verejnej správy. Významné investície do
projektov informačných systémov bez ohľadu na zdroj financovania budú podriadené centrálne riadenému ratifikačnému mechanizmu. Jedným z
prvých krokov v tomto úsilí, bolo vytvorenie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v júni 2016 (ďalej len Úrad), ktorého úlohou
je podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj v
oblasti informatizácie spoločnosti a investícií.". 
Od svojho vzniku Úrad deklaroval ako jeden zo svojich cieľov v oblasti efektívneho riadenia Úradu a tzv. podporných procesov byť Úradom s čo
najnižšou možnou mierou papierovej byrokracie (paperless office) a stať sa tak aj istým vzorom dobrej praxe pre ostatné inštitúcie verejnej správy
v oblastiach:

elektronizácie interných procesov,
strategického plánovania a riadenia,
plánovania a riadenie skutočných nákladov na úrovni organizačných jednotiek (nákladových stredísk), programov, projektov a aktivít
monitorovania efektívnosti využívania personálnych a kapitálových zdrojov 

Tento projekt predstavuje pilotné riešenie, ktoré môže byť po úspešnej implementácii roll-outovateľné na ďalšie inštitúcie VS. 

V súvislosti s týmito skutočnosťami a so zverejneným reformným zámerom je pripravovaná aj táto štúdia uskutočniteľnosti, ktorá má za cieľ
zefektívnenie a nastavenie nových štandardov pre procesy riadenia a poskytovania podporných služieb odborným pracovníkom Úradu a
optimálnej správy hnuteľného a nehnuteľného majetku Úradu.

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia

Prijímateľom tohto projektu je  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Úrad je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy stredným orgánom štátnej správy pre

riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
oblasť informatizácie spoločnosti,
oblasť investícií a je teda jediným vhodným subjektom pre realizáciu aktivít v tejto oblasti. Úrad disponuje potrebnými a skúsenými personálnymi
a odbornými kapacitami.



PRIORITNÁ OS Operačného programu integrovaná infraštruktúra PO7: Informačná spoločnosť 

Realizáciou projektu bude podporený špecifickýá cieľ prioritnej osi 7: 
 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Špecifické ukazovatele:

Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti – dôjde k optimalizácii procesov v rámci zamestnanca Úradu;  
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami
Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS 

Projektové KPI sú uvedené v časti Motivácia.

Dotknutá investičná priorita - 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie,
elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva. 
Kód intervencie - 078 Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy. 

verejnej správyPrehľad úsekov 
Z pohľadu úsekov verejnej správy rieši:
U00029 Informatizácia spoločnosti
U00062 Koordinovanie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu

6 115 840  s DPH€

Hlavné aktivity:

Podporné aktivity:

Ročná prevádzka:

 

1.2. Dôvod

Dôvod vykonania štúdie uskutočniteľnosti. Definovanie IT stratégie a vízie architektúry organizácie verejnej správy.
Dôvodom realizácie tejto štúdie uskutočniteľnosti ako aj samotného projektu je snaha podporiť jednotlivé agendy ÚPPVII  (najmä však centrálne

) s cieľom zvýšeniariadenie informatizácie spoločnosti, agenda CKO, agenda kyberbezpečnosti ako aj agendy jednotného digitálneho trhu
transparentnosti a efektívnosti investícií z verejných zdrojov  tak, aby sa maximalizovali benefity pre slovenských občanov a podnikateľov. Zároveň sú
predmetom tejto štúdie návrhy a alternatívy ako je možné vyriešiť nasledujúce problémy, ktoré predkladateľ identifikoval v rámci schváleného
reformného zámeru „Modernizácia procesov riadenia a zníženie administratívnej („paperless office") záťaže ":na ÚPPVII

Neefektívne a nesystémové organizačné a procesné riadenie hospodárenia (napr. potreba elektronizácie obehu účtovných dokladov,
problematická dosledovateľnosť obehu účtovných dokumentov v jednotlivých fázach procesov - ÚPPVII má iba jedno nákladové stredisko, nie
je reálne teda možné sledovať náklady, tak isto aj rozpočet je iba jeden spoločný) s verejnými zdrojmi v rámci jednotlivých útvarov ÚPPVII, ako
aj v rámci celého ÚPPVII.
Absencia kvalifikovaných odborníkov v oblasti riadenia hospodárenia s verejnými zdrojmi na jednotlivých útvaroch ÚPPVII a neexistencia
manažérskeho informačného systému v oblasti riadenia rozpočtu a verejných financií v rámci ÚPPVII - napríklad v roku 2018 bolo plánovaných
80 verejných obstarávaní, realizovaných ale k novembru 2018 bolo 305,
Absencia procesov plánovania ľudských a finančných zdrojov (zdola-nahor na projekty a činnosti Úradu až po vedenie Úradu) a IT podpory, z
čoho pramení nie vždy jasné pridelenie úloh a zodpovedností jednotlivým tímom, príp. zamestnancom.
Neexistencia procesov a aplikácii na riadenie a monitorovanie kvality poskytovaných interných (podporných) služieb Úrad v oblasti aktív, IT a
riadenia ľudských zdrojov, čo vedie k nespokojnosti zamestnancov.
Neexistuje jasný proces programového / projektového riadenia Úradu, proces riadenia kvality a ani žiadna súvisiaca aplikačná podpora pre
plánovanie a monitorovanie plnenia cieľov Úradu.
Vysoká fluktuácia na ÚPPVII ako aj NASES (ÚPPVII 108 za rok 2018 a NASES 30 počas 3 rokov), pričom ÚPPVII má z 340 tabuľkových miest
obsadených iba 260,
Pomalé čerpanie projektov v rámci OPII – doposiaľ boli vypísané len 2 verejné obstarávania, schválených však bolo viac ako 25,
Absencia kvalitného riadenia a sledovania úloh/projektov ako aj nedostatok pracovníkov spôsobujú nasledovné: 

korekcie z EÚ fondov na ÚPPVII boli vo výške 738 838 EUR,
neskoré plnenie úloh ÚPPVII - väčšina úloh z NKIVS na ÚPPVII je v omeškaní,
sledovanie ukazovateľov - pre viac ako polovicu z definovaných ukazovateľov z NKIVS nie je možné zistiť ich  stav  nakoľko nie sú

dostupné žiadne hodnoty.



dostupné žiadne hodnoty.

NKÚ v protokole o výsledku kontroly Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a  uplatňovanie jej princípov
efektívnosti a hospodárnosti identifikoval taktiež isté nedostatky, najmä:

oblasť fungovania IT služieb,
problematické interné fungovanie,
neplnenie / neskoré plnenie stanovených úloh,
s tým spojené nedosahovanie úspor (vo výške 4 mil. EUR ročne).

Toto riešenie nadväzuje na nasledujúce strategické dokumenty:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra schválený Európskou komisiou dňa 28.10.2014,
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy schválená vládou 28.9.2016, kde sa definuje vízia, strategické ciele a smery e-Governmentu
v SR,
Reformný zámer : "Modernizácia procesov riadenia a zníženie administratívnej („paperless office") záťaže na ÚPPVII"

Tento projekt predstavuje pilotné riešenie, ktoré po vyhodnotení ako úspešný môže byť nástrojom k implementovaniu aj v ďalších inštitúciách VS.

1.3. Rozsah

ŠU vychádza z metodického usmernenia pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os
7, špecificky ako aj referenčného architektonického rámca verejnej správy a nadväzuje na „Architektonickú víziu verejnej správy". Konkrétne
problémové oblasti predkladateľa štúdie sú identifikované v rámci reformného zámeru "Modernizácia procesov riadenia a zníženie administratívnej
(„paperless office") záťaže na ÚPPVII"
Navrhovaný projekt svojim rozsahom pokryje požiadavky a potreby predkladateľa projektu prevažne v týchto oblastiach :

bezpapierový Úrad a elektronický pracovný stôl zamestnanca ÚPPVII,
manažérsky informačný systém pre vedúcich pracovníkov ÚPPVII s prehľadom v jednotlivých oblastiach, ktoré budú realizované projektom,
Service desk ktorý bude reprezentovať jednotný kontaktný bod medzi poskytovateľom služieb/Úrad ÚPPVII a používateľom služieb v tomto
prípade zamestnanci ÚPPVII,
presnejšie sledovanie úloh/projektov, účtovanie ich nákladov a prínosov.

Realizáciou predkladaného projektu v navrhovanom rozsahu bude zabezpečené efektívnejšie sledovanie a plnenie definovaných úloh ÚPPVII ako aj
zabezpečená koordinácia ďalších relevantných inštitúcii v oblasti informatizácie.

Ako aktéri systému vystupujú všetci zamestnanci úradu, ktorí s jednotlivými modulmi pracovať v rámci svojich rolí. Funkcionalita je však všeobecná,
rozdiel je iba v úrovni riadenia. Špecifickou rolou, resp. aktérom je jedine osobný úrad, ktorý využíva množstvo rôznych systémov a informácii, ktoré je
potrebné integrovať.

Aktér Rola Informačný
systém VS

Vedúci
zamestnanci
ÚPPVII

Vedúci zamestnanci jednotlivých oddelení ÚPPVII s prístupom obmedzeným prístupom do Manažérskeho
informačného systému (prístup k manažérskym informáciám)

IS RVP/MIS,
SD

Zamestnanci
ÚPPVII

Interný zamestnanec ÚPPVII s prístupom do vyhradenej časti riešenia, zadávateľ údajov v MIS časti, používateľ
ECM a projektovej časti

IS RVP/

MIS, ECM,
SD

Analytik Zamestnanec analytického útvaru ÚPVII - získavanie vstupov pre rozhodovanie na základe faktov, analýza
trendov a odchýliek, práca so scenármi.

 

Admin role Interný zamestnanci ÚPPVII, ktorí vykonávajú podporné funkcie ako:

audit a controlling,
rozúčtovanie a alokácia nákladov.

 

IS RVP/

MIS

Vedenie Úradu
ÚPPVII

Riadiaci zamestnanci ÚPPVII s prístupom do Manažérskeho informačného systému (prístup k manažérskym
informáciám)

IS RVP/MIS



Osobný úrad
ÚPPVII

Používateľ údajov v oblasti vzdelávania, personalistiky, rozpočtu a výberových konaní. IS RVP/

ECM, MIS

Použité skratky a značky
 Tabuľka 2 Skratky a značky

Skratka / Značka Vysvetlenie

CES Centrálny ekonomický softvér

DKS Správa registratúry

ERP MFSR  Ekonomický softvér

 ECM  Integrovaný systém pre správu dokumentov

 IS  Informačný systém

 MFSR  Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MIS modul Manažérsky informačný systém

RIS Rozpočtový informačný systém

SAP Ekonomický softvér typu ERP

ÚPPVII Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

VO Verejné obstarávanie

VS Verejná správa

SD Service desk modul

IS RVP Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory

2. Manažérske zhrnutie
Základnou víziou a cieľom predkladaného projektu je identifikácia, správna interpretácia a následná realizácia jednotlivých požiadaviek ÚPPVII
a ďalších relevantných inštitúcií v nasledujúcich oblastiach:

procesy riadenia a kontroly,
zefektívnenie schvaľovacích postupov,
znižovanie administratívnej záťaže zamestnancov a odborných pracovníkov Úradu,
získavanie high level informácií ohľadom fungovania Úradu pre vedúcich pracovníkov,
zefektívnenie a spresnenie rozúčtovávania nákladov na definované nákladové strediská a následne na projekty alebo aktivity).

Výsledkom tohto projektu bude výrazné zlepšenie riadenia ľudských a finančných zdrojov ÚPPVII a zefektívnenie vnútorných procesov inštitúcie čo
umožní presmerovať zdroje k základným činnostiam Úradu v súlade s komplexnou stratégiou Reformy verejnej správy. Nasadením komplexného
systému riadenia výkonnosti a podpory sa zlepší aj komunikácia v rámci jednotlivých tímov a oddelení čím dôjde k jednoznačnému rozdeleniu úloh
a kompetencií čo bude mať za následok zníženie fluktuácie zamestnancov z týchto a podobných dôvodov. Jednoznačným nastavením procesov
riadenia sa zvýši aj kvalita výstupov v rámci jednotlivých aktivít/projektov Úradu. Jednotlivé aktivity a projekty Úradu budú takto pravidelne monitorované
čím sa minimalizujú riziká spojené s nenapĺňaním hlavných cieľov Úradu a to z pohľadu ekonomickej efektívnosti, odbornej garancie ako aj časových
termínov. Správne nastavenie týchto procesov a ich aplikácia v rámci inštitúcie bude mať za následok v budúcnosti stransparentnenie jednotlivých
aktivít a finančných tokov v rámci Úradu voči interným zamestnancom ako aj širokej verejnosti. 
Realizácia tohto projektu umožní odhaľovať slabé miesta v plánovaní a riadení inštitúcie a následne ich elimináciou umožní postupné znižovanie a
optimalizáciu výdavkov na prevádzkové náklady Úradu, spotrebu tovarov a služieb a zároveň optimalizáciu kvality a dostupnosti služieb pre
zamestnancov. Obe tieto reformy budú podporené informačným systémom, ktorý automatizuje väčšinu novonavrhnutých procesov, čo povedie k ďalším
úsporám času a k zvýšenie transparentnosti. Rovnako bude pre udržanie novej úrovne riadenia a podpory veľmi nápomocné aj plánované zamestnanie
uvažovaných analytikov po ukončení projektu v riadiacich a podporných štruktúrach Úradu, čím sa know-how získané počas projektu efektívne využije.



2.1. Motivácia

Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav

Súhrnný popis

Hlavným cieľom a motiváciou predkladaného projektu je vytvorenie a implementácia komplexných moderných
procesov riadenia a kontroly, zjednodušenie a modernizácia schvaľovacích postupov, odstraňovanie
administratívnej záťaže odborných pracovníkov. 
Ďalšou z navrhovaných zmien, ktoré podporia efektívnosť Úradu, ako inštitúcie VS, je integrácia prierezových
a obslužných činností, ktorá si zrejme vyžiada aj zmenu prístupu k organizovaniu a riadeniu týchto činností,
definovanie nových východísk a nastavenie procesov. Realizácia tohto projektu umožní odhaľovať slabé
miesta v plánovaní a riadení inštitúcie a následne ich elimináciou umožní postupné znižovanie a optimalizáciu
výdavkov na prevádzkové náklady VS, spotrebu tovarov a služieb a zároveň optimalizáciu kvality a
dostupnosti služieb pre odborných pracovníkov Úradu, ktorým odbremenenie od administratívnej záťaže
umožní venovať sa svojím kľúčovým aktivitám.. Ďalšou motiváciou je tiež zásadne zlepšiť svoju komunikáciu
smerom na verejnosť a k ostatným orgánom VS. 
V oblasti správy ľudských zdrojov bude nutné vykonávať zmeny zamerané na profesionalizáciu ich výberu a
riadenia, pričom kľúčovou je implementácia systémových zmien a opatrení, ktoré zmenšia dopady politického
cyklu na personálne rozhodnutia, podporia kľúčové reformné procesy a aktivujú potenciál ľudských zdrojov
Úradu. V oblasti vzdelávania zamestnancov ide o vytvorenie/budovanie „učiacej sa organizácie". 
V oblasti IS pripravuje Úrad aplikačnú podporu pre nové (optimalizované) procesy riadenia a systému pre
procesy v oblasti podpory.

Aktér Cieľ Požiadavka Obmedzenie

Zamestnanec ÚPPVII Elektronizácia
podporných
činností

Elektronizovať
a zefektívniť
oblasti IT, HR
a asset
manažment.

Niektoré činnosti
sú realizované
v existujúcom SAP
MFSR.

 Životný cyklus
všetkých
dokumentov
v elektronickej
podobe

Požiadavkou
je mať
„bezpapierový"
úrad

Kompletnú
elektronizácie nie
je možné
dosiahnuť
súčasnou
registratúrou,
nakoľko podporuje
iba vybrané
procesy. Zároveň
sa jedná
predovšetkým o
systém na
schvaľovanie a
implementácia
komplexných
procesov je
zložitá.

KPI Ušetrenie
času
zamestnancov

 

Hodnota to
be:

ušetrenie 0,5
FTE

  

Vedúci zamestnanec ÚPPVII Sledovanie
a účtovanie
nákladov na
cost centrá

Adresné
meranie
nákladov

Nutná integrácia
na SAP MFSR za
účelom získavania
nákladových
údajov



 Sledovanie
času, obsahu
a iných KPI
(dimenzie
projektov
a úloh)

Adresné
meranie
dimenzií úloh
a projektov

Nutnosť venovať
čas zadávaniu a
sledovaniu
požiadaviek.

Vedúci zamestnanec ÚPPVII Bottom up
dimenzie úloh
a projektov

Možnosť
zadávať
požiadavky na
definované
projekty
smerom zdola
nahor

Nutnosť venovať
čas zadávaniu a
sledovaniu
požiadaviek.

Vedúci zamestnanec ÚPPVII Zvýšiť
dostupnosť
manažérskych
informácii

Dostupnosť
aktuálnych
a presných
manažérskych
informácii

 

KPI Počet žiadostí
o úpravu
rozpočtu
(zníženie na
20%
súčastného
stavu) 
Dodržiavanie
plánu VO 
Zvýšená
efektivita
vedúcich
zamestnancov
o 13%

  

Vedenie Úradu ÚPPVII Nastavenie
stratégie,
projektov a
úloh

Definícia
oblastí, úloh
a projektov
a ich
časových,
finančných
a obsahových
rámcov

Nutnosť venovať
čas
štrukturovanému
zadávaniu a
sledovaniu
požiadaviek.

 Top down
určovanie
úloh, dimenzií
úloh a
projektov

Možnosť
zadávať
požiadavky na
definované
projekty
a rozdeľovať
ich spôsobom
top down

 

KPI Sledovanie a
plnenie úloh /
uznesení
vlády

Hodnota AS
IS:65%

Hodnota TO
BE: 80%

(posunutých
úloh teda v TO
BE stave bude
iba 20%)

 



KPI Zníženie
fluktuácie

 

 

Zefektívnenie
práce

Hodnota AS
IS: 14%

Hodnota TO
BE: 4,5%

 

Hodnota AS
IS: neefektivita
- 13%

Hodnota TO
BE: zníženie z
13% na 0%

 

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Motivation viewpoint"

 

Riziká

 R_1 Splnenie definovaných KPI

 

2.2. Popis aktuálneho stavu

2.2.1. Legislatíva

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav



Súhrnný popis 
Úrad je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre 
a) riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej
únie, 
b) oblasť informatizácie spoločnosti, 
c) oblasť investícií a je teda jediným vhodným subjektom pre realizáciu aktivít v tejto oblasti. 

V zmysle toho istého zákona patrí Úrad medzi takzvané Ostatné ústredné orgány štátnej
správy. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu z tejto pozície vyplývajú
povinnosti dodržiavať pri vykonávaní svojej činnosti pravidlá stanovené pre ostatné ústredné
orgány štátnej správy v národnej legislatíve, napr.:

 

Aktivita Súvisiaca legislatíva na národnej úrovni

Zostavovanie rozpočtu Zákon č. 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Obstarávanie tovarov, služieb a prác Zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Čerpanie zahraničnej finančnej pomoci, činnosti spojené s funkciou CKO zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v
znení neskorších predpisov a Národný strategický
referenčný rámec.

Riadenie zamestnancov Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vedenie účtovníctva Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Kontroly, audity a controlling 357/2015 Z. z. Zákon o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

Externá komunikácia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií)

Tieto legislatívne normy sú platné všeobecne pre orgány štátnej správy a taxatívne vymedzujú spôsob vykonávania jednotlivých činností dotknutých
organizácií. Organizácie si následne v rámci vymedzených možností upravia pravidlá pre vykonávanie jednotlivých činností internými pravidlami. Tieto
sú formalizované v interných riadiacich aktoch, smerniciach a manuáloch. 
Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sme identifikovali napr. nasledovné interné normy:

Aktivita Súvisiaca legislatíva na úrovni Úradu

Kontroly, audity a controlling Smernica o základnej finančnej kontrole

 Smernica o evidencii a inventarizácii majetku

 Smernica o prideľovaní, používaní a úhrade nákladov služobných mobilných telefónov a služobných dátových kariet

Informačné systémy Smernica o politike informačnej bezpečnosti Úradu

 Smernica o pravidlách pre používanie informačných systémov a služieb na Úrade



 Smernica o riešení bezpečnostných incidentov na Úrade

Riadenie zamestnancov Smernica na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

 Smernica na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci

Riziká

V oblasti legislatívy neboli identifikované žiadne riziká

2.2.2. Architektúra

2.2.2.1. Biznis architektúra

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Z pohľadu biznis architektúry aktuálneho stavu v rámci Úradu sa dnes využívajú na podporu a riadenie výkonnosti v určitej miere iba jednoduché
účtovné procesy vyžadované zákonom.

 Niektoré z procesov sú vykonávané zamestnancami MFSR a aj viacero systémov je v správe MFSR, jednotliví zamestnanci Úradu v rámci svojej
agendy komunikujú a vymieňajú si informácie práve s kolegami na MFSR. Táto komunikácia je v mnohých prípadoch stále manuálna (emailom).
Znamená to, že na vybavenie svojej agendy používajú zamestnanci klasické kancelárske nástroje a komunikácia medzi zúčastnenými stranami je
realizovaná emailovou formou alebo dokonca prostredníctvom pošty. V rámci súčasných IS nie sú aplikované nástroje, ktoré by umožňovali
systematickú spoluprácu počas životného cyklu jednotlivých procesov.
 

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

Úvodné informácie  (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Nakoľko nie sú v súčasnosti zautomatizované a spomínanými informačnými systémami podporene viaceré procesy v rámci podpory riadenia
výkonnosti na ÚPVII, úrad eviduje nasledujúce oblasti, ktoré je potrebné v rámci realizovaného projektu zlepšiť alebo úplne nanovo vybudovať:

Zlepšenie organizačného a procesného riadenia hospodárenia s verejnými zdrojmi v rámci jednotlivých útvarov ÚPPVII, ako aj v rámci celého
ÚPPVII.
Doplnenie a motivácia kvalifikovaných odborníkov v oblasti riadenia hospodárenia s verejnými zdrojmi na jednotlivých útvaroch ÚPPVII.
Aplikovanie manažérskeho informačného systému v oblasti riadenia rozpočtu a verejných financií v rámci ÚPPVII
Zefektívnenie procesov plánovania ľudských a finančných zdrojov, IT podpory a jasné definovanie úloh a zodpovedností jednotlivým tímom, príp.
zamestnancom.
Zavedenie procesov a prostriedkov na riadenie a monitorovanie kvality poskytovaných interných (podporných) služieb Úradu v oblasti aktív, IT a
riadenia ľudských zdrojov, čím sa zníži fluktuácia zamestnancov.
Aplikácia procesov programového / projektového riadenia Úradu, procesov riadenia kvality a zavedenie aplikačnej podpory pre plánovanie a
monitorovanie plnenia cieľov Úradu. 
Elektronizáciou interných procesov postupne vytvárať bezpapierový Úrad a elektronický pracovný stôl zamestnanca ÚPPVII

Riziká

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 
R_2 Závislosť na ERP MFSR (Úrad nespravuje vlastný ERP systém) – dostupnosť všetkých jeho služieb v predpokladanom čase. 
R_3 Nedostatočná integrácia ostatných informačných systémov Úradu (napr. DKS) s riadiacimi procesmi 
R_4 Pomerne vysoká fluktuácia zamestnancov 
R_5 Pri zachovaní súčasného stavu riešenia sa nedosiahnu ciele projektu 
 

2.2.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav



Súhrnný popis 
Aktuálna architektúra IS v rámci správy a podpory riadenia výkonnosti na ÚPPVII je v stave, že neexistuje komplexná a integrovaná architektúra
informačných systémov. Používané sú nasledovné systémy

Fabasoft  eGov Suite
Fabasoft eGov-Suite poskytuje podporu pre procesy spojené s automatizovanou správou registratúry. Je určený pre centrálne štátne a regionálne
orgány, ako aj pre súkromný sektor. Ako prvý produkt v Slovenskej republike získal certifikát Ministerstva vnútra SR o zhode so štandardmi pre
elektronické informačné systémy na správu registratúry definované vo výnose č. 525/2011. Fabasoft eGov-Suite je technologicky založený na
produkte Fabasoft Folio. Vďaka vysokej škálovateľnosti je možné ho rýchlo a efektívne nasadzovať v organizáciách rôznej veľkosti, od menších až
po veľké inštalácie s tisíckami používateľov, zložitou organizačnou štruktúrou, pracovnými postupmi a miliónmi dokumentov. 
Hlavné funkcie systému :

Manažment dokumentov
Neformálna spolupráca (kolaborácia)
Riadenie procesov
Spracovanie spisov a záznamov
Archivácia 

Zamestnanci ÚPPVII majú prístup a využívajú nasledujúce moduly: 
Správa registratúry
Modul Evidencia neprítomnosti
Podania
Autodoprava 

 SAP MFSR
ÚPPVII využíva SAP MFSR ako ekonomický softvér, ktorý v podstate zabezpečuje kompletný platobný styk. Všetky tieto aktivity zastrešujú
pracovníci MFSR a zamestnanci ÚPPVII majú do tohto systému prístup len na čítanie. Vzájomná komunikácia a zdieľanie informácií
a dokumentov medzi pracovníkmi MFSR a ÚPPVII prebieha prostredníctvom emailu alebo osobného stretnutia. 
V rámci SAP MFSR sa využívajú nasledujúce funkcionality :

Organizačný manažment
Vzdelávanie
Alokácia rozpočtu na projekty
Mzdy 

 RIS
Rozpočtový informačný systém poskytuje pracovníkom Úradu vstupujúcim do rozpočtového procesu rozhranie pre zostavovanie rozpočtu
ÚPPVII, jeho dodatočné úpravy, ako aj následne monitorovanie a hodnotenie. Takto nadefinovaný rozpočet sa následne pošle do SAP MFSR,
kde sa na jednotlivé rozpočtové položky účtujú náklady. Pracovníci ÚPPVII majú do RIS prístup iba na čítanie.

 

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

Riziká

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 
R_6 Nedostatočné pokrytie riadiacich a podporných procesov podporným IT systémom

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis 
ÚPPVII v súčanosti nemá v oblasti MIS žiadny IT systém. DKS/Fabasoft je prenajímaný z MFSR.

Riziká

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

2.2.2.3. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Na zabezpečenie jednotného postupu pri zabezpečení a ochrane informačných systémov na Úrade podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu (ďalej len „Úrad") podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov. 
V prípade nasadenia nových IS alebo služieb v rámci Úradu sú tieto komponenty za účelom redukcie rizika zlyhania monitorované oddelením IT a je
v predstihu zaistený súlad s požiadavkami na ich výkon, ich kapacitné limity. Pre každý nový informačný systém, alebo službu sú v návrhu a
dokumentácii určené a jasne dohodnuté kritériá pre jeho akceptáciu. Nový informačný systém  ešte pred nasadením do prevádzky testovanýbude
podľa týchto dohodnutých akceptačných kritérií. 
Pre umožnenie kontroly prístupov, monitoringu činností, vyšetrovania bezpečnostných incidentov sú v súčasnosti na všetkých systémoch
informačných a komunikačných technológií Úradu vrátane pracovných staníc vytvárané auditné log záznamy, v ktorých sa zaznamenáva dátum a
presný čas s informáciami o

aktivitách správcov systémov, administrátorov,
prihlasovaní a odhlasovaní používateľov,
činnosti systému vrátane chýb a zlyhaní,
neúspešných pokusoch o prihlásenie do systémov,
iných bezpečnostne relevantných udalostiach.

Riziká

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 
 R_7 Súčasné procesy nie sú dokumentované, merané a tým pádom ani auditovateľné

2.2.3. Prevádzka

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie  (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
ÚPPVII v súčasnosti nemá v oblasti MIS žiadny IT systém. DKS/Fabasoft je prenajímaný z MFSR. 
Prevádzka všetkých informačných systémov a informačno-komunikačných technológií je pravidelne vykonávaná v súlade so smernicou vedúceho
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. . apríla 2018 o správe a prevádzke informačnýchX/2018 zo dňa DD
systémov na Úrade podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. V rámci tejto smernice sú jednoznačne zadefinované
zásady zabezpečenia správy a prevádzky informačných systémov, riadenie zmien infraštruktúry informačno-komunikačných technológií a riadenia
privilegovaných prístupových práv na ÚPPVII. 
Ohľadom prevádzky všetkých IS v rámci ÚPPVII je vedený pravidelný záznam o prevádzke informačného systému za účelom identifikácie problémov
počas prevádzky. 
 

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

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

Riziká

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_8 Prevádzka súčasného riešenia je obmedzovaná dlho trvajúcim procesom zmenového konania, ktoré vyplýva z neexistencie vlastníckeho vzťahu

2.3. Alternatívne riešenia

V rámci navrhovaného riešenie sme vytvorili niekoľko alternatív, s ktorými sme uvažovali počas tvorby tejto štúdie. Všetky navrhované alternatívy
vychádzajú z východiskového stavu Úradu, ktorý je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:

Navrhované riešenie má slúžiť pre podporu najmä interných procesov ÚPPVII s ambíciou neskoršieho možného roll-outu na ďalšie inštitúcie a
organizácie VS.
V rámci ÚPPVII chýba podpora procesov od schvaľovania projektov a uvoľnenie rozpočtu na ich realizáciu a následné sledovanie jej stavu.
Pre projekty, ktoré ÚPPVII aj realizuje v rámci svojho Úradu, chýba vhodný analytický a reportovací nástroj, ktorý umožní vykazovať



Pre projekty, ktoré ÚPPVII aj realizuje v rámci svojho Úradu, chýba vhodný analytický a reportovací nástroj, ktorý umožní vykazovať
ekonomické a časové ukazovatele realizovaných projektov a vyhodnocovať ich efektivitu.
ÚPPVII má vedené/podporované niektoré procesy v SAP MFSR:

Personalistika
Vzdelávanie zamestnancov
Účtovníctvo podľa zákona
Mzdy

ÚPPVII v rámci tohto projektu nepredpokladá zmeny v nastavení súčasného ERP systému. Možné je len preberanie/prijímanie dát, ktoré môžu
zefektívniť proces a zabrániť duplicitám a zmena číselníkov (cost centrá, programová štruktúra).
Navrhované riešenie by malo perspektívne umožniť užšiu integráciu na Centrálny ekonomický informačný systém štátu (CES), bez nutnosti
úplného prerobenia riešenia, s možnosťou maximálneho využitia funkcií oboch riešení pre ďalšie zlepšenie podpory procesov ÚPPVII.

Navrhované sú nasledovné alternatívy:

Zachovanie súčasného stavu
Implementácia aplikácie pre podporu Service desk procesov a jednoduchého reportovacieho systému s evidenciou KPI,
Implementácia komplexného riešenia IS RVP

preferovaný variant : s integráciou na externé systémy, ktoré používa osobný úrad
minimalistický variant: bez integrácie na existujúce systémy

 

2.3.1. Alternatíva A – „Zachovanie súčasného stavu procesov na ÚPVII"

Súhrnný popis

Úvodné informácie  (Max. 800 znakov)
Prvou alternatívou je ponechanie súčasného stavu. V súčasnosti sa riadiace procesy (strategické plánovanie, rozpočet a kontroling, programové
riadenie) vykonávajú s minimálnou informačnou podporou a podporné procesy (IT manažment a prevádzka, Riadenie financií a aktív,  Ľudské zdroje)
majú čiastočnú informačnú podporu hlavne v oblasti štruktúrovaných dát v prostredí SAP MFSR. Tento stav je nevyhovujúci a nespĺňa náležitosti
moderného, efektívne bezpapierovo riadeného úradu.

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

Ďalšie informácie (Max. 800 znakov)

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov) 
Táto alternatíva nerieši základné požiadavky kladené na efektívne fungujúci a bezpapierový Úrad čo pri predpokladanom náraste počtu
zamestnancov Úradu bude znamenať nasledovné riziká:

čoraz zložitejšie a tým zdĺhavejšie riadenie Úradu ako aj jeho jednotlivých procesov
väčšia papierová záťaž a komplikovanejšie dohľadanie správnych dokumentov (kde a u koho sa nachádzajú)
zvýšená administratívna záťaž (nepriaznivý signál)
čoraz zdĺhavejšie riešenie jednotlivých požiadaviek
komplikovanejšia koordinácia úloh pri riadení, realizácii a pod. 
Z vyššie uvedneých dôvodov je každé navrhované riešenie, ktoré čo i len trochu eliminuje uvedené riziká je už aj z krátkodobého hľadiska 2-3
rokov ekonomicky efektívnejšie.

 

2.3.2. Alternatíva B – „Implementácia aplikácie pre podporu Service desk procesov a jednoduchého
reportovacieho systému"

Súhrnný popis



Úvodné informácie  (Max. 800 znakov)

Ďalšou možnosťou je realizovať predkladaný projekt v zjednodušenej forme a maximálne využiť už existujúce nástroje, ktoré budú čiastočne pokrývať
aj funkcionalitu potrebnú pre realizáciu zmien procesov navrhnutých v EVS. 
Táto alternatíva uvažuje s implementáciou jednoduchého nástroja nazvaného KPI modul, ktorý bude slúžiť na evidenciu a správu identifikovaných
KPI (napr. Odpočet stráveného času zamestnancov na projekte, plánované náklady, plánovaný počet ľudí/človekodní na projekt a iné). Okrem tohto
nástroja navrhujeme implementovať v rámci IS RVP aplikáciu pre podporu Service desk procesov. Vďaka tejto aplikácií sa čiastočne odstránia
nedostatky ohľadom neexistencie procesov a aplikácií na riadenie a monitorovanie kvality poskytovaných interných (podporných) služieb Úradu v
oblasti aktív, IT a riadenia ľudských zdrojov. 
Implementovaný nástroj slúžiaci ako Service Desk bude prostredníctvom workflow zabezpečovať základné prepojenie medzi podpornými oddeleniami
a konečnými odberateľmi služieb (zamestnanci Úradu), pričom primárne budú zastrešené nasledovné procesy:

IT manažment a prevádzka: 
Podpora IT služieb
Poskytovanie IT služieb

 Riadenie financií a aktív: 
Riadenie aktív
Riadenie obstarávania

Projektové riadenie
 Ľudské zdroje: 

HR postupy – smernice
Rozvoj pracovnej sily
Riadenie pracovných a zamestnaneckých vzťahov 

Service desk bude slúžiť na štandardizáciu požiadaviek na interné služby, ktoré budú zabezpečované prostredníctvom požiadavky zadanej
v SD. Každý typ požiadavky bude môcť mať svoj špecifický worflow. 
Service desk bude možné použiť aj na zadávanie úloh, resp. projektov a sledovanie ich stavu, prípadne aj ako workflow nástroj na podporu
vybraných procesov. 
Okrem samotného service desku navrhujeme využiť v plnej miere aj funkcionality už existujúcich nástrojov v rámci Úradu (DKS, SAP
MFSR), čím sa aspoň zmiernia dopady a problémy súvisiace s absenciou komplexného riešenia pre systémové a procesné riadenie
hospodárenia Úradu.

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

Ďalšie informácie (Max. 800 znakov)



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

Alternatíva B je síce lacnejšia oproti alternatíve C, ale jej realizáciu neodporúčame z nasledovných dôvodov:

alternatíva nezabezpečuje podporu strategického riadenia, čo sa javí ako kľúčová oblasť, ktorú je potrebné adresovať a ktorá na seba zároveň
viaže aj veľkú časť prínosov.
v tejto alternatíve sa neuvažuje s , ktoré by bolo plne integrované s existujúcimi systémamivybudovaním jednotného dokumentového úložiska
(hlavne SAP MFSR) a zaručovalo by bezpečnosť a jednoduchosť prístupu k jednotlivým dokumentom. Taktiež nebudú vytvorené predpoklady

, ktoré by v plnom rozsahu garantovala implementácia moderného ECM systému plne integrovanéhopre budovanie tzv. bezpapierového úradu
na SAP MFSR,
alternatíva nedostatočne nezabezpečuje sledovanie kľúčových nákladových ukazovateľov a ich účtovanie na projekty a prvky organizačnej
štruktúry
nízka garancia bezpečnosti ohľadom prístupu k dátam a dokumentom

 

2.3.3. Alternatíva C – „Implementácia komplexného riešenia IS RVP"

Úvodné informácie  (Max. 800 znakov)

V rámci tejto alternatívy navrhujeme pre ÚPPVII vybudovať samostatne riešenie pozostávajúce z vlastného manažérskeho informačného systému
(MIS), ktorý zastreší nasledujúce riadiace procesy organizácie:



Strategické plánovanie 
Voľba smerovania cieľov a priorít
Stanovenie spôsobu realizácie cieľov a priorít
Realizácia naplánovaných činnosti a sledovanie efektov
Vyhodnotenie realizácie a spätná väzba

 Rozpočet a kontroling 
Rozpočet
Kontroling

 Programové riadenie 
Riadenie programov
Riadenie projektov 

Navrhovaný MIS bude vhodným nástrojom pre evidenciu organizačnej štruktúry Úradu, evidenciu zamestnancov a uchádzačov, pripadne
evidenciu ďalších subjektov zapájaných do aktivít vedúcich k príprave a realizácii reformných zámerov, programov a projektov. Riešenie
následne zabezpečí tvorbu strategických plánov a možnosť evidencie jednotlivých nákladových prvkov, na ktoré bude možné plánovať a
vykazovať náklady. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou navrhovaného MIS je evidencia a porovnávanie skutočných nákladov s plánovanými a
ich porovnávanie v rámci jednotlivých nákladových stredísk. Riešenie bude poskytovať výstupy pre reporting jednotlivých nákladových
objektov, ale tiež aj prehľady výkonov ľudí, ktorí boli zapojení do vykazovania výkonov na tieto objekty. Výstupy bude možné použiť aj ako
podklad pre hodnotenie a prípravu kalkulácie miezd pracovníkov. 
MIS bude následne komunikovať s už existujúcimi IS Úradu (SAP MFSR, DKS) nakoľko sa predpokladá, že reálne účtovanie
dodávateľských faktúr, mzdových nákladov a iných položiek bude naďalej realizované v SAP MFSR. Taktiež sa predpokladá aj využívanie
funkcionality existujúceho riešenia DKS. 

Súčasťou tejto alternatívy je aj dodanie riešenia pre Service Desk popísane v alternatíve B, ktoré zabezpečí zefektívnenie a automatizáciu
jednotlivých podporných procesov Úradu, ktoré nie sú formalizované a sú dnes vo väčšine prípadov vykonávane manuálne alebo nie sú
vykonávane vôbec. 

Ďalším modulom tohto návrhu je ECM nástroj, ktorý je zvolený za účelom podporiť riadiace a podporné procesy Úradu súvisiace najmä s:
bezpečnou a dlhodobou archiváciou elektronických dokumentov v rôznych formátoch,
klasifikáciou údajov pre jednotlivé procesy Úradu,
sofistikovaným vyhľadávaním konkrétnych dát,
správou a organizáciou elektronických dokumentov,
elektronizáciou papierových dokumentov a jej automatickým spracovaním. 
Alternatívne je možné niektoré z procesov implementovať aj v nástroji SD.

Pre podporu automatizácie procesov Úradu je kľúčové správne navrhnúť aj vzájomnú integráciu navrhovaných riešení. V tomto návrhu sa
uvažuje s externou integráciou MIS a SAP MFSR. Naviac ešte navrhujeme aj internú integráciu medzi MIS a ostatnými modulmi IS RVP. Tieto
integrácie napomôžu automatizovať procesy najmä v nasledujúcich procesných oblastiach organizácie:
Strategické plánovanie,
Rozpočet a kontroling,
Programové riadenie,
Projektové riadenie,
Riadenie finančných aktív,
Ľudské zdroje.

Navrhované riešenie bude teda pozostávať z:
vlastného manažérskeho informačného systému (MIS),
nástroja  pre podporu podporných procesov Úradu,ServiceDesk
riešenia  pre správu neštruktúrovaných údajov v rôznych formátoch, alebo rozšírenia/integrácie súčasného registratúrneho systému,ECM
interných integračných rozhraní pre zabezpečenie komunikácie v rámci IS RVP (MIS- ECM, MIS-SD),
externých integračných rozhraní pre zabezpečenie komunikácie so systémami tretích strán (MIS-SAP MFSR).

Podrobný popis procesov, ktoré budú informačne podporené navrhovaným riešením je uvedené v časti Busines Architektúra – budúci stav aj s
uvedením akými systémami v rámci nami navrhovaného riešenia bude tá ktorá fáza príslušného procesu informačne podporená.

Súčasťou riešenia sú zlepšenia a drobné integrácie pre osobný úrad, ktorý pracuje s nasledovnými systémami, ktoré nie sú integrované a práca s
nimi v zásade predstavuje vkladanie podkladov z jedného systému do druhého, avšak v rozdielnych formátoch:



IS SAP – PaM,
IS SAP – anonymizácia údajov,
SOLMAN,
RIS,
IS Štátna pokladnica,
DOXX – stravovanie,
CALLIO – bonifikačný system,
ANeT – dochádzkový system,
IS CPV – Informačný systém ÚV SR k vzdelávaniu administratívnych kapacít,
Register Sociálnej poisťovne,
Registre zdravotných poisťovní (3x),
Štatistický úrad SR,
Register výberových konaní,
Register úspešných absolventov,
Register nadbytočných zamestnancov.

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov) 
Takto navrhnute riešenie IS RVP je ideálnym riešením pre moderný, efektívny a "paperless " úrad, ktorý je jeden zo základných cieľov vlády SR, ktorá
sa rozhodla podporiť centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a agendy jednotného digitálneho trhu. 
Túto alternatívu odporúčame v plnom (preferovanom) rozsahu nakoľko je postavená na systémoch, ktoré sú plne integrované s používaným
systémom na úrade (SAP MFSR) ako aj so systémom RIS.

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

Preferovaný a minimalistický variant

V ramci alternatívy C boli vypracované aj minimalistická a preferovaná alternatíva. Porovnanie oboch alternatív sa nachádza v CBA. Rozdiel
preferovaného oproti minimalistickému variantu je nasledovný (t.j. minimalistický variant neobsahuje nasledovné moduly, resp. funkcionality):

modul ECM - v minimalistickej alternatíve príde iba k tesnejšej integrácii na Fabasoft a implementácii ďalších modulov Fabasoft. Minimalistický
variant nebude zahŕňať nasledovnú funkcionalitu:

správa neštrukturovaného obsahu,
niektoré typy workflow, ktoré nebude možné implementovať v Fabasoft-e (zrejme napríklad niektoré funkcionality pre osobný úrad) alebo v
SD,
dynamické formuláre prepojené na štrukturovaný a neštrukturovaný obsah,
reporting na základe obsahu v ECM.

niektoré integrácie a drobné zlepšenia pre osobný úrad (integrácie na často využívané ISVS a nástroje na automatickú transformáciu údajov a
na podporu vkladania údajov do SAP MFSR).

Benefity preferovanej alternatívy oproti minimalistickej alternatíve predstavujú:

ušetrený čas pracovníkov odboru ekonomiky a technickej správy vďaka implementovaným procesom v module ECM,
ušetrený čas pracovníkov osobného úradu vďaka integráciám a implementovaným procesom v module ECM,
ušetrený čas pracovníkov úradu vďaka "self service" procesom (tento čas však nie je ocenený a je iba opisným kvalitatívnym prínosom).

Niektoré funkcionality ECM je možné nahradiť existujúcim registratúrnym systémom a niektoré zase funkcionalitou modulu SD.

 



 

2.3.4. Alternatíva D – „Implementácia komplexného riešenia IS RVP pre ÚPPVII a NASES vrátane obojsmerných
integrácii "

Alternatíva predstavuje ideálny variant, kedy je možné v maximálnej možnej miere automatizovať výmenu údajov medzi jednotlivými zúčastnenými
systémami (RIS, SAP MFSR, SOFTIP NASES, jednotlivé systémy na osobnom úrade). Táto alternatíva uvažuje s dôslednou implementáciou
princípov jeden krát a dosť, proaktivita, orientácia na klienta a otvorené API.

Táto alternatíva uvažuje s implementáciou nasledovných modulov:

vlastného manažérskeho informačného systému (MIS),
nástroja ServiceDesk pre podporu podporných procesov Úradu,
riešenia ECM pre správu neštruktúrovaných údajov v rôznych formátoch,
interných integračných rozhraní pre zabezpečenie komunikácie v rámci IS RVP (MIS- ECM, MIS-SD).

Táto alternatíva zároveň uvažuje s kompletným nahradením DKS Fabasoft s riešením ECM a zároveň s integráciou modulu ECM na SAP MFSR za
účelom likvidácie faktúr a dokladov.

Jednotlivé moduly budú pomocou integračnej platformy SAP obojsmerne integrované na nasledovné systémy:

RIS,
SAP MFSR,
SOFTIP NASES (účtovnícky systém, ktorý sa používa na NASES).

Oproti alternatíve C tieto integrácie umožnia navyše:

automatické spracovanie faktúr a dokladov,
implementáciu aj agendových procesov do systému (na začiatku v zmysle merania timesheetov jednotlivých agendových aktivít, resp. až na
detail úloh),
dôslednú aplikáciu princípu 1x a dosť kedy by sa integráciami dosiahol stav, aby používatelia nemuseli kopírovať údaje z jedného systému do
iného,
holistická správa všetkých dokumentov v registratúre prepojenej s účtovníctvom v SAP a so všetkými internými procesmi.



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

Alternatíva D je síce najkomplexnejšia a zároveň najlepšie plní zvolené architektonické princípy. Jej nevýhodou sú však vysoké náklady, pri
porovnateľných prínosoch. Vysoké náklady oproti alternatíve D vyplývajú predovšetkým z:

nákladov na integračnú platformu a realizáciu komplexných integrácii medzi ECM a SAP MFSR, resp. medzi MIS a SAP MFSR,
nákladoch na integráciu SOFTIP NASES,
nákladoch na nahradenie DKS Fabasoft riešením ECM,
pravdepodobne dodatočných licenčných nákladoch na moduly MIS a ECM.

Náklady alternatívy D sú odhadované na 7,5 mil. EUR.

Prínosy tejto alternatívy oproti alt. C by boli vyššie pri ušetrení pracovného času úradníka, čo však nie je možné spoľahlivo odhadnúť.

Zároveň je otázne, či by bolo možné v rozumnom čase realizovať spätnú integráciu na RIS, resp. SAP MFSR, keďže tie v súčanosti poskytujú
štandardnú integráciu iba jedným smerom (čítanie údajov). Aj vzhľadom na pravdepodobné riziká sa ako rozumnejšie riešenie javí alternatíva C, ktorú
je možné po úspešnom spustení a skúsenostiach z prevádzky rozšíriť o návrhy z alt. D.

 

 

2.3.5. Multikriteriálna analýza

 Kritérium Zdôvodnenie kritéria Zamestnanec
ÚPPVII

Vedúci
zamestnanec
ÚPPVII

Vedenie
úradu

Osobný
úrad

Biznis
vrstva

Elektronizácia
podporných činností 
(KO)

Elektronizáciou podporných činností sa ušetrí čas zamestnancov a zároveň sa
podporí kontrolná/analytická činnosť

X X X  

 Životný cyklus
všetkých dokumentov
v elektronickej podobe
(KO)

Dokumentami v elektronickej podobe sa zjednoduší a modernizuje schvaľovací
postup, odstráni sa tak aj administratívna záťaž odborných pracovníkov.

X X   

 Sledovanie
a účtovanie nákladov
na cost centrá 
(KO)

Účtovaním nákladov a iných dimenzií na konkrétne cost centrá (projektová
dimenzia: úlohy a projekty, organizačná dimenzia: oddelenia) bude možné
presne plánovať, merať a riadiť jednotlivé dimenzie.

 X X  

 Sledovanie času,
obsahu a iných KPI
(dimenzie projektov
a úloh) (KO)

Sledovaním dimenzií na konkrétne cost centrá (projektová dimenzia: úlohy
a projekty, organizačná dimenzia: oddelenia) bude možné presne plánovať,
merať a riadiť jednotlivé dimenzie.

 X X  

 Bottom up dimenzie
úloh a projektov

Sledovaním dimenzíí zdola nahor dosiahneme budovanie niektorých dimenzií
(napr. rozpočtu) zdola nahor. Inak povedané jednotlivé oddelenia určia náklady
a ostatné atribúty potrebné na dosiahnutie úloh (plán) a budú sledovať aj ich
aktuálny stav (čerpanie)

X X   

 Top down určovanie
úloh, dimenzií úloh a
projektov

Pomocou top down prístupu je možné rozdeliť výstupy z strategického
plánovania na

X  X  

 Funkcionality pre
osobný úrad

Osobný úrad sa potýka s veľkým množstvo zákonných povinností pri ktorých:

využíva plánované údaje od jednotlivých odborov, ktoré sú nízkej kvality,
musí evidovať veľké množstvo papierovej evidencie,
musí používať veľké množstvo externých systémov a vo veľkej miere robí
"poštára" medzi systémami.

   x

Zoznam kritérií Alternatíva
A

Spôsob
dosiahnutia

Alternatíva
B

Spôsob dosiahnutia

Elektronizácia podporných
činností 
(KO)

Nie - Áno Service Desk – základné prepojenie medzi celou IT organizáciou a konečnými
odberateľmi IT služieb pomocou riadenia incidentov a žiadostí o službu



Životný cyklus všetkých
dokumentov v elektronickej
podobe (KO)

Nie - Nie -

Sledovanie a účtovanie nákladov
na cost centrá 
(KO)

Nie - Nie -

Sledovanie času, obsahu a iných
KPI (dimenzie projektov a úloh)
(KO)

Nie - Čiastočne ServiceDesk umožní evidovať jednotlivé projekty, ich míľniky, dielčie úlohy priradené na
konkrétneho zamestnanca s jasne definovaným termínom a zadaním. Nie je možné
sledovať finančné KPI.

Bottom up dimenzie úloh a
projektov

Nie - Čiastočne ServiceDesk umožní evidovať jednotlivé projekty, ich míľniky, dielčie úlohy priradené na
konkrétneho zamestnanca s jasne definovaným termínom a zadaním. Tieto údaje je
možné vypĺňať aj zdola nahor.

Top down určovanie úloh,
dimenzií úloh a projektov

Nie - Čiastočne ServiceDesk umožní evidovať jednotlivé projekty, ich míľniky, dielčie úlohy priradené na
konkrétneho zamestnanca s jasne definovaným termínom a zadaním. Tieto údaje je
možné vypĺňať aj zhora nadol.

Funkcionality pre osobný úrad Nie - Čiastočne ServiceDesk umožní iba zlepšenie niektorých procesov, pokiaľ sa bude používať na
zbieranie údajov potrebných pre osobný úrad

Zoznam kritérií Alternatíva
C

Spôsob dosiahnutia

Elektronizácia
podporných činností 
(KO)

Áno Modul Service Desk umožní realizovať prepojenie medzi celou IT organizáciou a konečnými odberateľmi IT
služieb pomocou riadenia incidentov a žiadostí o službu. Pomocou SD je možné implementovať aj workflow.

Životný cyklus
všetkých dokumentov
v elektronickej podobe
(KO

Áno Modul ECM, ktorý umožní spravovať všetky typy elektronických dokumentov v rôznych formátoch a
komplexné riadenie životného cyklu všetkých dokumentov a workflow nad týmito dokumentami.

Sledovanie a účtovanie
nákladov na cost
centrá 
(KO)

Áno V rámci modulu MIS bude umožnené do vytvorených nákladových objektov/štruktúr z časti Správa
kmeňových dát, zadávať a následne spravovať plánované hodnoty nákladov. MIS bude používať aj údaje
z SAP MFSR a automaticky ich priradzovať k cost centrám.

Sledovanie času,
obsahu a iných KPI
(dimenzie projektov
a úloh) (KO)

Áno Moduly SD a MIS vytvárajú prostredie pre priebežnú evidenciu odpracovaného času, nákladov a iných
dimenzií na jednotlivé projekty za jednotlivých zamestnancov, ktorých kmeňové dáta budú k dispozícii. KPI
bude možné použiť pre zadanie plánovanej hodnoty a tiež na zaznamenávanie skutočnosti vo vzťahu k
nákladovým objektom.

Bottom up dimenzie
úloh a projektov

Áno Moduly SD a MIS vytvárajú prostredie pre možnosť evidovať jednotlivé projekty, ich míľniky, ale najmä dielčie
úlohy priradené na konkrétneho zamestnanca s jasne definovaným termínom a zadaním. Tieto údaje je
možné vypĺňať aj zdola nahor.

Top down určovanie
úloh, dimenzií úloh a
projektov

Áno Moduly SD a MIS vytvárajú prostredie pre možnosť evidovať jednotlivé projekty, ich míľniky, ale najmä dielčie
úlohy priradené na konkrétneho zamestnanca s jasne definovaným termínom a zadaním. Tieto údaje je
možné vypĺňať aj zhora nadol.

Funkcionality pre
osobný úrad

Áno Moduly MIS a SD vytvárajú možnosť jasne definovať plánovacie procesy, ktorých údaje osobný úrad používa.
Zároveň je možné v preferovanej alternatíve implementovať aj integrácie, ktoré zefektívnia prácu osobného
úradu.

Zoznam kritérií Alternatíva
D

Spôsob dosiahnutia

Elektronizácia
podporných činností 
(KO)

Áno Modul Service Desk umožní realizovať prepojenie medzi celou IT organizáciou a konečnými odberateľmi IT
služieb pomocou riadenia incidentov a žiadostí o službu. Pomocou SD je možné implementovať aj workflow.



Životný cyklus
všetkých dokumentov
v elektronickej podobe
(KO

Áno Modul ECM, ktorý umožní spravovať všetky typy elektronických dokumentov v rôznych formátoch a
komplexné riadenie životného cyklu všetkých dokumentov a workflow nad týmito dokumentami.

Sledovanie a účtovanie
nákladov na cost
centrá 
(KO)

Áno V rámci modulu MIS bude umožnené do vytvorených nákladových objektov/štruktúr z časti Správa
kmeňových dát, zadávať a následne spravovať plánované hodnoty nákladov. MIS bude používať aj údaje
z SAP MFSR a automaticky ich priradzovať k cost centrám.

Sledovanie času,
obsahu a iných KPI
(dimenzie projektov
a úloh) (KO)

Áno Moduly SD a MIS vytvárajú prostredie pre priebežnú evidenciu odpracovaného času, nákladov a iných
dimenzií na jednotlivé projekty za jednotlivých zamestnancov, ktorých kmeňové dáta budú k dispozícii. KPI
bude možné použiť pre zadanie plánovanej hodnoty a tiež na zaznamenávanie skutočnosti vo vzťahu k
nákladovým objektom.

Bottom up dimenzie
úloh a projektov

Áno Moduly SD a MIS vytvárajú prostredie pre možnosť evidovať jednotlivé projekty, ich míľniky, ale najmä dielčie
úlohy priradené na konkrétneho zamestnanca s jasne definovaným termínom a zadaním. Tieto údaje je
možné vypĺňať aj zdola nahor.

Top down určovanie
úloh, dimenzií úloh a
projektov

Áno Moduly SD a MIS vytvárajú prostredie pre možnosť evidovať jednotlivé projekty, ich míľniky, ale najmä dielčie
úlohy priradené na konkrétneho zamestnanca s jasne definovaným termínom a zadaním. Tieto údaje je
možné vypĺňať aj zhora nadol.

Funkcionality pre
osobný úrad

Áno Moduly MIS a SD vytvárajú možnosť jasne definovať plánovacie procesy, ktorých údaje osobný úrad používa.
Zároveň je možné implementovať aj integrácie, ktoré zefektívnia prácu osobného úradu.

2.4. Popis budúceho stavu

2.4.1. Legislatíva

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

Súhrnný popis  

V rámci navrhovaného riešenia nepredpokladáme žiadne ďalšie legislatívne úpravy. 
Navrhované riešenie bude naďalej podriadené národnej legislatíve, ktorú bude plne rešpektovať. Z jeho
implementácie vyplýva potreba úpravy výlučne internej riadiacej dokumentácie Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu. 
Riešenie bude najmä v súlade s relevantnými legislatívnymi požiadavkami (vrátane zákona o účtovníctve a
DPH, resp. ako best practice pre štandardné zaužívané ERP systémy) 

Legislatívne zmeny na národnej úrovni nie sú pre implementáciu navrhovaného riešenia nevyhnutné.

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: N/A

N/A 
 

 

Riziká

Nie je relevantné

Spresnenie identifikovaných rizík: Odk
azy na relevantné identifikátory rizík
v prílohe Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 
V oblasti legislatívy neboli identifikované žiadne riziká. 
 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom
rozlíšení

  



2.4.2. Architektúra

2.4.2.1. Biznis architektúra

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav

Súhrnný popis

Samotné riadenie procesov a aktivít je jednou zo elementárnych funkcií manažmentu akejkoľvek organizácie a teda aj ÚPPVII. Vykonávaná práca
personálu v organizácií sa odohráva prostredníctvom ich činností, ktoré je potrebné rozvrhovať do  a priraďovať konkrétnymorganizačnej štruktúry
pracovníkom na konkrétnych . Rovnako ako činnosti, existujú prirodzene v každej organizácii tiež . Jednotlivé procesypracovných miestach procesy
organizácie je možné rozdeliť na riadiace procesy a podporné procesy, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť fungovanie riadiacich procesov
a bezproblémový chod celej organizácie. 

Biznis architektúra navrhovaného riešenia pokrýva nasledujúce procesy rozdelené podľa vyššie popísaného delenia:

Riadiace procesy IS RVP 
 Strategické plánovanie
 Rozpočet a kontroling
 Programové riadenie

Po S RVP dporné procesy I
 IT manažment a prevádzka
 Riadenie financií a aktív
 Ľudské zdroje 

Riadiace procesy IS RVP

Strategické plánovanie
Proces strategického plánovania pozostáva z nasledovných fáz:

Identifikácia východísk – preskúmanie aktuálnej situácie
Voľba smerovania cieľov a priorít
Stanovenie spôsobu realizácie
Realizácia naplánovaných činností a sledovanie efektov
Vyhodnotenie realizácie a spätná väzba – doplnenie či zmena plánu 

Identifikácia východísk – preskúmanie aktuálnej situácie
Samotný proces strategického plánovania sa začína analýzou plnenia cieľov z predchádzajúceho obdobia, analýzou napĺňania štátneho
rozpočtu, analýzou stavu organizácie - nadviazaním na predchádzajúci vývoj, t. j. zhodnotením toho, čo bolo urobené (a ako) a čo sa zmenilo.
Nasledovne sa zisťujú nové informácie o situácii v rezorte, jeho okolí, o problémoch a ich príčinách, aby sa identifikoval východiskový stav. V
rámci tejto úlohy sa na ÚPPVII uskutočňuje odpočet plnenia cieľov vlády v oblasti ITVS a kybernetickej bezpečnosti, vyhodnocuje saplnenie
národného investičného plánu, prebieha príprava partnerskej dohody a monitorovanie plnenia operačných programov EÚ, a vyhodnocuje sa

. Ďalšímirozpočet úradu za predchádzajúce obdobie.Uvedené informácie sa zaznamenávajú do výročnej správy za predchádzajúce obdobie
zdrojmi pre identifikáciu východísk sú priority vlády týkajúce sa rezortu a európske požiadavky. Preto je potrebné podrobiť analýze aj rezortné
požiadavky a aktuálnu národnú a európsku legislatívu. Konkrétne sa jedná o programové vyhlásenie vlády v oblasti ITVS a kybernetickej
bezpečnosti, ciele prioritnej osi c. 7 v OP II, digitálna agenda 2030 EU a Národný investičný plán. Výstupom tejto úlohy je Zoznam kľúčových

 Obsahovo a procesne táto fáza bude v rámci projektu informačne podporenápožiadaviek rezortu a analýza dopadov legislatívnych zmien.
modulom MIS a SD. 
Podpora systémom bude spočívať v:
vytvorení jednotného, viacúrovňového zoznamu všetkých úloh úradu (kľúčové požiadavky), pričom do zoznamu budú prispievať všetky sekcie
a ich príslušné oddelenia 

Voľba smerovania cieľov a priorít
Na základe výstupov z predchádzajúcej fázy je možné pristúpiť k voľbe smerovania cieľov a priorít. V rámci tejto fázy procesu je potrebné
umožniť premietnutie priorít vlády do úloh rezortu (funkčných oblastí – sekcií) ako aj zadefinovanie hlavných charakteristík, problémov a pozitív
ako by dané oblasti mali vyzerať do budúcna a akým smerom by sa mali rozvíjať. Konkrétne sa jedná o spracovanie cieľov jednotlivých sekcií
pre nasledujúce roky a priority podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Výstupom z tejto úlohy budú návrhy na zmeny interných

 Druhou úlohou v rámci tejto fázy bude vytvorenie samotného strategického plánu s dôrazom na prioritizáciu úloh podľa vedenímpredpisov.
rezortu zvolených kritérií pri ktorých by sa malo stanoviť to, čo je najdôležitejšie a čo sa bude realizovať najskôr – stanovenie priorít. Strategický
plán musí jednoznačne vychádzať zo stanovených priorít a nadriadených strategických dokumentov. Výstupom tejto úlohy je samotný strategický

. Obsahovo a procesne táto fáza bude v rámci projektuplán, ktorý obsahuje ciele sekcii, KPI's, zoznam potenciálnych projektov a investícií
informačne podporená modulom MIS a integráciou na ERP SAP a RIS. 
Podpora systémom bude spočívať v:

stanovení strategických cieľov a priorít

https://managementmania.com/sk/typologia-organizacnej-struktury
https://managementmania.com/sk/zamestnanie
https://managementmania.com/sk/proces


stanovení strategických cieľov a priorít
priradení týchto cieľov jednotlivým úlohám úradu (kľúčové požiadavky) 

Stanovenie spôsobu realizácie
Ďalšou fázou procesu strategického plánovania , ktoré IS RVP informačne podporí je stanovenie spôsobu realizácie. Prvou úlohou tejto fázy je
zadefinovanie konkrétnych úloh (aktivít) a projektov a ich prioritizácia v rámci ktorej pre zvolené priority je potrebné stanoviť strednodobé, či
krátkodobé ciele a spresniť spôsob ako ich dosiahnuť. Výstupom tejto úlohy je prioritizovaný zoznam projektov a aktivít. Jedná sa vlastne detailiz

 Nasleduje úloha plánovanie aovanie cieľov a KPI sekcií na ciele jednotlivých odborov ich KPI's a ich potenciociálne projekty a investície.
alokovanie zdrojov na realizáciu aktivít a projektov s priradením zodpovednosti v rámci ktorej pomocou efektívneho strategického plánovania by
sa malo vedieť určiť potrebu finančných (a iných) prostriedkov čo najpresnejšie (pre jednotlivé organizačné útvary, napr. nákladové centrá). Výst
upmi tejto úlohy  zodpovednosti za jednotlivé projekty a zoznam požiadaviek na personálne a finančné zdroje na realizáciu jednotlivýchsú matica

. Poslednou úlohou v rámci tejto fázy je vytvorenieprojektov a aktivít.Stanovujú sa rámcové finančné požiadavky pre sekcie / projekty úradu
ročného realizačného plánu, ktorý vzniká sumarizáciou výstupov predchádzajúcich z predchádzajúcich úloh do štandardizovaného formálneho
dokument pokrývajúceho 1 rok aktivít organizácie.  Obsahovo a procesne táto fáza bude v rámciVýstupom tejto úlohy je ročný realizačný plán.
projektu informačne podporená SD, MIS s integráciou na ERP SAP a RIS. 
Podpora systémom bude spočívať v:
Vytvorení projektov a priebežných úloh až na najnižšiu úroveň (úloha pre referenta)
Priradení úloh úradu k projektom
Priradení zodpovedných pracovníkov k projektom
Priradení projektových dimenzií a KPI k projektom 

Realizácia naplánovaných činnosti a sledovanie efektov
Prvou úlohou štvrtej fázy procesu strategického plánovania je iniciácia a koordinácia aktivít a projektov v jednotlivých organizáciách, kde pod
realizáciou sa nerozumie iba vlastný výkon určitej činnosti nositeľa plánu, ale aj iniciácia a koordinácia činností jednotlivých subjektov
(organizácií) rezortu. Výstupmi tejto úlohy môžu podľa veľkosti projektu byť napríkladprojektový mandát, zápisy zo stretnutí, plán využitia

 Druhou azamestnancov jednotlivých odborov na plnenie úloh, sledovanie ich zapojenia do projektov, ale aj plán verejného obstarávania.
záverečnou úlohou tejto fázy je realizácia aktivít a projektov z ročného realizačného plánu v súlade so schváleným rozpočtom rezortu kde
realizácia naplánovaných aktivít a projektov prebieha podľa ročného realizačného plánu. V prípade nových skutočností alebo zmien v zdrojoch
sa realizujú priebežné úpravy plánu tak, aby zostával previazaným a reálnym dokumentom. Výkon projektového riadenia by mal byť o. i. aj v
súlade so: štandardom pre riadenie informačno-technologických projektov, príloha č. 4 k výnosu č. 55/2014 Z. z., aktualizovanou metodikou
projektového riadenia projektov informatizácie verejnej správy. Výstupmi tejto úlohy sú na základe monitorovania plnenia úloh sekcií/odborov,
status reporty projektov.
Podpora systémom bude spočívať v:
Priebežnom sledovaní, udržiavaní a riadení projektov v produkte SD
Reporting stavu projektov a úloh
Delegovaní, pripradovaní, komentovaní a iných aktivitách s projektom
Projektové úložisko so šablónami manažérskych produktov 

Vyhodnotenie realizácie a spätná väzba – doplnenie či zmena plánu
Záverečnou fázou riadiaceho procesu strategického plánovania je vyhodnotenie realizácie a spätná väzba. Prvou úlohou v rámci tejto fázy je
finančný kontroling, ktorý spočíva v on-line reportingu jednotlivých projektov a aktivít. Výstupmi tejto úlohy sú správy o odchýlkach a opatrenia

 Ďalšou úlohou v tejto fáze je sledovanie a vyhodnocovanie plnenia projektov a aktivít ročného plánu  v rámciprijaté na odstránenie nedostatkov. ,
ktorej sa hodnotí napĺňanie naplánovaných krokov, efektov realizovaných projektov a aktivít, vzťah medzi nákladmi a cieľmi (prínosmi). Výstupmi

. Záverečnou úlohou tejto fázy procesu ako ajtejto úlohy sú aktualizácie strategického plánu, poprípade tvorby nových strategických plánov
celého procesu je monitoring a hodnotenie výkonnosti pracovníkov podľa vyhlášky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
služobnom hodnotení. V rámci tejto úlohy je potrebné nastaviť a dodržiavať štandardný postup hodnotenia pre jednotlivých pracovníkov,
porovnanie ich výkonnosti (benchmarking),  Obsahovo aVýstupom tejto úlohy je správa o hodnotení výkonnosti za jednotlivých zamestnancov.
procesne táto fáza bude v rámci projektu informačne podporená SD, MIS a integráciou na ERP SAP. 
Podpora systémom bude spočívať v :
Reportingu KPI jednotlivých úloh a produktov,
Ukladaní manažérskych produktov do projektového úložiska
Operatívnej zmeny termínov priorít, úloh a projektov, na základe čoho sa bude automaticky generovať plán. 

Rozpočet a kontroling
Proces rozpočtu a kontrolingu pozostáva z nasledovných fáz:
Rozpočet

Kontroling 



Kontroling 

Rozpočet
Samotný proces strategického plánovania sa začína prípravou, schvaľovaním a rozpisom rozpočtu, v rámci ktorých prebiehajú rokovania so
správcom kapitoly o úprave rozpočtu v zmysle pravidiel Smernice o základnej finančnej kontrole. V rámci tejto úlohy prebieha konsolidácia
rozpočtu a jeho schvaľovanie, analýzy jednotlivých položiek (benchmarking a pod). Výstupom tejto úlohy je individuálny rozpočet organizácie to

 rozpočet jednot .znamená livých nákladových centier (pxq) v základných nákladových položkách, plánovanie nákladov na projekty / aktivity
Ďalšou úlohou tejto fázy je realizácia rozpočtu kapitoly v rámci ktorej sa vykonávajú bežné aktivity, realizujú sa hlavné činností a náklady s nimi
spojené sa premietajú do rozpočtu. . Záverečnou úlohou fázy rozpočtu sú prípadnéVýstupmi tejto úlohy sú priebežné správy o čerpaní rozpočtu
úpravy rozpočtu v rámci ktorej prebieha monitorovanie podnetov na úpravy rozpočtu, analýza neočakávaných udalostí, schvaľovanie navýšenia
výdavkov. . Obsahovo a procesne táto fáza bude v rámci projektuVýstupmi tejto úlohy sú evidenčné listy úprav rozpočtu - rozpočtové opatrenia
informačne podporená SD, MIS a integráciou na ERP SAP a RIS. 
Podpora systémom bude spočívať v :
Reportingu KPI jednotlivých úloh a produktov,
Tvorba plánovaného rozpočtu spôsobom top-down, keď sa priradí rozpočet na jednotlivé priority, top level úlohy a projekty a postupne sa z nich
spravia dielčie úlohy, pričom každá z nich bude mať priradený rozpočet (a ostatné dimenzie, resp. KPI),
Podpore účtovania nákladov a ostatných dimenzií (najmä času) na jednotlivé cost centrá, pričom cost centrum môže byť organizačné, alebo
projektové,
Príprave podkladov na manuálny import návrhu rozpočtu a rozpočtových opatrení do RIS (report zo systému bude presne v štruktúre potrebnej
pre RIS).

Kontroling
V rámci fázy kontrolingu prebieha kontrola čerpania rozpočtu súčasťou ktorej je porovnávanie aktuálneho stavu rozpočtu s plánovaným stavom
a samotná analýza odchýlok, kde prebieha aj formulácia odporúčaní na základe smernice o základnej finančnej kontrole. Výstupmi tejto úlohy sú

 o aktuálnom čerpaní rozpočtusprávy o odchýlkach a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov vo forme pravidelnej mesačnej správy
jednotlivých nákladových centier a projektov. Obsahovo a procesne táto fáza bude v rámci projektu informačne podporená SD a MIS. 
Podpora systémom bude spočívať v :
Reportingu KPI jednotlivých úloh a produktov,
Reporte, ktorý porovná plánované a aktuálne hodnoty čerpania,

Súčasťou procesov rozpočtu a kontrolingu je aj ad-hoc analytický reporting a benchmarking naprieč oddeleniami, nákladovými položkami a
prípadné porovnanie s odvetvím verejnej správy. 
Programové riadenie
Proces programového riadenia pozostáva z nasledovných fáz:
Riadenie programov
Riadenie projektov 

a ako dokumentačná nadstavba nad týmito fázami slúži projektová kancelária a dokumentácia.

Riadenie programov
Samotný proces programového riadenia vo svojej fáze riadenia programov začína identifikáciou a definovaním programov v rámci ktorej prebieha
pretavenie strategických cieľov do programov, ich následné vymedzenie a zadefinovanie vrátane hlbšej úrovne detailov. Výstupom tejto úlohy je

. Druhou úlohou i tejto fázy jezoznam programov a v rámci nich - priorizovaný zoznam projektov s ich harmonogramami a nárokmi na zdroje
realizovanie programu v rámci ktorej prebieha samotná realizácia programov, sledovanie plnenia cieľov, návrhy a realizácia opravných opatrení. Výst

 Záverečnou úlohou tejto fázy je uzatvorenie programov vupmi tejto úlohy sú priebežné správy o stave programov a zápisy zo statusových stretnutí.
rámci ktorej prebieha ukončenie činností, sumarizácia aktivít, vyhodnotenie úspešnosti a naplnenia cieľov. Výstupom tejto úlohy je záverečná sprava

. Obsahovo a procesne táto fáza bude v rámci projektu informačneo programe, vyhodnotenie programu, poučenia do budúcnosti vo forme poznámok
podporená SD a integráciou na ERP SAP. 
Riadenie projektov
Úvodnou úlohou vo fáze riadenia projektov je riadenie prípravnej fázy projektu v rámci ktorej prebieha zabezpečenie všetkých činností potrebných na
začatie projektu vrátane vyčlenenia potrebných zdrojov na riadenie a realizáciu projektu. Prebieha príprava reformných zámerov, projektových
zámerov, štúdii uskutočniteľnostia sleduje sa stav portfólia projektov úradu. Výstupmi tejto úlohy sú napr. Splnomocnenie k projektu, Akceptačné

. Nasledujúcou úlohou v tejto fáze jekritériá, Odôvodnenie projektu a ďalšie výstupy v zmysle výnosu MF SR o štandardoch pre IS VS zo 4.3.2014
riadenie inicializačnej fázy projektu, v rámci ktorej prebieha vytvorenie a schválenie základných dokumentov projektu - schválenie štúdie
uskutočniteľnosti, schválenie rozpočtu projektu (vr. ľudí), ako aj priradenie priority projektu.Výstupmi tejto úlohy sú napr. plán projektu, zoznam

. Treťouotvorených otázok projektu, projektový iniciálny dokument a ďalšie výstupy v zmysle výnosu MF SR o štandardoch pre IS VS zo 4.3.2014
úlohou je riadenie realizačnej fázy projektu, ktorej hlavnou náplňou je zabezpečenie priebehu projektu pričom realizačná fáza sa môže skladať z
viacerých etáp. V rámci tejto úlohy prebieha vykonávanie aktivít projektu, obstarávanie prác/služieb pre aktivity projektu, dodávka prác, projektové
riadenie, komunikácia a vypracovávajú sa monitorovacie správy. Výstupmi tejto úlohy sú napr. akceptačné protokoly, správy o stave jednotlivých etáp

. Poslednou úlohou je riadenieprojektu, plány nasledujúcich etáp a ďalšie výstupy v zmysle výnosu MF SR o štandardoch pre IS VS zo 4.3.2014
dokončovacej fázy projektu, ktorej súčasťou je zabezpečenie správneho dokončenia projektu, jeho vyhodnotenia, a príprava činností po jeho
dokončení. Výstupmi tejto úlohy sú napr. správa o dokončení projektu, správa o získaných poznatkoch, odporúčanie nadväzných krokov a ďalšie

. Obsahovo a procesne táto fáza bude v rámci projektu informačne podporená výstupy v zmysle výnosu MF SR o štandardoch pre IS VS zo 4.3.2014
SD, MIS a integráciou na ERP SAP. 
Podpora systémom bude za oblasť projektového a programového riadenia spočívať v :



projektovom úložisku so šablónami dokumentov – manažérskych produktov,
checklistom, čo by mal každý projekt obsahovať (rozdelené podľa typu a veľkosti),
SD nastaveným na podporu projektového manažmentu, kde bude možné: 

 importe priorít a projektov z MIS,
 definovaní podprojektov/úloh,
 sledovanie, zadávanie KPI a iných dimenzií projektov,
 vytváraní vzťahov medzi projektami a dokumentami, inými projektami, úlohami a ďalšími entitami,
 priradení zodpovedných ľudí k úlohám a projektom. 

Projektová kancelária a dokumentácia
Súčasťou riadenia programov a projektov je aj efektívne fungujúca projektová kancelária a správne vypracovaná dokumentácia v rámci
jednotlivých úloh. Obsahová náplň projektovej kancelárie je hlavne

Správa projektovej dokumentácie – hlavne zabezpečenie včasného, pohodlného a zároveň bezpečného prístupu k projektovej dokumentácii,
uchovávanie rôznych verzií, archivácia a ich zálohovanie, ako aj vypracovanie šablón pre jednotlivé kroky.
Správa výstupov projektov – hlavne riadenie jednotlivých výstupov vyprodukovaných v rámci realizácie projektu, zodpovednosť za ich finálnu
podobu a ich dostupnosť, akceptácia a archivácia projektových výstupov
Podpora projektovej organizácie a komunikácie – jedná sa o aktivity programovej kancelárie na podporu projektov úradu, hlavne zabezpečenie
jednoznačného určenia rolí v rámci projektov, stanovenie komunikačných kanálov a schvaľovacích procesov 

Táto nadstavba obsahovo a procesne bude v rámci projektu informačne podporená ECM, ktoré predstavuje projektové úložisko dokumentov,
vrátane šablón, checklistov a návodov projektového manažmentu.. 
Riadiace procesy sa v súčasnosti vykonávajú prevažné manuálne s minimálnou informačnou podporou IS. Zavedením nami navrhovaného
projektu do praxe sa značne eliminuje ich administratívna časová náročnosť – riadiaci pracovníci na jednotlivých úrovniach riadenia sa budú
môcť venovať vo väčšej miere samotnému riadeniu procesov, odhaľovať a následne eliminovať úzke miesta pri výkone jednotlivých úloh a tak
postupne vytvárať samo učiacu sa organizáciu. Zároveň výsledkom projektu bude aj eliminácia nepresnosti vznikajúcich z dôvodu pôsobenia
ľudského faktora a vytvorenie tzv. znalostnej databázy na základe, ktorej sa budú môcť procesy postupne vylepšovať a zdokonaľovať. 
Podporné procesy IS RVP
Podporné procesy v rámci ÚPPVII sú všetky procesy, ktorých jediným cieľom je zabezpečiť fungovanie hlavných procesov a plynulý chod celého
Úradu. 
IT manažment a prevádzka
Proces IT manažment a prevádzka pozostáva z nasledovných oblastí:
Podpora IT služieb – Service Desk
Poskytovanie IT služieb 

Podpora IT služieb - Service Desk
Oblasť podpory IT služieb - Service Desk je služba na prijímanie požiadaviek zamestnancov úradu na interné IT služby. Obsahuje riešenie
základného prepojenia medzi celou IT organizáciou a konečnými odberateľmi IT služieb (interný používatelia), pričom primárne zabezpečuje
nasledujúce úlohy:
Správa incidentov - zabezpečuje zachytávanie, registráciu a efektívne riadenie všetkých požiadaviek na IT služby ako aj všetkých udalostí, ktoré
môžu mať vplyv na kvalitu poskytovaných IT služieb. Efektívnosť tohto riadenia je pritom posudzovaná z hľadiska plnenia dohodnutých (SLA)
požiadaviek na IT služby a miery podpory podnikateľských cieľov.
Správa problémov - koordinuje postupy pre analýzu pôvodných príčin jednotlivých problémov a chýb, ktoré sú prostredníctvom funkcie Service
Desk identifikované v rámci úlohy Správa incidentov. V prípade potreby a v rámci možností zabezpečí Správa problémov náhradné dočasné
riešenie a prípadne iniciuje požiadavku na zmenu (request for change - RFC) príslušného IT riešenia alebo IT služby. Správa problémov ďalej
vykonáva trendové analýzy "problémovosti" a pripravuje príslušné správy pre podporu rozhodovania vedenia. 

Tieto procesy budú zabezpečované natívnou funkcionalitou modulu Service desk. Zároveň budú vytvorené šablóny štandardných požiadaviek a
typických problémov, o ktoré bude možné požiadať/nahlásiť. 
Nasledovné procesy podpory IT služieb budú podporované funkcionalitou ECM:
Správa konfigurácií - zodpovedá za identifikáciu, kontrolu, sledovanie a reportovanie všetkých verzií hardvéru a softvéru, dokumentácie,
procesov, procedúr a všetkých ostatných komponentov IT prostredia, ktoré sú predmetom procesu Riadenia zmien. Cieľom Správy konfigurácií
je zabezpečiť aby boli v produkčnom IT prostredí používané výlučne autorizované konfiguračné komponenty (configuration items - CIs) a aby
všetky zmeny týchto komponentov boli formálne zaznamenávané a aby bolo možné vystopovať životný cyklus každého komponentu.
Riadenie zmien - zodpovedá za manažovanie všetkých zmien v technológiách, systémoch, poskytovaných IT službách, aplikáciách, hardvéry,
nástrojoch, dokumentácii a procesoch ako aj v príslušných organizačných zmenách (role, zodpovednosti). V rámci riadenia zmien je potrebné
monitorovať zmenové konanie od fázy vývoja alebo obstarania až po implementáciu do produkčného prostredia. Taktiež je potrebné zabezpečiť
kompletnú dokumentáciu zmenového konania.
Riadenie releasov – obsahuje plánovanie, návrh, vytvorenie, konfiguráciu a testovanie hardvéru a softvéru za účelom vytvorenia množiny
komponentov, ktoré sú pripravené pre odovzdanie do produkčného prostredia. 

Podpora systémom bude spočívať v poskytnutí úložiska šablón a miesta na systematické riadenie dokumentov. 
 Poskytovanie IT služieb 
V rámci tejto oblasti sa budú sledovať parametre kvality interných IT služieb, a preto nastavenie reakčnej doby a popis postupu pre zamestnanca
Service Desku budú nami navrhovaným riešením informačne podporené. Jedna sa o informačnú podporu nasledujúcich úloh:

Riadenie úrovne IT služieb - zodpovedá za vytváranie a údržbu katalógu poskytovaných IT služieb, ktorý obsahuje zoznam všetkých IT služieb



Riadenie úrovne IT služieb - zodpovedá za vytváranie a údržbu katalógu poskytovaných IT služieb, ktorý obsahuje zoznam všetkých IT služieb
poskytovaných koncovým odberateľom (interným používateľom) spolu s podrobnými charakteristikami týchto služieb.
Riadenie kapacity - zabezpečuje, aby narastajúce požiadavky na kapacitu IT infraštruktúry vyplývajúce z potrieb boli napĺňané včas a
hospodárne.
Riadenie dostupnosti IT služieb - zabezpečuje používateľmi požadovanej úrovne dostupnosti IT služieb a podpornej IT infraštruktúry.
Riadenie kontinuity služieb - udržuje kontinuálne poskytovanie takého rozsahu a úrovne IT služieb, ktorý zodpovedá minimálnej úrovni
požiadaviek.
Finančný manažment - riadi rozpočtové úlohy, evidenciu a účtovanie IT služieb poskytovaných konečným odberateľom (interným používateľom
IT služieb). 

Táto nadstavba obsahovo a procesne bude v rámci projektu informačne podporená ECM. 
ECM bude podporovať tieto procesy prostredníctvom úložiska neštruktúrovaných dokumentov a poskytovaním šablón dokumentov. 

Riadenie financií a aktív
Proces riadenie financií a aktív pozostáva z nasledovných oblastí:
Finančný manažment a reporting
Riadenie aktív
Riadenie obstarania 

Finančný manažment a reporting
Prvou z úloh pre oblasť finančného manažmentu a reportingu je tvorba a udržiavanie Metodiky účtovníctva a výkazníctva v rámci ktorej
dochádza k tvorbe interných metodických dokumentov pokrývajúcich oblasť účtovníctva a výkazníctva ako aj úpravy týchto dokumentov napr.
Smernica o evidencii a inventarizácii majetku. Výstupmi z tejto úlohy sú napr. interné metodické dokumenty pokrývajúcich oblasť účtovníctva a

 Ďalšou úlohou je príjem a zaúčtovanie dokladov v rámci ktorej sa uskutočňuje príjem dokladov (faktúry, cestovné príkazy,výkazníctva.
pokladničné bloky, bankové transakcie); identifikácia dokladov; zatriedenie k nákladovým strediskám; zaúčtovanie dokladov; "likvidácia"
dokladov. . Treťou úlohou je vykonávanieKontrolnými výstupmiz tejto úlohy sú napr. účtovný denník, výkazy za jednotlivé nákladové strediská
základnej finančnej kontroly; dodatočné kontroly kritických procesov a úloh, kontroly dodržiavania internej metodiky – dodržiavanie Smernice o
základnej finančnej kontrole. . PoslednouVýstupmi z tejto úlohy sú výkazy o základnej finančnej kontrole poprípade správy z iných typov kontrol
úlohou v tejto oblasti je výkazníctvo zaoberajúce sa tvorbou správ a prehľadov - krátkodobých, strednodobých ako aj dlhodobých; Výstupmi z

. Táto oblasťtejto úlohy sú samostatné správy požadované legislatívou; ad-hoc prehľady vyplývajúce z požiadaviek manažmentu alebo vedenia
obsahovo a procesne bude v rámci projektu informačne podporená ECM, MIS s integráciou na ERP SAP. 
Podpora systémom bude spočívať v:
nastavení číselníkov v ERP SAP na základe definovaných projektov a priorít (programová oblasť),
preberaní údajov z účtovníctva vedeného v ERP SAP,
alokácii nákladov, buď priamo alebo na základe alokačných kľúčov,
okamžitých prehľadoch čerpania a porovnaní plánu s čerpaním,
finančných reportoch. 

Riadenie aktív
Prvou z úloh pre oblasť Riadenia aktív je plánovanie a zaradenie aktív, ktoré vychádza z dlhodobých cieľov a stratégie organizácie, jej projektov
a ich premietnutia do stavu aktív na základe dlhodobých plánov; následné zaradenie aktív po ich obstaraní. Výstupmi z tejto úlohy sú plán aktív,

. Nasledujúcou úlohou je údržba aktív súčasťou ktorej je ajinventárne karty alebo potvrdenia o zaradení aktív do majetku organizácie
inventarizácia aktív, plánovanie a realizácia údržbových aktivít zameraných na zachovanie hodnoty aktív v zmysle Smernice o základnej
finančnej kontrole a Smernice o evidencii a inventarizácii majetku. .Výstupmi z tejto úlohy sú správa o inventarizácii, plán údržby, servisné knihy
Poslednou úlohou v tejto oblasti je vyradenie aktív kde dochádza k likvidácii s dôrazom na ekologickú stránku, vyradenie nefunkčných,
amortizovaných a inak nepoužiteľných aktív v súlade so Smernicou o základnej finančnej kontrole. Výstupmi tejto úlohy sú záznam o vyradení

. Táto oblasť obsahovo a procesne bude v rámci projektu informačne podporená SD, ECM a ERP SAP. majetku, doklady o ekologickej likvidácii
Podpora systémom bude spočívať v:
samostatnom úložisku dokumentov,
vytvorení štandardizovaných procesov v SD, ktoré budú predstavovať komunikačný kanál s ekonomikou (namiesto emailovej komunikácie). 

Riadenie obstarávania
Prvou z úloh pre oblasť Riadenia obstarávania je plán VO ktorý je vlastne premietnutím dlhodobej stratégie organizácie, plánu projektov ako aj
plánu aktív do plánu verejných obstarávaní pokrývajúceho aspoň obdobie 1 kalendárneho roku a jeho následná aktualizácia pri nových
projektoch alebo zmene cieľov. . Ďalšou z úloh jeVýstupom tejto úlohy je Plán verejných obstarávaní, aktualizovaný plán verejných obstarávaní
metodika pre obstarávanie pozostávajúca z tvorby metodických dokumentov pokrývajúcich oblasť obstarávania a jeho prípadnú aktualizáciu v
nadväznosti na úpravy relevantnej legislatívy (Zákon o VO), alebo stratégie organizácie. Výstupom tejto úlohy je interná smernica o obstarávaní,

. Záverečnou úlohou pre túto oblasť je samotná realizácia obstarávania pozostávajúca soaktualizácia limitov pre rôzne typy postupov
spracovania požiadaviek na obstarávanie, samotnej realizácie obstarávania - prieskumy trhu, elektronické trhovisko a ďalšie postupy podľa
legislatívy; výber dodávateľa; splnenie ostatných povinností verejného obstarávateľa v súlade so Smernicou o základnej finančnej kontrole,
Smernicou o reprezentačných výdavkoch. Výstupom tejto úlohy je oznámenie o vyhlásení VO, záznam z prieskumu trhu, záznam z výberu

. Táto oblasť obsahovo a procesne bude v rámci projektu informačne podporená ECM, SD najúspešnejšej ponuky
Podpora systémom bude spočívať v:
budovaní požiadaviek na obstarávanie systémov bottom up, kedy sa požiadavky na obstarávanie budú zadávať ako atribút konkrétnych úloh



budovaní požiadaviek na obstarávanie systémov bottom up, kedy sa požiadavky na obstarávanie budú zadávať ako atribút konkrétnych úloh
a projektov aj s (plánovaným) finančným krytím,
SD, kde sa príprava VO bude evidovať ako malý interný projekt. 

Ľudské zdroje
Proces ľudské zdroje pozostáva z nasledovných oblastí:
HR postupy a smernice
Rozvoj pracovnej sily
Riadenie pracovných a zamestnaneckých vzťahov 

Postupy a smernice
V rámci tejto oblasti je jedinou a hlavnou úlohou Správa a riadenie smerníc ľudských zdrojov od návrhu cez pripomienkovanie až po vytvorenie
finálneho dokumentu, jej aktualizácia a až ukončenie platnosti a vyradenie. Výstupom tejto úlohy je zoznam všetkých smerníc v tejto oblasti a ich

. Táto oblasť obsahovo a procesne bude v rámci projektu informačne podporená ECM. status

Rozvoj pracovnej sily
Prvou úlohou v rámci oblasti rozvoja pracovnej sily je úvodné zaškolenie a ďalšie vzdelávanie zamestnancov v rámci ktorej prebieha séria
úvodných zaškolení, ktorých absolvovanie je nevyhnutné a povinné pre novoprijatých zamestnancov; štandardizovaný zoznam školení pre
vybrané pozície; plán rozvoja jednotlivých zamestnancov, ale aj BOZP, ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, používanie služobných
aut, mobilných telefónov. Výstupmi tejto úlohy sú zoznam úvodných školení, potvrdenie o ich absolvovaní, katalóg školení pre zamestnancov, a

 Druhou a záverečnou úlohou je hodnotenie zamestnancov, kde jednotliví zamestnanci sú hodnotení na základe určených kľúčovýchďalšie.
faktorov výkonnosti. V rámci tejto úlohy bude potrebné stanoviť a sledovať jednotlivé úrovne plnenia povinností a zároveň bude potrebné
vypracovať štandardizáciu hodnotenia pre jednotlivé typy pozícií. . TátoVýstupmi tejto úlohy sú priebežné a finálne hodnotenie zamestnanca
oblasť obsahovo a procesne bude v rámci projektu informačne podporená ECM, MIS s integráciou na ERP SAP. 
Podpora systémom bude spočívať v:
vytvorení štandardizovaných procesov v SD, ktoré budú predstavovať komunikačný kanál s osobným úradom na zadávanie požiadaviek na
školenia a s tým spojenú agendu (namiesto emailovej komunikácie),
zadávanie plánovaných hodnôt KPI zamestnancov vo väzbe na KPI a dimenzie projektov, resp. úloh,
priebežnom napĺňaní KPI,
reporty na základe KPI zamestnancov. 

Riadenie pracovných a zamestnaneckých vzťahov
Cieľom prvej z úloh riadenia pracovných a zamestnaneckých vzťahov je plán stavu zamestnancov a stratégia riadenia ľudských zdrojov je
vytvorenie a aktualizácia stratégie riadenia ľudských zdrojov, z ktorých vyplýva plán stavu zamestnancov na jednoročné obdobie. Výstupom tejto

. Druhou úlohou je vyhľadávanie nových ľudských zdrojov a výberovýúlohy je plán stavu zamestnancov a stratégia riadenia ľudských zdrojov
proces, ktorý začína spracovaním žiadosti o nábor ľudských zdrojov, nasleduje oznámenie o voľných pozíciách, zber údajov o kandidátoch,
predvýber, príprava pohovorov, až končí samotným výberom zamestnancov. Výstupmi tejto úlohy sú napr. oznámenie o voľných pozíciách,

r. Treťou úlohou je odmeňovanie zamestnancov, ktoré sa bude opierať o štandardizáciu odmeňovania - vytvorenie tabuliek,pozvánky na pohovo
pravidiel pre odmeňovanie za významné prínosy s previazanosťou na hodnotenie zamestnancov. Výstupmi tejto úlohy sú platové dekréty a

. Ďalšou z úloh je starostlivosť o zamestnancov a ich udržanie v rámci ktorej bude prebiehať zisťovanie spokojnostioznámenia o odmene
zamestnancov, porovnávanie úrovne platov s podobnými pozíciami (benchmarking); neplatové výhody - benefity (smernice o používanie
služobných aut, mobilných telefónov). . VVýstupmi tejto úlohy sú dotazníky o spokojnosti, správy o porovnaní miezd v štátnych inštitúciách
poradí piatou úlohou je ukončenie alebo zmena pracovného pomeru, ktorá bude vykonávaná štandardizovaným výstupným postupom na
základe zoznamu aktivít a potvrdení nevyhnutných pri ukončení pracovného pomeru, zároveň sa bude zisťovať dôvodov ukončenia, Výstupmi

 Nie nepodstatnou úlohou je mať informácie otejto úlohy sú dotazníky o spokojnosti, správy o porovnaní miezd v štátnych inštitúciách.
zamestnancoch formou zriadenia a správy komisií a skupín podľa jednotlivých smerníc - BOZP, zdravotná služba, inventarizačná komisia,
vyraďovacia a likvidačná komisia; riadenie citlivých dát o zamestnancoch a podobne. Výstupmi tejto úlohy súdatabáza zamestnancov, zloženie

. Záverečnou úlohou je komunikácia so zamestnancami, ktorá bude spočívaťkomisií, súhlas zamestnancov so spracovávaním osobných údajov
v určení komunikačných kanálov, určenie zamestnancov zodpovedných za spracovávanie sťažností a podobne. Výstupmi tejto úlohy sú

 Táto oblasť obsahovo a procesne bude v rámci projektu informačne podporená ECM, MIS skomunikačná stratégia, protokol o sťažnosti.
integráciou na ERP SAP. 
Podpora systémom bude spočívať v:
plánovaní stavu zamesntncov systémom bottom up ako jedna z dimenzií projektov (t.j. podľa projektov bude možné vypočítať potrebné stavy
ľudí),
optimalizácii procesov na osobnom úrade vytvorením podkladov na importovanie do SAP,
vytvorení štandardizovaných procesov a žiadostí v SD, ktoré budú predstavovať komunikačný kanál s osobným úradom (namiesto emailovej
komunikácie) a ktoré budú po schválení osobným úradom prechádzať priamo na výkon danej agendy (napr. ekonomika, prípadne zadanie
výberového konania priamo do registra výberových konaní),

reportingu. 



reportingu. 

Podporné procesy v súčasnosti majú čiastočnú informačnú podporu hlavne v oblasti štruktúrovaných dát v prostredí ERP SAP. Cieľom IS RVP je
rozšíriť a skvalitniť informačnú podporu aj v oblasti neštruktúrovaných dát (dokumentov) s plnou integráciou do existujúceho prostredia ERP SAP
ako aj zabezpečiť informačnú podporu internému Service Desku. MIS pre podporné procesy bude slúžiť hlavne pre vyhodnocovanie a riadenie
KPI jednotlivých úloh a procesov. 

Z uvedených dôvodov kladieme dôraz na produkty ECM, MIS a SM také, ktoré sú natívne integrovateľné s prostredím ERP SAP čo prinesie
značnú úsporu investičných nákladov vo fáze implementácie a vo fáze prevádzky úsporu prevádzkových nákladov, ktorá sa prejaví hlavne pri
Update a Upgrade jednotlivých systémov.

Súčasťou riešenia sú zlepšenia a drobné integrácie pre osobný úrad, ktorý pracuje s nasledovnými systémami, ktoré nie sú integrované a práca s
nimi v zásade predstavuje vkladanie podkladov z jedného systému do druhého, avšak v rozdielnych formátoch:

IS SAP – PaM,
IS SAP – anonymizácia údajov,
SOLMAN,
RIS,
IS Štátna pokladnica,
DOXX – stravovanie,
CALLIO – bonifikačný system,
ANeT – dochádzkový system,
IS CPV – Informačný systém ÚV SR k vzdelávaniu administratívnych kapacít,
Register Sociálnej poisťovne,
Registre zdravotných poisťovní (3x),
Štatistický úrad SR,
Register výberových konaní,
Register úspešných absolventov,
Register nadbytočných zamestnancov.

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



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

 

Kritéria kvality

Q_1 Výsledok UX testov riešenia 
Q_2 Naplnenie cieľových KPI 
Q_3 Jednoduchosť používania a nízka administratívna náročnosť

Riziká

 R_9 Spolupráca zúčastnených strán nebude dostatočná 
R_10 Chyby zistené pri testovaní sa nepodarí odstrániť do času uvedenia do prevádzky

Prílohy

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

2.4.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav

Súhrnný popis

Navrhovaný system IS RVP je možné z pohľadu architektúry IS a koncového používateľa rozdeliť na 3 samostatné systémy, ktoré navzájom spolupracujú.
Tieto systémy majú nezávisle prihlasovanie a disponujú nasledujúcimi funkcionalitami:

ServiceDesk 
Katalóg služieb
Monitorovanie realizácie služieb
Projektový manažment
Reporting SD
Workflow
Formuláre

MIS 



MIS 
 Správa kmeňových dát
 Správa a definovanie KPI
 Správa a manažment plánov
 Správa a manažment alokácií
 Prenos údajov z ERP do MIS
 Evidencia odpracovaného času na projektoch
 Evidencia KPI
 Analytický reporting 

Tieto informačné systémy sú v určitých procesných krokoch ďalej integrované na už existujúce systémy tretích strán (RIS, ERP MFSR, Fabasoft),
znázornené na obrázku nižšie.   
ServiceDesk
Tento modul IS RVP bude reprezentovať jednotný kontaktný bod medzi poskytovateľom služieb-samotný Úrad a používateľom služieb v tomto
prípade zamestnanci ÚPPVII. Navrhované riešenie je v podstate štandardný ServiceDesk, ktorý riadi incidenty a žiadosti o službu a taktiež rieši
komunikáciu so zamestnancami.  

Katalóg služieb
Katalóg interných služieb pre zamestnancov spustiteľných z modulu Service Desk.

Monitorovanie realizácie služieb
Dodávané riešenie ServiceDesk umožní riadiť a sledovať celý životný cyklus jednotlivých incidentov, workflowov/procesov, ticketov alebo akýchkoľvek
iných služieb nadefinovaných v rámci katalógu. Okrem tejto funkcionality bude v oblasti monitorovania a hodnotenia riešená podpora výkonnosti a zhody
(dodržiavanie interných pravidiel, štandardov a noriem), ako aj monitorovanie a hodnotenie systému interných kontrol a súladu s externými požiadavkami
(napr. GDPR, prípadne iná platná legislatíva). 
Projektový manažment
Keďže v rámci ÚPPVII sa rieši každoročné veľké množstvo rôznych podporných, ale aj významných projektov predpokladáme, že tieto aktivity by mali byť
podporené na všetkých úrovniach v rámci organizácie a teda aj v rámci jednotlivých modulov IS RVP. ServiceDesk ako nástroj pre správu a riadenie
podporných procesov by mal zabezpečiť pre jednotlivé projekty možnosť evidovať jednotlivé projekty, ich míľniky, ale najmä dielčie úlohy priradené na
konkrétneho zamestnanca s jasne definovaným termínom a zadaním. Tento nástoj umožní následne sledovanie rozpracovania jednotlivých úloh a ich
previazanie na ostatné aspekty napr. závislosť na dostupnosti IKT, na zapracovaní iných úloh, dodaní riešenie od externých subjektov,.... 

Reporting
Navrhované ECM bude obsahovať kompletnú funkcionalitu pre tvorbu súhrnných správ a reportov vytvorených nad evidovanými súbormi a dokumentami.
V rámci riešenia budú už v čase nasadenia IS RVP pripravené defaultné reporty a zostavy, ktoré sa v podobných typoch organizácií využívajú napr.
(zoznam najväčších dokumentov, zoznam dokumentov priradených na konkrétneho používateľa,...). Riešenie bude okrem toho disponovať nástrojom,
ktorý umožní vytvárať vlastné reporty podľa interných požiadaviek Úradu. 
Workflow
Tento modul umožňuje automatizovať interné procesy úradu. 
Formuláre
V rámci IS RVP sa predpokladá intenzívne využívanie formulárovej štruktúry dokumentov pre riadenie procesov v workflow. 

MIS
V rámci navrhovaného riešenie sa rozumieme pod pojmom MIS informačný systém, ktorý podporuje procesy ÚPPVII a disponuje nástrojmi, ktoré
napomáhajú efektívnej realizácií týchto procesov. MIS je informačný systém, kde je možné zadefinovať všetky potrebné objekty a najmä vzťahy medzi
nimi na rôznych úrovniach a v rôznych pohľadoch (časové, predmetné a finančné hľadisko), pričom tieto pohľady/hľadiská bude možné budovať vo
viacerých iteráciach. 

Správa kmeňových dát
V systéme budú pre používateľov obrazovky a nástroje pre vytváranie/zadávanie všetkých potrebných kmeňových dát, reprezentujúcich:
nákladové objekty pre plánovanie a vyhodnocovanie nákladových položiek,
projektové objekty,
KPI,

organizačnú štruktúru 



organizačnú štruktúru 

Dáta budú aj spájané do štruktúrovaného pohľadu, aby odrážali čo najpresnejšie realitu. Všetky vytvorené objekty, na ktoré bude naozaj potrebné
plánovať, bude nutné publikovať v účtovnom systéme. Navrhované riešenie poskytne pre používateľov obrazovky a nástroje pre zadanie, zmenu,
zobrazenie základných dát zamestnancov. 
Správa a definovanie KPI
V systéme budú pre používateľov obrazovky a nástroje pre vytváranie/definíciu kľúčových ukazovateľov. KPI bude možné použiť pre zadanie plánovanej
hodnoty a tiež na zaznamenávanie skutočnosti vo vzťahu k nákladovým objektom z časti Správa kmeňových dát. 
Správa a manažment plánov
V rámci MIS bude umožnené do vytvorených nákladových objektov/štruktúr z časti Správa kmeňových dát, zadávať a následne spravovať plánované
hodnoty nákladov. 
Správa a manažment alokácií
V rámci tohto modulu systém MIS umožní zadefinovať alokačné kľúče a zoznam pravidiel, na základe ktorých sa budú rozpúšťania plánovaných hodnoty
nákladov v rámci definovanej plánovacej štruktúry. Podobným spôsobom bude umožnené zadávať alokačné kľúča a pravidla, pre rozpúšťanie reálnych
nákladov na úrovne, kde nebudú dáta získavané priamo napr. z ERP, manuálnym alebo iným vstupom. 
Prenos údajov z SAP MFSR do MIS
Navrhované riešenie MIS umožní vďaka integrácií so SAP MFSR načítať k nadefinovaným plánovaným hodnotám nákladov v MIS, skutočné dáta zo
zaúčtovaných položiek v SAP MFSR. Predpokladom je, aby sa v rámci SAP MFSR účtovali náklady na rovnaké objekty, ktoré budú definované v rámci
plánovania v MIS.

ITMS

Integrácia s ITMS2014+ za úcelom automatickej výmeny informácii o úlohách a plnení cielov.

Evidencia odpracovaného času na projektoch 
Pre kompletné zastrešenie funkcionality MIS bude vytvorené aj prostredie pre priebežnú evidenciu odpracovaného času na jednotlivé projekty za jednotlivých
zamestnancov, ktorých kmeňové dáta budú k dispozícii. 

 Evidencia KPI
Predpokladom pre získavanie skutočných hodnôt KPI je, že sa budú načítané v rámci integrácie MIS vs SAP MFSR. Riešenie je navrhnuté tak, že tieto údaje
bude možné zadať aj manuálne prostredníctvom GUI MIS. 

 Analytický reporting
Tento modul MIS zabezpečí údaje relevantné pre strategické riadenie v požadovanom detaile a štruktúre, vrátane údajov o plnení prevádzkových parametrov.
Taktiež bude poskytovať potrebné výkazy o podporných službách týkajúcich sa Úradu. Predpokladá sa, že primárne sa bude jednať o reportovanie nad údajmi
spracovávanými v MIS, ale nástroj bude nastavený tak, aby umožnil analyzovať aj relevantné dáta z iných zdrojov, napr. z ERP, ServiceDesk.



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

 

Poznámka: sivá farba predstavuje voliteľné komponenty preferovanej alternatívy. V prípade ak nebude implementované ECM,niektoré funkcie budú
realizované modulom SD.

Okrem vyššie uvedených riadiacich a podporných procesov a častí systémov, ktoré budú automatizované a podporované IS RVP je možné identifikovať aj
entitno-relačný model riešenia v rámci ktorého sú definované základné entity a ich vzájomné vzťahy. Jednotlivé entity sú rozdelené podľa príslušných domén
riešenia. 
Entity IS RVP

ľudske_zdroje 
pracovnik
kariera
hodnotenie
odmena

organizacia 
stredisko

procesy a projekty 
proces
aktivita_procesu
projekt
faza_projektu

sluzby 
sluzba

rozpocet 
program
podprogram
prvok

kontroling 
financna_polozka
alokacny_kluc

riadenie_kvality 



riadenie_kvality 
ciel
csf (critical success factor)
kpi (key performance indicator)
meranie

evidencia 
dokument
log_udalosti 

Okrem uvedených entít uvádzame aj zoznam vzájmoných vzťahov rozdelených podľa prislušných domén.
ludske_zdroje 

hodnotenie_vs_meranie
procesy_a_projekty 

pracovnik_vs_aktivita_procesu
fin_polozka_vs_aktivita_plan
pracovnik_vs_aktivita_plan
pracovnik_vs_projekt
fin_polozka_vs_faza_plan
pracovnik_vs_faza_plan

rozpocet 
proces_vs_prvok
projekt_vs_prvok

kontroling 
fin_polozka_vs_predmet (predmet = [aktivita_procesu, faza_projektu, sluzba, stredisko])
pracovnik_vs_faza_vykaz
pracovnik_vs_aktivita_vykaz

riadenie 
ciel_vs_predmet (predmet = program / projekt / sluzba / organizacia / pracovnik)
meranie_vs_kpi 

Pre prehľadnejšie zobrazenie entít a ich vzťahov je k dispozicí obrázok nižšie. 

  Riziká
R_11           Riziko nedostatočnej integrácie v rámci ÚPPVII z pohľadu zdieľania údajov spôsobujúce oneskorenú aktualizáciu údajov v IS a ich zníženú info

 rmačnú hodnotu.

Kritériá kvality



Q_4 Vysoké využitie krabicového SW s čo najmenšími modifikáciami 
Q_5 Informačná podpora procesov s plnou integráciou

2.4.2.3. Technologická architektúra

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

Súhrnný popis  

Technologická architektúra IS RVP je koncipovaná ako viacvrstvová a skladá sa z prezentačnej, aplikačnej,
procesno-integračnej a dátovej časti.

Prezentačná vrstva obsahuje moduly používateľského rozhrania prístupné jednotlivým aktérom. Daná vrstva
neobsahuje žiadnu business logiku, ide len o výstupnú reprezentáciu používateľského rozhrania. Táto vrstva
umožňuje prístup všetkým zamestnancom Úradu ako aj iným oprávneným používateľom, ktorý sú zadefinovaný
v rámci modulu Správa prístupov a administrácia.
Aplikačná vrstva obsahuje moduly zapúzdrujúce biznis logiku systému RVP, ktoré komunikujú s prezentačnou vrstvou
a integračnou vrstvou.
Integračná vrstva obsahuje interné, ale aj externé rozhrania, adaptéry, workflow procesy a tvorí jedinú komunikačnú
platformu v rámci riešenia. Integračná vrstva zabezpečuje jednotné rozhranie medzi aplikačnou vrstvou, prezentačnou
vrstvou a ostatnými aplikáciami.
Dátová a reportingová vrstva obsahuje sadu zabezpečených úložísk, ktoré sú sprístupnené cez aplikačnú a integračnú
vrstvu jednotlivým aplikáciám. 
 Riešenie bude fungovať nad službami vládneho cloudu. Keďže cieľom je čo najviac štandardné riešenie, založené na
existujúcich produktoch, tak bude možné až po výsledku VO určiť využitie konkrétnych PaaS, resp. IaaS služieb.

 

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

 

 

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

 

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

V projekte sa predpokladá použitie a prispôsobenie existujúceho softvéru, pričom je predpoklad využitia kombinácie waterfall prístupu a agilného
prístupu. Najprv bude realizovaná analýza požiadaviek a detailná funkčná špecifikácia, ktorá bude obsahovať aj návrhy obrazoviek (odsúhlasené
zákazníkom, zrejme vo viacerých kolách). Každá časť, ktorá bude rámcovo odsúhlasená už môže byť customizovaná a dodávaná vo forme prototypov
na pripomienkovanie. Dodávanie funkcionality sa predpokladá agilne s minimálne mesačnou frekvenciou. Samotný projekt bude rozdelený do viacerých
fáz, resp. aktivít:

Analýza a dizajn ,

Výstupom aktivity Analýza a dizajn bude vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie, pre uvedený IS. DFŠ prejde akceptačným konaním, na základe
ktorého môže dôjsť k požiadavkám na ich prepracovanie. Paralene s touto aktivitou začína aj implementácia, kde budú dodávané už v DFŠ
odsúhlasené časti riešenia. V rámci analýzy budú dodané aj rámcové návrhy obrazoviek, ktoré budú priebežne odsúhlasované s biznis vlastníkmi
konkrétneho procesu.

Implementácia riešenia predstavuje customizáciu a integráciu riešenia agilným sposobom s min. mesačnou frekvenciou dodávania
funkcionality.
Implementácia zabezpečí dodanie požadovanej funkcionality jednotlivých funkčných celkov pre vybraný úsek OVM. Vysokoúrovňová aktivita
bude pozostávať zo samotnej implementácie jednotlivých výstupov, v súlade so schválenou DFŠ. Je pritom potrebné zohľadňovať závislosti
jednotlivých výstupov, ako bolo uvedené už pri opise vysokoúrovňovej aktivity „detailná funkčná špecifikácia“. Implementácia zabezpečí:

prípravu technologických prostredí vo vládnom cloude, zabezpečujúcu dodanie prostredí, vrátane inštalácie požadovaných SW
produktov,
implementáciu funkcionality jednotlivých výstupov implementačného projektu,
integráciu výstupov/produktov ktoré budú súčasťou IS,
akceptáciu produktov,
dodanie dokumentácie (používateľskej, administrátorskej a pod.).

Testovanie - pre IS bude realizované funkčné aj nefuknčné testovanie, vrátane:
Integračného testovania,
Regresného testovania,
Akceptačného testovania,
Výkonnostného a penetračného testovania
Testovanie bude prebiehať paralelne s implementáciou na strane dodávateľa, pričom sa však predpokladá aj testovanie na strane
zákazníka (min. za výsledky agilného dodávania funkcionality ako výsledok jednotlivých "sprintov").

Nasadenie – v rámci aktivity prebehne nasadenie a spustenie riešenia na produkčnom prostredí, ako aj dodávka ostatných prostredí
(testovacie, vývojové).
Podporné aktivity, kam patria:

riadenie projektu,
publicita a Informovanosť.

V projekte sa predpokladá migrácia finančných údajov z SAP MFSR v prípade, ak nebude spustený v čase začiatku finančného roka.

Projekt bude dodržiavať aj nasledovné princípy:

podľa možností agilný prístup k vývoju s častým dodávaním prototypov a testovaním (a tvorba DFŠ súbežne s vývojom prototypu),
zabezpečenie dostatočného projektového tímu na strane zákazníka minimálne na úrovni garantov, ktorý sa vie projektu venovať na dennej
báze,
dodržiavanie princípov projektového riadenia PRINCE2 (definované produkty s akceptačnými kritériami, zmenový rozpočet, tolerancie
jednotlivých míľnikov, etáp a aj samotných produktov),
dôraz na včasné prijatie potrebných legislatívnych zmien.



Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

Súhrnný popis

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

 

 

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

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

Q_6 Rýchlosť a samostatnosť nasadenia novej verzie každého z modulov 
Q_7 Prehľadná, presná a aktualizovaná projektová dokumentácia 
Q_8 Používanie projektových registrov

 

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 
R_12 Závislosť na vládnom cloude 
R_13 Zapojenie kľúčových používateľov 
R_14 Vzájomná integrácia jednotlivých modulov riešenia

 



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

 

 

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

IS RVP je interným systémom Úradu a ako taký by mal byť zabezpečený podľa štandardných požiadaviek na ISVS podľa výnosu 55/2014 ako aj podľa
best practices v podobných prípadoch. Minimálne požiadavky na bezpečnosť sú nasledovné:

single sign on v rámci úradu s integráciou na doménovú autentifikáciu,
jednotná správa prístupov v rámci úradu,
monitoring sieťových prístupov, bezpečnosti dát na diskových poliach, logovanie prístupov a zmien.

Informačný systém RVP bude pristupovať k osobným údajom a spracúvať osobné údaje. Prevádzkovateľ je preto povinný implementovať opatrenia v
zmysle zákona o ochrane osobných údajov a tiež opatrení v súlade s Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov - GDPR).
Súčasťou projektu bude aj penetračné testovanie.

Súhrnný popis

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

 

 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram. 
 

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

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 
Q_9 Vypracované bezpečnostné politiky, ktoré sú zavedené do
praxe. 
Q_10 Výsledky penetračných testov

 

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 
R_15   Riziko bezpečnostných chýb v riešení

 

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

 

 

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

Informačný systém RVP bude prevádzkový vo virtualizovanom infraštruktúrnom prostredí vládneho cloudu (IaaS). Vzhľadom na predpoklad využívania
štandardných customizovaných produktov nie je možné predpovedať, či budú produkty vedieť využívať PaaS vládneho cloudu, alebo bude potrebné
využiť iba služby IaaS. Je možné aj mixované riešenie, t.j. niektoré časti riešenia by fungovali na kontajneroch prostredníctvom PaaS a niektoré
pomocou IaaS služieb. Predpokladá sa využitie produkčného, testovacieho a vývojového prostredia.
Spôsob zabezpečenia prevádzky:



(úroveň L1) Vlastnými personálnymi kapacitami ÚPPVII/NASES.  zabezpečí vlastnými kapacitami technickú podporu používateľov,ÚPPVII
riadenie oprávnení, správu centrálneho systému riadenia identít a riešenie prípadných problémov komunikačnej infraštruktúry. Taktiež
zabezpečí riadenie nasadzovania aplikácií, prevádzku centrálneho helpdesku.
(úroveň L2) zabezpečí NASES ako dcérska organizácia ÚPPVII. Poskytovateľ cloud služieb zabezpečí podporu prevádzky infraštruktúry,
platformových služieb a zabezpečí dostupnosť infraštruktúrnej časti riešenia.
(úroveň L3) bude zabezpečená externým subjektom zabezpečeným servisnou zmluvou v rámci záruky a podpory. Subjekt bude garantovať
dostupnosť, funkčnosť a technickú podporu aplikačných komponentov riešenia. Zabezpečí riešenie aplikačných incidentov, realizáciu
vyžiadaných úprav a zmenových konaní v informačnom systéme.

Architektonický návrh riešenia zahŕňa opatrenia pre minimalizáciu prevádzkových nákladov informačného systému, a to aplikáciou predovšetkým
nasledovných princípov:

využívanie štandardných riešení s podľa možností čo najmenšou potrebou customizácie
virtualizáciou nasadenia a následného monitoringu prevádzky a škálovateľnosti v infraštruktúrnom prostredí vládneho cloudu,
využitím vlastných personálnych kapacít pre zabezpečenie L1 a L2 úrovne technickej podpory.

Vzhľadom na podporný charakter systému nie je potrebná vysoká SLA systému. Návrhom sú nasledovné parametre:

99,5% dostupnosť,
RPO: 8 hodín,
RTO: 48 hodín.

Z týchto parametrov vyplýva nutnosť zálohovania údajov každých 8 hodín. Vzhľadom na RTO, ktoré predstavuje nutnosť zotavenia sa z katastrofického
výpadku, nie je potrebné mať v online prevádzke záložné riešenie, ale stačí obnova systému zo záloh, čo by v prípade prevádzky nad IaaS, nemal byť
problém.

Súhrnný popis

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

 

 

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

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

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 
Q_11 Miera dostupnosti riešenia 
Q_12 Zabezpečenie školení 
Q_13 Miera flexibility riešenia

 

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 
 R_16 Nedostatok interných ľudských kapacít na zabezpečenie

 nepretržitej prevádzky
R_17 Veľká finančná náročnosť aktualizácii

 

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

 

 

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



a.  

b.  
c.  

d.  

Súhrnný popis

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 28 811 804

Rok návratu investície (PBP) = 3
BCR = 4.62

Rozpočet projektu: 6 115 840 EUR s DPH

Aktivita NFP EUR s DPH

Analýza a dizajn 945 000

Nákup HW a krabicového SW 1 189 800

Implementácia 2 422 500

Testovanie 933 660

Nasadenie 189 000

Publicita a informovanosť 10 000

Projektové riadenie 425 880

Spolu 6 115 840

V projekte sú zvažované nasledovné :benefity

 Zlepšenie strategického plánovania a prioritizácie. Tento prínos reprezentuje zníženie stát (resp. nákladov) súvisiacich s oneskorením realizácie prínosov v dôsledku nesprávnej prioritizácie úloh a
následného meškania dôležitých projektov. Z portfólia projektov UPPVII sme vybrali tie, ktoré meškajú a zároveň majú jasne stanovené benefity. Meškanie sme ocenili pomocou diskontácie a spočítali.
Táto hodnota je určená za obdobie od roku 2016 do teraz, t.j. 3 roky. Preto sme ju rozpustili do 3 ročného obdobia. 

Výpočet prínosov je pomerne konzervatívny, nakoľko vychádza len z limitovanej množiny projektov úradu (len z projektov týkajúcich sa určitého obdobia a len tých, kde se jednoznačne identifikovali
kvantifikované benefity, pričom chápeme, že CBA týchto projektov už úspešne absolvovali príslušný schvaľovací proces) a zároveň neuvažujeme extrapoláciu do budúcnosti (t.j. nezapočítavame
potenciálne straty z ďalsích projektov z nasledujúceho obdobia, ktoré sú v prípade nerealizácie projektu vysoko pravdepodobné).
Zníženie množstva a veľkosti projektových korekcií interných projektov ÚPPVII v oblasti eurofondov ako dôsledok lepšieho projektového riadenia a monitorovania projektov
Zefektívnenie životného cyklu rozpočtu, vrátane prípravy a rokovaní s MFSR. Toto zefektívnenie bude priamym dôsledkom lepšieho účtovania a štrukturovanej prípravy rozpočtu, keď každá položka
bude priamo zdôvodniteľná a auditovateľná. 
Zefektívnenie vedúcich zamestnancov, ktorých aktuálne zaťažuje interná byrokracia spojená s reportovaním stavu plnenia úloh a stratégie vedeniu, ako aj samotné strategické plánovanie, ktoré nie je
formalizované a podporené informačným systémom. Po realizácii projektu vedúcim zamestnancom odpadne viacero aktivít (reportovanie vedeniu), a ďalšie aktivity budú efektívnejšie (napr. sledovanie
nákladov a ďalších dimenzií). 

Predmetom  je aj porovnanie preferovanej a minimalistickej alternatívy, kde minimalistická alternatíva neobsahuje modul ECM, ale iba menší rozpočet na zlepšenie existujúceho registratúrnehoCBA
systému (vo výške 215 tisíc eur).

Náklady projektu pozostávajú z:

nákladov na implementáciu, t.j. práce vo výške 4 490 160 eur,

nákladov na licencie vo výške 1 189 800 eur,

nákladov na podporné aktivity vo výške 435 880,

 

Porovnanie alternatív

Alternatíva BCR ENPV Rok návratnosti Poznámka

Minimalistická 4.63 28 868 666 3  

Preferovaná 4.61 28 924 572 3 Alternatíva zahŕňa drobné zlepšenia a nástroje pre osobný úrad za účelom automatizácie práce s rôznymi informačnými systémami.

Náklady sú odhadované vo výške 60 000 eur a prínosy vo výške 1 FTE.

 

 

Prílohy 
 CBA
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