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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

Projekt navrhovaný v tomto dokumente vychádza z aktivít realizovaných v predošlom období, a to najmä v súvislosti s Programovým vyhlásením
Vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 vo sfére trestnej politiky a väzenstva a Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až
2020. Spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti predchádzalo aj vypracovanie Reformného zámeru s názvom Komplexné zvýšenie kvality procesov v
podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže. Reformný zámer bol schválený Hodnotiacou komisiou bez pripomienok v júli 2017. Tento reformný
zámer navrhol realizáciu dvoch projektov - Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže v rámci OP EVS a Optimalizácia
procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže v rámci OP II. Štúdia preto využíva aj výstupy z už realizovaného projektu v rámci
Operačného programu efektívna verejná správa s názvom „Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže“.

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia

Prijímateľom navrhovaného projektu bude Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore
väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov riadi a kontroluje jednotlivé ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody,
ústavy na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnicu pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústavy“). Zbor v rámci svojej
pôsobnosti plní a zabezpečuje úlohy podľa § 4 uvedeného zákona. Hlavnými úlohami ZVJS sú:

·       výkon väzby;

·       výkon trestu odňatia slobody;

·       ochrana objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti;

·       ochrana verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.

Detailné úlohy v pôsobnosti ZVJS sú definované § 4 vyššie uvedeného zákona.

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



Príslušnosť národného projektu
k relevantnej časti PO7 OPII

Hlavný ciel OPII, ktorý bude realizáciou projektu napĺňaný:

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami:

·  Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti – dôjde k optimalizácii procesov v rámci životného
cyklu klienta (evidencia obvinených a odsúdených výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody a procesy) a  
vybraných procesov v rámci životného cyklu príslušníka/zamestnanca;

·  Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy – dôjde k optimalizácii jedného úseku VS U00119 Súdy
a väzenstvo (1);

Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované  (napríklanalytickými systémami
ad pre analýzu rizík) – úsek VS U00119 Súdy a väzenstvo.

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.

Dotknuté životné situácie - ŽS 059 Právna ochrana, ŽS 025 Služby.

Dotknutý úsek VS - U000119 Súdy a väzenstvo.

Dotknuté agendy VS - A0001642 Správa a zabezpečovanie centrálneho informačného systému súdov a iných
informačných systémov.

Indikatívna výška finančných
prostriedkov určených na
realizáciu národného projektu

34 003 829 EUR s DPH

z toho  budú vlastné zdroje prijímateľa (nákup bude financovaný zo ŠR)10 255 565 EUR

 

1.2. Dôvod

Dôvod vykonania štúdie uskutočniteľnosti. Definovanie IT stratégie a vízie architektúry organizácie verejnej správy.

V zmysle už vyššie spomínaného reformného zámeru napĺňa táto štúdia rámce strategických dokumentov, predovšetkým Programové vyhlásenie Vlády
Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 vo sfére trestnej politiky a väzenstva, čím prispieva k dosiahnutiu podmienok a záväzkov za prioritné oblasti
spoľahlivosti prevádzky a bezpečnosti ústavov, ich rekonštrukcie a modernizácie. V súlade s aktualizovanou Koncepciou väzenstva Slovenskej
republiky na roky 2011 až 2020 štúdia podporuje aj koncepčné zámery v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ľudských zdrojov,
vzdelávania, legislatívy a informačno-komunikačných technológií. V súlade s odporúčaniami Výboru CPT (Európsky výbor na zabránenie mučenia a
neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania) vytvára podmienky v oblasti monitorovania miest, kde môžu byť zadržiavané osoby, ktorým
bola obmedzená osobná sloboda a predpoklady integrácie čo najširšieho počtu odsúdených do všeobecnej väzenskej populácie. 

Dôvodom pre vypracovanie tejto štúdie uskutočniteľnosti a projektu je predovšetkým riešenie týchto problémov a zároveň naplnenie týchto príležitostí
súčasnej doby:

·       Príležitosť: Podporiť koncepčné zámery v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ľudských zdrojov, vzdelávania, legislatívy a
informačno-komunikačných technológií v súlade s Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020;

·       Problém: Procesy realizované v rámci životného cyklu klienta (obvinený/odsúdený), cyklu príslušníka/zamestnanca na jednotlivých ústavov sú  
značne diverzifikované a neefektívne;

·       Príležitosť: Optimalizácia procesov v rámci ZVJS s cieľom rozhodovania a riadenia na základe evidencie zozbieraných údajov/dát (tzv. evidence
based decision making);

·       Problém: Nevyhovujúci stav technických prostriedkov v rámci systému ochrany objektov a stráženia osôb z hľadiska ich výraznej morálnej zastar    
anosti a prekonanej životnosti. Narastajúci počet súdnych konaní a konaní o dohode o vine a treste má dopad aj na zaistenie bezpečnosti pri
predvádzaní väznených osôb na súdy a prokuratúry, do zdravotníckych zariadení, pri strážení väznených osôb v objektoch zdravotníckych zariadení a  
na pracoviskách zriadených mimo ústavov;

·       Príležitosť: Modernizácia elektronického zabezpečenia na báze integrovaného bezpečnostného systému využitím najmodernejších technológií;

·       Problém: Pokračujúci nárast obvinených a odsúdených má v rámci súčasných postupov negatívny dopad na zvyšovanie agendy a záťaž
pracovníkov zboru;

·       Príležitosť: Optimalizované procesy a ich elektronizácia eliminujú dopady a zjednodušia pracovné postupy;



·       Príležitosť: Optimalizáciou a elektronizáciou procesov dosiahnuť úsporu administratívnych nákladov.

 

Cieľom navrhovaného projektu je teda optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta, ako aj inovovať, elektronizovať, modifikovať a
zjednotiť postupy zboru za pomoci procesných, manažérskych, informačno-komunikačných nástrojov a periférnych zariadení. V tejto súvislosti je
potrebné spomenúť, že samotný návrh budúcich procesov je súčasťou už realizovaného projektu v rámci Operačného programu efektívna verejná
správa s názvom „Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže“.

Oblasť, ktorú navrhovaný projekt adresuje, sa dotýka:

·       5 212 zamestnancov a príslušníkov ZVJS;

·       18 ústavov v pôsobnosti GR ZVJS a viac ako 550 objektov v správe ZVJS;

·       1 687 osôb vo výkone väzby – obvinení (počet ku dňu 10.09.2018); 

·       8 803 osôb vo výkone trestu odňatia slobody – odsúdení ( ); počet ku dňu 10.09.2018

·       viac ako 200 zamestnávateľov obvienných a odsúdených - partnerov ZVJS; 

·       Blízkych osôb vo vzťahu k obvineným a odsúdeným;

·       Potenciálne všetkých budov súdov, prokuratúry, iných miest (zdravotnícke zariadenia, miesta s výkonom zamestnania obvinených, a pod.) ako
aj osôb v ich blízkosti, kde má byť zabezpečená ochrana poriadku a bezpečnosti v súvislosti s obvinenými a odsúdenými.

1.3. Rozsah

Rozsah oblastí, v ktorom sa štúdia venuje projektu, do akej hĺbky sa venuje jednotlivým oblastiam.

Aktér Rola informačný systém

FO - občan Občan, ktorý má vzťah k obvinenému alebo odsúdenému, alebo sa dotýka
výkonu agend ZVJS (napr. bezpečnosť na pojednávaniach a podobne).

N/A

FO - osoba vo
výkone trestu
odňatia slobody

Občan alebo cudzinec vo výkone trestu odňatia slobody v rámci ZVJS. N/A

FO - osoba vo
výkone väzby

Občan alebo cudzinec vo väzby v rámci ZVJS. N/A

FO -
zamestnanec
ZVJS

Zamestnanec GR ZVJS a ústavov ZVJS. Dotknuté IS:
Registratúrny informačný systém ZVJS,
Informačný systém ZVJS, Evidencia obvinených a
odsúdených ZVJS, IS výkonu väzby a výkonu
trestu odňatia slobody, Bezpečnostný systém
ZVJS, Portál Zboru väzenskej a justičnej stráže

FO - príslušník
ZVJS

Príslušník ZVJS. Dotknuté IS:
Registratúrny informačný systém ZVJS,
Informačný systém ZVJS, Evidencia obvinených a
odsúdených ZVJS, IS výkonu väzby a výkonu
trestu odňatia slobody, Bezpečnostný systém
ZVJS, Portál Zboru väzenskej a justičnej stráže

PO -
zamestnávatelia

Podnikatelia - zamestnávatelia, ktorí majú právny vzťah so ZVJS ohľadom
zamestnávania osôb vo výkone väzby a výkone trestu.

Dotknuté IS:

Evidencia obvinených a odsúdených ZVJS, Portál
Zboru väzenskej a justičnej stráže



PO - Generálne
riaditeľstvo
ZVJS

Správca informačných systémov, riadi a kontroluje ústavy. Dotknuté IS:
Registratúrny informačný systém ZVJS,
Informačný systém ZVJS, Evidencia obvinených a
odsúdených ZVJS, IS výkonu väzby a výkonu
trestu odňatia slobody, Bezpečnostný systém
ZVJS, Portál Zboru väzenskej a justičnej stráže

PO - Ústavy
ZVJS

Samostatné rozpočtové organizácie. Zabezpečujú výkon väzby a výkon
trestu odňatia slobody.

Dotknuté IS:
Registratúrny informačný systém ZVJS,
Informačný systém ZVJS, Evidencia obvinených a
odsúdených ZVJS, IS výkonu väzby a výkonu
trestu odňatia slobody, Bezpečnostný systém
ZVJS, Portál Zboru väzenskej a justičnej stráže

PO -
Ministerstvo
spravodlivosti
SR

Gestor pre oblasť súdnictva a väzenstva. IS súdny manažment a ďalšie systémy

PO - Ostatné
OVM

OVM, ktoré využívajú údaje v správe ZVJS a naopak, ktorých údaje využíva
ZVJS, pričom integrácia bude realizovaná prostredníctvom Modulu
procesnej integrácie a integrácie údajov prípadne v prípade relevantnosti
napriamo. Alebo ide o OVM, v rámci ktorých ZVJS zabezpečuje ochranu
a bezpečnosť (budovy, pojednávania a podobne).

, ISModul procesnej integrácie a integrácie údajov
GP SR, IS súdny manažment a ďalšie IS

1.4. Použité skratky a značky

 Tabuľka 2 Skratky a značky

Skratka / Značka Vysvetlenie

BCR Pomer prínosov a nákladov

CBA Analýza nákladov a prínosov

CMS Content management system (systém na správu obsahu)

CSRÚ Centrálna správa referenčných údajov

DPH Daň z pridanej hodnoty

ENPV Čistá súčasná ekonomická hodnota

EUR Sume v eurách

EÚ Európska únia

ESZ Zabezpečovací systém

FO Fyzická osoba

GUI Grafické užívateľské rozhranie

KPI Kľúčové ukazovatele výkonnosti (angl. key performance indicators)

KS Kamerový systém

GP SR Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

GR ZVJS Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

HW Hardvér



IKT Informačno-komunikačné technológie

IS VS Informačný systém verejnej správy

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

N/A Neaplikuje sa

NFP Nenávratný finančný príspevok

NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

OP EVS Operačný program Efektívna   verejná správa

OP II Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OVM Orgán verejnej moci

PO Právnická osoba

PO 7 Prioritná os 7

PBP Rok návratu investície

RZ Reformný zámer

REGOB Register obyvateľov

SBT Signálno bezpečnostná technika

SKV Systém kontroly vstupu

SOA Service-oriented Architecture

SR Slovenská republika

SW Softvér

ŠU Štúdia uskutočniteľnosti

ÚPVII Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy

VO Verejné obstarávanie

Výbor CPT Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

VS Verejná správa

ZVJS Zbor väzenskej a justičnej stráže

Z. z. Zbierka zákonov



2. Manažérske zhrnutie
Základné zhrnutie. Max 2400 znakov. 
Priestor pre sumárny obrázok, nepovinná informácia: ArchiMate štandardný viewpoint – „Introductory viewpoint"

Základným východiskom pre spracovanie štúdie uskutočniteľnosti sú strategické dokumenty, a to predovšetkým:

-  vo sfére trestnej politiky a väzenstva, ktoré sa zameriava na dosiahnutieProgramové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020
podmienok a záväzkov za prioritné oblasti spoľahlivosti prevádzky a bezpečnosti ústavov, ich rekonštrukcie a modernizácie;

- , ktorá podporuje zámery v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020
ľudských zdrojov, vzdelávania, legislatívy a informačno-komunikačných technológií;

- , ktoré vytvárajú podmienky vOdporúčania Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
oblasti monitorovania miest, kde môžu byť zadržiavané osoby, ktorým bola obmedzená osobná sloboda a predpoklady integrácie čo najširšieho počtu
odsúdených do všeobecnej väzenskej populácie. 

Hlavným cieľom je . V zmysle uvedeného je preto súčasťouoptimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže
pripravovanej reformy aj realizácia optimalizačného projektu v rámci OP EVS, ktorý bol odštartovaný 1.5.2018 a prináša so sebou (okrem iného)

 Rozvojový projektdetailnú analýzu procesov v zbore a návrh ich budúceho stavu – ako vstup pre aktuálne spracovávanú štúdiu a navrhovaný projekt.
navrhovaný v tejto štúdii bude teda plne v súlade s výsledkami optimalizačného projektu (ktorý aktuálne už prebieha). Predmetom OP EVS projektu je
detailná analýza a nastavenie vnútorných procesov zboru s cieľom ich optimalizácie. Ide predovšetkým o agendy obvinených a odsúdených -  životný
cyklus klienta (obvineného / odsúdeného), o vybrané činnosti zamestnancov a príslušníkov ZVJS a v neposlednom rade aj o prevádzku zboru.
Navrhovaný OP II projekt zabezpečí potrebné IKT prostredie na to, aby mohli byť zoptimalizované procesy realizované tak ako sa plánovalo.

V rámci hlavného (rámcového) cieľa sú definované aj pod-ciele a projektové KPI ( ), ktoré by samotnou realizáciou projektu maliviď kapitola Motivácia)
byť dosiahnuté, respektíve prostredníctvom ktorých bude možné vyhodnotiť úspešnosť celého projektu.

 

Ako už bolo spomenuté vyššie navrhované riešenie sa snaží vyriešiť problémové oblasti súčasného stavu zhrnuté už aj v súvisiacom reformnom
zámere, respektíve v rámci motivačnej architektúry, a to:

- Procesná funkčnosť jednotlivých ústavov je značne diverzifikovaná, čo spôsobuje nepružnosť a neobjektívnosť v riadení a rozhodovaní, zvyšuje riziko
vzniku omylov spôsobených ľudským faktorom. Neefektívnosť riadiacich procesov sa negatívne prejavuje na výkonnosti a vedie k vzniku nežiaducich
situácií;

- Viacnásobné zadávanie tých istých údajov do informačných systémov vedie k duplicitám a zvyšuje administratívnu záťaž. Neefektívnosť procesov
vytvára značný priestor na procesnú optimalizáciu a zavedenie princípu „jedenkrát a dosť", najmä za účelom využívania referenčných údajov z
referenčných registrov (napr. z RFO a RPO).

- Pokračujúci nárast obvinených a odsúdených má v rámci súčasných postupov negatívny dopad na zvyšovanie agend a záťaže na pracovníkov ZVJS.
Optimalizované procesy a ich elektronizácia eliminujú dopady a zjednodušia pracovné postupy;

- IS zboru nekomunikujú s inými súčasťami ISVS cez štandardné rozhrania, čo spôsobuje duplicitu zadávaných dát, zvyšuje administratívnu záťaž,
hlavne zvyšuje náklady a predlžuje trvanie procesov. Snahou reformy je, aby bol zbor integrálnou súčasťou integrovaného ISVS so zavedeným
princípom ;„jedenkrát a dosť“

-  je nevyhovujúci stav technických prostriedkov a je nutná modernizácia elektronického zabezpečenia a zavedenieV rámci väčšiny objektov ZVJS
integrovaného bezpečnostného systému v ZVJS.

V rámci analýzy súčasného stavu vykonaného v štúdii boli posúdené známe kľúčové problémy a príležitosti, a následne boli definované možné
alternatívy riešenia. Na základe vyhodnotenia kritérií v rámci multikriterálnej analýzy vzišla ako optimálna alternatíva 5 – Optimalizácia procesov ich
štandardizáciou, pričom budúce procesy budú v maximálnej možnej miere elektronizované vrátane využitia najmodernejších technológií v oblasti

 (ako preferovaný variant), ktorá splnila kritériá multikriterálnej analýzy.bezpečnosti

Celkový pohľad na navrhované riešenie je znázornený na nasledujúcom obrázku a detailne popísaný v rámci kapitoly 2.4 Popis budúceho stavu:



V rámci štúdie, respektíve aj jej príloh, bol rozpracovaný preferovaný aj minimalistický variant, pričom na základe výsledkov CBA bol v kapitole 2.4.4
Ekonomická analýza popísaný vybraný optimálny variant riešenia, t.j. preferovaný variant z pohľadu jeho prínosov a nákladov.

Implementáciou navrhovaného riešenia budú dosiahnuté  predovšetkým z pohľadu  zamestnancov a príslušníkov ZVJS, ktoré súprínosy šetrenia času
dokumentované a merané v rámci jednotlivých procesov. Procesné diagramy a príslušné merania času a početnosti sú vzhľadom na množstvo
samostatnou prílohou tejto štúdie. Ďalším prínosom bude  dokumentov, v niektorých prípadoch aj na  dokšetrenie nákladov na papier a tlač doručovanie
umentov.

V oblasti ochrany a bezpečnosti v rámci ZVJS sú definované prínosy z pohľadu , ale vzhľadom na špecifickosť tejto oblasti, je väčšinašetrenia času
prínosov nemerateľného, respektíve kvalitatívneho charakteru. Popis prínosov v tejto oblasti je samostatným dokumentom, ktorý je samostatnou
prílohou tejto štúdie.

Dôležité je však spomenúť, že:

v čase spracovania tejto štúdie prebieha paralelne projekt Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže v rámci OP
EVS, a preto v rámci meraných prínosov je zahrnutá len časť procesov, ktorých optimalizácia je predmetom navrhovaného projektu. Z tohto
pohľadu je možné predpokladať, že budúce merania prínosov prinesú vyššie úspory z pohľadu šetrenia času, ako sú uvedené v rámci CBA;
prínosy z pohľadu šetrenia času zamestnancov a príslušníkov zboru, ktoré sú reflektované v predmetnej CBA, vychádzajú z návrhu TO BE
stavu procesov.

V rámci budúceho stavu v rámci systémov ZVJS a nasadených riešení:

budú poskytované  (štatistického charakteru);otvorené údaje
nie sú identifikované údaje s povahou  vzhľadom na povahu údajov evidovaných v rámci Zboru - údaje o tom, či bolareferenčných údajov
osoba odsúdená a na základe akého rozhodnutia, ako referenčný údaj neeviduje ZVJS. ZVJS eviduje údaje z pohľadu výkonu väzby a výkonu
trestu odňatia slobody - každodenné činnosti klientov, ich správanie, odmeňovanie alebo trestanie, požiadavky, zdravotný stav, stav finančného
konta a podobne;
nebudú poskytované údaje do " " z dôvodu povahy a využitia údajov (viď riadok vyššie) v rámci iných služieb a elektronickej schránkyMoje dáta
FO/PO. V rámci "Moje údaje" budú využívané len vybrané údaje štátu vo vzťahu k el. schránkam a využívaniu iných služieb štátu.

Pohľad na investičné  je znázornený v podobe indikatívneho rozpočtu v tabuľke nižšie:náklady

Názov aktivity Indikatívny rozpočet (EUR s DPH)

Analýza a dizajn 7 726 740

Nákup HW, SW a špecializovaného HW 11 604 461

Implementácia 6 205 266

Testovanie 1 949 664

Nasadenie 5 553 132

Podporné aktivity 964 566



SPOLU 34 003 829

V rámci nákupu špecializovaného HW bude časť v sume 10 280 595 EUR hradená zo štátneho rozpočtu (t.j. neoprávnený výdavok).

Predpokladá sa, že aktivity projektu budú trvať 36 mesiacov.

Vybraný variant rámci ekonomickej analýzy dosiahol nasledovné hodnoty:

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 17 349 200 EUR

Finančná hodnota projektu (FNPV) = - 35 054 100

Rok návratu investície (PBP) = T7

BCR = 1,50

 



2.1. Motivácia

Tabuľka 3  – budúci stavMotivácia

Súhrnný popis

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

Medzi hlavné zainteresované osoby, ktoré majú primárne záujmy v oblasti rozvoja väzenstva a justície, patria:

Občania;
Občania vo výkone trestu odňatia slobody;
Občania vo výkone väzby;
Zamestnanci ZVJS;
Príslušníci ZVJS;
Generálne riaditeľstvo ZVJS;
Ústavy spadajúce pod ZVJS;
Ministerstvo spravodlivosti SR;
ostatné orgány verejnej správy;
PO - zamestnávatelia.

Medzi hlavné oblasti hnacích prvkov uvedených zainteresovaných osôb patria:

·       neefektívnosť a rozdrobenosť procesov, potreba ich optimalizácie jednak v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu ale aj v rámci ochrany a bezpečnosti;

·       zvýšené zaťaženie agendy zamestnancov ZVJS vyplývajúci z nárastu obvinených a odsúdených;

·       nevyhovujúci stav technických  vo všetkých objektoch ZVJS;prostriedkov

·       nutná modernizácia elektronického zabezpečenia.

Na základe posúdenia nedostatkov súčasného stavu (t.j. hrozieb a príležitostí, ktoré dnes vnímajú kľúčové zainteresované osoby), a zároveň po zohľadnení nutnosti
plnenia programového cieľa PO7 OPII - Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami, bol zadefinovaný hlavný cieľ projektu a jeho  
špecifické pod-ciele:

·       Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky ZVJS a podciele:

o    Podporiť koncepčné zámery v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ľudských zdrojov, vzdelávania, legislatívy a
informačno-komunikačných technológií v súlade s Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020.  

o    Vytvoriť podmienky v oblasti monitorovania miest, kde môžu byť zadržiavané osoby, ktorým bola obmedzená osobná sloboda a predpoklady integrácie čo
najširšieho počtu odsúdených do všeobecnej väzenskej populácie v súlade s odporúčaniami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.     

o    Optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta - procesy v rámci evidencie obvinených a odsúdených.             

o    Optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta - procesy v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.          

o    Podporiť optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a zamestnanca.     

o    Posilniť predpoklady pre úspešnú resocializáciu odsúdených – príprava na elektronický spôsob komunikácie s OVM po prepustení.

 Plnenie všetkých uvedených cieľov a pod-cieľov bude slúžiť ako podklad pre kvalitné vyhodnotenie potenciálnych alternatív riešenia nedostatkov súčasného
stavu v rámci procesov ZVJS (viď kapitola 2.3 Alternatívne riešenia).

V rámci hlavného (rámcového) cieľa sú definované aj pod-ciele a projektové KPI (viď tabuľka nižšie), ktoré by samotnou realizáciou projektu mali byť dosiahnuté,
respektíve prostredníctvom ktorých bude možné vyhodnotiť úspešnosť celého projektu: 



Pod-ciele projektu KPI projektu Východisková
hodnota
(2019)

Cieľová
hodnota
(2023)

Podporiť koncepčné zámery v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ľudských zdrojov,
vzdelávania, legislatívy a informačno-komunikačných technológií v súlade s Koncepciou väzenstva
Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020.

N/A N/A N/A

Vytvoriť podmienky v oblasti monitorovania miest, kde môžu byť zadržiavané osoby, ktorým bola
obmedzená osobná sloboda a predpoklady integrácie čo najširšieho počtu odsúdených do všeobecnej
väzenskej populácie v súlade s odporúčaniami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského
či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

Počet subjektov zboru so zavedenými
modernými, spoľahlivými a efektívnymi
technológiami v oblasti ochrany,
bezpečnosti a monitorovania osôb

0 19

Optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta - procesy v rámci evidencie obvinených a
odsúdených

Dĺžka trvania procesov v rámci evidencie
obvinených a odsúdených

100 % 80 %

Optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta - procesy v rámci výkonu väzby a výkonu
trestu odňatia slobody

Dĺžka trvania procesov v rámci výkonu
väzby a výkonu trestu odňatia slobody

100 % 80 %

Počet žiadostí obvinených alebo
odsúdených, ktoré budú podané
elektronicky prostredníctvom koncových
zariadení (kiosky a tablety)

0 470.000

Podporiť optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a zamestnanca. Dĺžka trvania vybraných procesov agendy
príslušníka a zamestnanca

100 % 50 %

Podporiť optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a zamestnanca. Miera úspory administratívnych nákladov –
papier a tlač

100 % 90 %

Vytvoriť podmienky v oblasti monitorovania miest, kde môžu byť zadržiavané osoby, ktorým bola
obmedzená osobná sloboda a predpoklady integrácie čo najširšieho počtu odsúdených do všeobecnej
väzenskej populácie v súlade s odporúčaniami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského
či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

Optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta - procesy v rámci výkonu väzby a výkonu
trestu odňatia slobody.

 Podporiť optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a zamestnanca.

Podiel služobných vozidiel využívaných na
výkon eskortných a iných činností, ktoré
budú monitorované

0 % 100 %

Podiel monitorovaných osôb v krízovom
stave použitím bio senzorov v rámci
najvyššieho rizika suicidálneho konania

0 % 100 %

Podiel centrálne monitorovaných
mimoriadnych udalostí v rámci všetkých
ústavov zboru.

0 % 100 %

 

Uvedené projektové KPI prispejú aj k plneniu cieľov PO 7 OPII, a to najmä k plneniu cieľa 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT
:prostriedkami

- , pričom realizáciou projektu dôjde k výraznému zníženiu procesov prebiehajúcich na strane klientaPriemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti
(obvineného a odsúdeného), ako aj zamestnanca, respektíve príslušníka ZVJS;

- , pričom realizáciou projektu dôjde k optimalizácii úseku VS U00119 Súdy a väzenstvo (1);Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy

- , čím sa myslí, že v rámci agendy vykonávaných na úsekuDodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami
U0019 Súdy a väzenstvo bude vybudované riešenie, ktoré uvedené podporí. Implementované riešenie totiž umožní ukladať údaje a spracovávať ich na analytické a
rozhodovacie účely.



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

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

Nižšie uvádzame požiadavky a obmedzenia jednotlivých aktérov v súvislosti so dosiahnutím KPI projektu:

Aktéri Cieľ Požiadavka Obmedzenie

Generálne
riaditeľstvo
ZVJS

Ministerstvo
spravodlivosti
SR

Ostatné OVM

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a
justičnej stráže

Pre dosiahnutie cieľa je potrebné
skrátenie času na vybavovanie podaní /
žiadostí a vydávania rozhodnutí.
Pre dosiahnutie cieľa je potrebné
zapojenie 19 OVM spadajúcich pod GR
ZVJS.

Pri optimalizácii procesov nie je možné ovplyvniť
činnosti jednotlivých spolupracujúcich OVM (pri
využívaní ich služieb, resp. pri integrácii sa s ich IS,
napr. modul procesnej integrácie a integrácie
údajov).

KPI Počet subjektov zboru so zavedenými optimalizovanými procesmi formou systému riadenia kvality z 0 v roku 2018 na 19 v roku 2023

Príslušníci
ZVJS
Zamestnanci
ZVJS

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a
justičnej stráže

Pre dosiahnutie cieľa je potrebné poznať
a odstrániť nedostatky súčasných
vykonávaných procesov, ktoré dokážu
ušetriť 20% času príslušníkov /
zamestnancov pri výkone ich agendy.

Pri optimalizácii procesov je potrebné dodržať
platnú legislatívu, a teda optimalizovať len záťaž,
ktorá nie je nevyhnutná, respektíve je duplicitná.

KPI Skrátenie dĺžky trvania procesov agendy príslušníka / zamestnanca zo 100% v roku 2018 na 80% v roku 2023

Osoby vo
výkone
väzby

Osoby vo
výkone trestu
odňatia
slobody

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a
justičnej stráže

Pre dosiahnutie cieľa je potrebné ušetriť
20% času pri prijímaní alebo prepúšťaní
osôb vo výkone väzby alebo vo výkone
trestu.

Pri optimalizácii procesov je potrebné dodržať
platnú legislatívu, a teda optimalizovať len záťaž,
ktorá nie je nevyhnutná, respektíve je duplicitná.

KPI Dĺžka trvania procesov agendy životného cyklu klienta zo 100% v roku 2018 na 80% v roku 2023

Generálne
riaditeľstvo
ZVJS
Občania

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a
justičnej stráže

Pre dosiahnutie cieľa je potrebné
optimalizovať také procesy, ktoré dokážu
ušetriť 10% z administratívnych
nákladov.

Zníženie nákladov v tomto smere by sa malo
prejaviť hlavne v optimalizácii pri obehu
dokumentov v rámci ZVJS.

KPI Miera úspory administratívnych nákladov o 10% do roku 2023



Generálne
riaditeľstvo
ZVJS

Príslušníci
ZVJS

Zamestnanci
ZVJS

Osoby vo
výkone
väzby

Osoby vo
výkone trestu
odňatia
slobody

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a
justičnej stráže

Pre dosiahnutie cieľa je potrebné
optimalizovať  procesy, implementovať
koncové služby pre klientov a nakúpiť
dostatočný počet koncových zariadení
(kiosky/tablety).

Pri optimalizácii procesov a nasadení služieb je
potrebné dodržať platnú legislatívu.

KPI Počet žiadostí obvinených alebo odsúdených, ktoré budú podané elektronicky prostredníctvom koncových zariadení (kiosky a tablety) v roku 2023

Generálne
riaditeľstvo
ZVJS

Príslušníci
ZVJS

Zamestnanci
ZVJS

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a
justičnej stráže

Pre dosiahnutie cieľa je potrebné
optimalizovať  procesy a nasadiť riešenie
prioritne pri tých vozidlách, ktoré budú
využívané na eskortné činnosti.

Pri optimalizácii procesov a nasadení služieb je
potrebné dodržať platnú legislatívu.

KPI Podiel služobných vozidiel využívaných na výkon eskortných a iných činností, ktoré budú monitorované v roku 2023

Generálne
riaditeľstvo
ZVJS

Príslušníci
ZVJS

Zamestnanci
ZVJS

Osoby vo
výkone
väzby

Osoby vo
výkone trestu
odňatia
slobody

Vytvoriť podmienky v oblasti monitorovania miest, kde môžu byť
zadržiavané osoby, ktorým bola obmedzená osobná sloboda a
predpoklady integrácie čo najširšieho počtu odsúdených do
všeobecnej väzenskej populácie v súlade s odporúčaniami
Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a
justičnej stráže

Pre dosiahnutie cieľa bude potrebné
zanalyzovať a zadefinovať ústavy, kde
sa predpokladá zvýšený výskyt osôb s
najvyšším rizikom v rámci krízového
stavu a ostatné ústavy s cieľom
efektívneho nasadenia riešení.

Pri optimalizácii procesov a nasadení služieb je
potrebné dodržať platnú legislatívu a relevantné
súdne rozhodnutia v ľudsko - právnej oblasti.

KPI Podiel monitorovaných osôb v krízovom stave použitím bio senzorov v rámci najvyššieho rizika suicidálneho konania v roku 2023

Generálne
riaditeľstvo
ZVJS

Príslušníci
ZVJS

Zamestnanci
ZVJS

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a
justičnej stráže

Pre dosiahnutie cieľa bude potrebné
zadefinovať robustnosť monitorovaných
údajov s cieľom ich efektívnej analýzy a
včasnej reakcie.

Pri optimalizácii procesov a nasadení služieb je
potrebné dodržať interné predpisy a využiť
historické skúsenosti pri vzniknutých mimoriadnych
udalostiach, t.j. nastaviť monitorovanie
relevantných udalostí a definovať operatívne úlohy,
ktoré je efektívne riadiť centrálne.

KPI Podiel centrálne monitorovaných mimoriadnych udalostí v rámci všetkých ústavov zboru v roku 2023

 

V rámci motivačnej architektúry došlo k posúdeniu architektonických princípov uvedených v NKIVS. Detailnejšou analýzou jednotlivých hlavných cieľov aj pod-cieľov
uvedených vyššie bolo možné špecifikovať konkrétnejšie motivačné aspekty, ktoré budú musieť byť v rámci realizácie projektu priamo adresované a dodržiavané. Ide
o nasledujúce architektonické princípy – Zodpovednosť a správa služieb, Orientácia na služby, Jeden krát a dosť, Kvalita a spoľahlivosť, Efektívnosť a pridaná
hodnota, Údaje sú aktíva, Údaje sú dostupné a zdieľané, Údaje sú zrozumiteľné, Otvorenosť údajov, Spoločné používanie aplikácií, Jednoduché používanie aplikácií,
Modulárnosť, Technologická interoperabilita, Vládny cloud prednostne, Bezpečnosť údajov, Pravosť údajov, Transparentnosť, Auditovateľnosť. Detailnejšie sú
popísané v rámci prílohy ŠU.

 

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



Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

N/A

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

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



2.2. Popis aktuálneho stavu

2.2.1. Legislatíva

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav

Súhrnný popis

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

Právne predpisy v oblasti aktuálneho stavu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody v prostredí SR možno z hľadiska vecnej pôsobnosti
kategorizovať do dvoch základných skupín.

Prvú z nich tvoria právne predpisy vymedzujúce základné úlohy a poslanie ZVJS, organizáciu a riadenie, využívanie IS a súvisiace oblasti. Táto
oblasť je doplnená o interné predpisy ZVJS obsahujúce podrobnejšiu úpravu niektorých z bodov agendy ZVJS, ktoré zákonné právne normy  
upravujú iba rámcovo.

Druhú oblasť tvoria zákonné a podzákonné právne normy, ktoré primárne upravujú oblasť výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ktorých
cieľom je primárne zabezpečenie zákonného výkonu väzbu a výkonu trestu odňatia slobody a vyváženie záujmov štátu s právami
obvinených/odsúdených na dodržiavanie ich základných ľudských práv a slobôd.

Predpisy súvisiace s postavením, pôsobením a činnosťou ZVJS:

·       Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.

Predpisy súvisiace s výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobôd:

·       Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

·       Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby;

·       Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov;

·       Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody;

·       Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 501/2013 Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na
úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších
predpisov.

Ďalšie súvisiace predpisy:

·       Zákon č. 153 / 2001 Z. z. o prokuratúre,

·       Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

·       Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,

·       Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V rámci dokumentov, ktoré je potrebné zohľadniť v súvislosti s predmetom navrhovaného projektu a teda tejto ŠU je potrebné uviesť:

·       Aktualizovaná Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020;

·       Koncepcia ďalšieho postupu informatizácie Zboru väzenskej a justičnej stráže na roky 2012 – 2020.

 



V rámci medzinárodno-právnej regulácie podmienok výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody je potrebné zohľadniť najmä nasledovné
dohovory, dokumenty a normy:

·       Všeobecná deklarácia ľudských práv;

·       Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach;

·       Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach;

·       Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

·       Minimálne štandardné pravidlá pre zaobchádzanie s väznenými osobami („Pravidlá Nelsona Mandelu“);

·       Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd;

·       Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

·       Vybrané odporúčania Výboru ministrov členským štátom;

·       Správy z návštev SR a výročné správy CPT;

·       Charta základných práv Európskej únie;

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. októbra 2017 o väzenských systémoch a podmienkach (2015/2062(INI)).

 

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

 

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

Právne predpisy súvisiace s oblasťou informatizácie, poskytovania elektronických služieb a informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Samotná oblasť právnych predpisov, ktorá súvisí s oblasťou informatizácie (napr. zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy), poskytovania elektronických služieb a informačnej a kybernetickej bezpečnosti, je tvorená rôznorodou skupinou zákonných, ale aj
podzákonných právnych predpisov. Vzhľadom na členstvo SR v EÚ je potrebné zohľadniť aj priamo účinné normy, ktoré nevyžadujú dodatočnú
implementáciu zo strany zákonodarcu, nariadenia EÚ.

Oblasť súvisiacich právnych predpisov je tvorená pomerne širokou škálou noriem – vzhľadom na množstvo legislatívnych noriem uvádzame len
oblasti a kontext so ZVJS:

- oblasť ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou generovaných a získavaných dát – ide predovšetkým o údaje o zamestnancoch/príslušníkoch   
a hlavne o obvinených a odsúdených;

- oblasť práva duševného vlastníctva s primárnym zameraním na autorskoprávnu ochranu a osobitné právo k databázam sui generis, ktoré sú   
základom elektronických služieb a sú generované v rámci bežnej agendy ZVJS;

- vo všeobecnej rovine možno do tejto oblasti zaradiť aj predpisy vymedzujúce pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za   
riadenie agendy väzenstva a oblasť informatizácie;

- oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti.   

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

N/A

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

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



2.2.2. Architektúra

2.2.2.1. Biznis architektúra

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

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

V rámci súčasného stavu biznis architektúry ZVJS sú identifikovaní títo biznis aktéri (fyzické a právnické osoby) a ich role:

FO – občan: Občan, ktorý má vzťah k obvinenému alebo odsúdenému, alebo sa dotýka výkonu agend ZVJS (napr. bezpečnosť na
pojednávaniach a podobne);
FO - osoba vo výkone trestu odňatia slobody: Občan alebo cudzinec vo výkone trestu odňatia slobody v rámci ZVJS;
FO - osoba vo výkone väzby: Občan alebo cudzinec vo  v rámci ZVJS;väzbe
FO - zamestnanec ZVJS: Zamestnanec GR ZVJS a ústavov ZVJS;
FO - príslušník ZVJS: Príslušník ZVJS;
PO - zamestnávatelia zamestnávajúci osoby vo výkone trestu a výkone väzby;
PO - Generálne riaditeľstvo ZVJS: Správca informačných systémov, riadi a kontroluje ústavy;
PO – Ústavy: Samostatné rozpočtové organizácie. Zabezpečujú výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody;
PO – Ministerstvo spravodlivosti SR: Gestor pre oblasť súdnictva a väzenstva;
PO - ostatné OVM: OVM, ktoré využívajú údaje v správe ZVJS a naopak, ktorých údaje využíva ZVJS, pričom integrácia bude realizovaná
prostredníctvom Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov prípadne v prípade relevantnosti napriamo. Alebo ide o OVM, v rámci ktorých
ZVJS zabezpečuje ochranu a bezpečnosť (budovy, pojednávania a podobne).

Z pohľadu oblastí, ktorých sa dotýka táto ŠU, ZVJS realizuje nasledovné základné biznis funkcie (tieto vychádzajú zo základných funkcií VS
definovaných už v NKIVS):

-  - základnou funkciou verejnej správy (a teda aj ZVJS) je poskytovať služby fyzickým a právnickým osobám (občanom,Poskytovanie služieb ZVJS
podnikateľom, cudzincom, organizáciám verejnej správy a európskej administratíve), a to aj v podobe aktuálneho informovania o právach a
povinnostiach a pod. Služby verejnej správy poskytujú viditeľnú hodnotu, napr. v podobe vydávania rozhodnutí alebo iných výstupov a umožňujú
efektívne riešiť životné situácie v ktorých sa občania alebo podnikatelia môžu nachádzať. Súčasťou funkcie poskytovania služieb sú tiež funkcie -
Prístup k informáciám, Zdieľanie a participácia, Navigácia a interakcia a predovšetkým Riešenie agendy ZVJS;

-  - predstavuje činnosti verejnej správy, ktorých cieľom je udržiavať jej efektívnu činnosť a reagovať na podnety a zmeny, identifikovaťRozvoj ZVJS
svoje slabé miesta a na ich základe definovať ich odstraňovanie a zabezpečovať kontinuálny rozvoj vo všetkých dôležitých oblastiach vzhľadom na
aktuálny vývoj a pokrok spoločnosti. Táto funkcia by mala byť vhodne podporená analytickými nástrojmi, nástrojmi architektonického a projektového
riadenia, vrátane účtovného a štatistického výkazníctva verejných financií, či manažmentu kvality;

-  - funkcia verejnej správy reprezentuje činnosti zabezpečujúce vytváranie a udržiavanie stratégie, politiky a regulácie aktivítNávrh politík a regulácií
v národnom hospodárstve. Dôležitým faktorom je možnosť analyzovať relevantné údaje a na základe analýz týchto údajov vytvárať odporúčania a
zlepšovať politiky, regulačné aj vnútorné prostredie.

Hlavné agendy, ktoré ZVJS realizuje v kontexte tejto ŠU sú:

Výkon väzby;
Výkon trestu odňatia slobody;
Ochrana objektov zboru;
Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a prokuratúry;

V prípade podporných agend ide o:

Vzdelávanie;
Registratúra;
Archivácia;
Manažment úloh zamestnancov a príslušníkov;
Dlhodobé uloženie;
Manažment znalostí.

, ktoré sú realizované v rámci hlavných agend výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, ZVJS pokrýva nasledujúce procesy aZ pohľadu procesov
aktivity:



1. Procesná oblasť Príjmu: 

·       Fyzické prijímanie, v rámci ktorého dochádza ku kontrole písomného príkazu súdu, Overenie totožnosti, Overenie zdravotného stavu (v ústave/
v nemocnici/ v inom zdravotníckom zariadení), Oboznámenie s právami a povinnosťami, Podrobenie sa osobnej, lekárskej prehliadke, Odňatie
nebezpečných vecí;

·       Proces Umiestňovania, v rámci ktorého je riešená Identifikácia pohlavia, Identifikácia väzňa vzhľadom na vek (mladiství, obvinení), Zohľadnenie  
dôvodu väzby, Zohľadnenie trestných činov, Zohľadnenie možnosti nákazy, Zohľadnenie štádiu vyšetrovania (Obvinený, Právoplatne odsúdený),
Rozhodnutie o type cely (samostatná/ nesamostatná);

·       Proces Premiesťovania;

·       Proces Zmeny spôsobu výkonu trestu.

2. Procesná oblasť Výkonu väzby a Výkonu trestu: 

·       Proces Zaobchádzania, v rámci ktorého je riešené Ubytovanie, Stravovanie, Odievanie, Spánok, Zdravotná starostlivosť, Veci osobnej potreby,
Styk s obhajcom a inými osobami, Návštevy, Korešpondencia, Používanie telefónu, Prijímanie balíkov, Prijímanie a nakladenie s peňažnými
prostriedkami, Nákup potravín a osobnej potreby, Vzdelávanie, Záujmová a športová činnosť, Poskytovanie psychologických a sociálnych služieb,
Prístup k informáciám, Základné povinnosti a zákazy a Ústavný poriadok

·       Proces Zaraďovania do práce;

·       Proces Výkon väzby (diferencovaný) v Štandardnom alebo Zmiernenom režime;

·       Proces Výkon trestu v jednotlivých stupňoch stráženia (minimálny, stredný a maximálny stupeň stráženia) a diferenciačných skupinách;

·       Proces Disciplinárneho previnenia, priestupkov a ich vybavovanie, zložený z riešenia Disciplinárnych previnení, priestupkov a disciplinárnych
trestov, Zhabanie vecí, Konanie o disciplinárnych previneniach a priestupkoch, Ukladanie a výkon disciplinárnych trestov a Zahladenie
disciplinárneho trestu;

·       Proces Účasť orgánov a organizácii;

·       Proces Výkon väzby / trestu mladistvých;

·       Proces Výkon väzby / trestu žien;

·       Proces Výkon väzby / trestu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti;

·       Proces Zodpovednosti za škodu, definujúci zodpovednosť za škodu ;

·       Proces Trov výkonu väzby / trestu.

3. Procesná oblasť Prepustenia z väzby a Prepustenie z výkonu trestu: 

·       Proces Podmienečné prepustenie, Prerušenie výkonu trestu, Upustenie od výkonu zvyšku trestu;

·       Proces Prepustenie;

·       Proces Úmrtie odsúdeného.



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



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

V súčasnosti ZVJS okrem poskytovania informácií o činnostiach ZVJS neposkytuje elektronicky iné koncové služby pre občanov, pre obvinených
alebo odsúdených, pre podnikateľov alebo zamestnancov OVM. Informácie sú poskytované aj komunikačnými kanálmi: telefonicky, osobne 
a listinne.

V rámci realizácie agend a služieb poskytovaných externým subjektom ZVJS poskytuje súčinnosť iným OVM a prijíma sťažnosti, žiadosti a iné
podnety FO a PO, špecificky žiadosti obvinených a odsúdených v papierovej podobe alebo ústnej forme.

Z organizačného pohľadu Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže;

Ústavy na výkon trestu odňatia slobody

-           Banská Bystrica – Kráľová;

-           Dubnica nad Váhom;

-           Hrnčiarovce nad Parnou;

-           Košice – Šaca;

-           Levoča;

-           Nitra – Chrenová;

-           Ružomberok;

-           Sučany; 

-           Želiezovce.

Ústavy na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody

-           Banská Bystrica;

-           Bratislava;

-           Ilava;

-           Leopoldov;

-           Nitra;

-           Košice;

-           Prešov a oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove;

-           Žilina.

Zariadenia zboru

-           Inštitút vzdelávania ZVJS so sídlom v Nitre a Nemocnica Trenčín.

 

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_1: Procesy v rámci externej komunikácie sú realizované väčšinou papierovo, čo predstavuje nie len veľké náklady, ale väčšie časové nároky na
vybavenie jednotlivých požiadaviek

R_2: Neefektívne a nezelektronizované procesy majú dopad na vyťaženosť jednotlivých pracovníkov, ktorí podstatnú časť realizácie procesu musia
venovať administratívnym činnostiam

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení



Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

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



2.2.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Súhrnný popis

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

Aplikačná architektúra súčasného stavu Zboru väzenskej a justičnej stráže je tvorená z  a funkcionalít, ktoréinformačných systémov, ich modulov
zabezpečujú realizáciu agend a činností Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré boli popísané už v rámci biznis architektúry. Ide o nasledovné IS
a moduly, týkajúce sa práve predmetu rozvoja ZVJS, t.j. tejto štúdie:

V rámci front-endu ZVJS sú nasadené komponenty:

Správa používateľov (tzv. User manager) – komponent je nasadený centrálne, ale aj na jednotlivých ústavoch. Povereným pracovníkom
umožňuje prideliť, zmeniť prístupové práva do jednotlivých aplikácií pre používateľov;
Portál Zboru väzenskej a justičnej stráže (isvs_9482):
 

interná časť (Intranet) – jednotné miesto pre interných používateľov (príslušníkov a zamestnancov ZVJS);
časť Portál – prístupový komponent pre občanov vo forme tradičnej internetovej stránky.

Zároveň sa dnes využívajú aj niektoré zo spoločných modulov, ktoré sú povinné v zmysle Zákona o e-Governmente (IAM ÚPVS, modul
elektronických schránok a modul elektronického doručovania).

Z agendových, respektíve aj tzv. back-endových informačných systémov, ktoré sú predmetom rozvoja popisovaného v tejto štúdii, sú to:

Evidencia obvinených a odsúdených Zboru väzenskej a justičnej stráže ( ) tvoria moduly (niektoré sú centralizované, niektoré ústavné (t.j.isvs_256
lokálne na ústavoch), prípadne ide o moduly nasadené aj centrálne a aj na ústavoch – realizuje sa replikácia):

Evidencia obvinených a odsúdených 

-           Ide o modul, ktorý je nasadený centrálne, ale aj lokálne na jednotlivých ústavoch. Spracováva agendy súvisiace s výkonom väzby a výkonom
trestu odňatia slobody. Je to evidencia o každom jednom klientovi (obvinenom / odsúdenom) od jeho nástupu do výkonu väzby, výkonu trestu, jeho
umiestnenie na cely, premiestnenie do iného ústavu alebo zariadenia, modul eviduje aj jeho osobné údaje, vrátane fotografie.

Finančná evidencia obvinených a odsúdených

-           Ide o centralizovaný modul, ktorý eviduje peňažné prostriedky klienta, dôchodok klienta, korekcie dôchodku, rôzne operácie na kontách
klientov,  sleduje sa možná suma na čerpanie jednotlivých klientov, nákupy, telefonovanie, vyúčtovávajú sa peniaze prepusteným klientom. Evidujú
sa v ňom ceniny klienta, cudzia mena klienta, pohľadávky zboru, pohľadávky ostatných oprávnených a výživné. Vykonávajú sa v rámci neho zrážky
na jednotlivé pohľadávky a evidujú sa všetky úkony spojené s evidenciou pohľadávok, vrátane správneho  poriadku. Počítajú sa trovy výkonu väzby,
trovy výkonu trestu, zvýšené trovy výkonu väzby a zvýšené trovy výkonu trestu. Evidujú sa trovy výkonu trestu u klientov, ktorí poberajú dôchodok. 
Vytvárajú sa nákupné listiny pre nákupy v bufete, nákup kreditov na telefonovanie a nákup ďalších potrieb osobnej hygieny. Vykonáva sa
rozúčtovanie pracovných odmien obvinených a odsúdených, vytvárajú sa dávky do Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne a na Daňový úrad.
Vytvára sa evidenčný list dôchodkového poistenia prepusteným obvineným a odsúdeným. Eviduje sa práceneschopnosť a vytvára sa ročné
zúčtovanie dane.

Generovanie variabilných symbolov

-           Každá pohľadávka ZVJS, ktorá je vymáhaná od klientov, má svoj identifikátor, ktorým je variabilný symbol pohľadávky. Variabilný symbol je
generovaný týmto centralizovaným modulom podľa určených pravidiel pre tú ktorú pohľadávku.

ID Karty obvinených a odsúdených

-           Ide o modul nasadený len na jednotlivých ústavoch. Pomocou neho sa generujú identifikačné karty klientom. Každá ID karta obsahuje okrem
údajov a fotografie klienta aj základné číslo klienta a čiarový kód. Karta slúži na identifikáciu klienta pri bezhotovostných nákupoch v bufete a pri
telefonovaní klienta.

Logistika – ďalšie potreby osobnej hygieny

-           Ide o centralizovaný modul, ktorý podporuje evidovanie a vydávanie ďalších potrieb osobnej hygieny. Pomocou modulu sa sleduje nárok a
výdaj ďalších potrieb osobnej hygieny jednotlivým klientom, pričom ďalšie potreby osobnej hygieny sú zákonom určené. Modul nesleduje len
vydávanie potrieb, ale sleduje aj ich stav na sklade. Užívateľ má informáciu o množstve, cene, zostatku jednotlivých druhov ďalších potrieb osobnej
hygieny.



Vymáhanie pohľadávok prepustených

-           Centralizovaný modul určený na spracovanie informácií o pohľadávkach ZVJS voči osobám, klientom,  ktoré vznikli počas výkonu väzby a
výkonu trestu. Evidujú sa pohľadávky vyplývajúce z nákladov za pobyt, spôsobené škody a pod. Evidencia slúži pre potreby ďalšieho vymáhania po
prepustení z výkonu väzby  a  výkonu trestu na slobodu. Každá pohľadávka sa eviduje a môže byť uhrádzaná samostatne.

Výkon väzby a Výkon trestu

-           Ide o modul, ktorý je nasadený centrálne, ale aj lokálne na jednotlivých ústavoch. Je hlavným zdrojom informácií o zaobchádzaní
s obvinenými a odsúdenými počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, účasti na krúžkovej činnosti a skupinových formách práce, o
jeho disciplinárnych odmenách a disciplinárnych trestoch, evidencii jeho korešpondencie, návštev, balíkov, poznatkoch a záznamoch personálu v
priebehu výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, programe zaobchádzania a jeho plnení, hodnoteniach, sociálnej situácii,
psychologických vyšetreniach a službách, poučeniach a iné.

-           Evidované údaje sú podkladom pre štatistické vyhodnotenia, identifikáciu rizík a potrieb klienta, zníženie recidívy a úspešný návrat domov.

Výroba

-           Ide o modul nasadený na jednotlivých ústavoch a je určený na evidenciu v procese zamestnávania obvinených vo výkone väzby a
zamestnávania odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

Evidencia mimoriadnych udalostí

-           Ide o centralizovaný modul, v ktorom sa evidujú všetky mimoriadne udalosti týkajúce sa nielen klientov, ale aj príslušníkov a zamestnancov
zboru.

Eskorty

-           Ide o centralizovaný modul, ktorý napomáha príslušníkom, ktorí sú poverení premiestnením klientom, tzv. celoslovenským zvozom klientov.

Lustrácie

-           Je centralizovaný modul, ktorý umožňuje externým subjektom lustrovať v dátach klientov, ktorí sa nachádzajú v niektorom z ústavov.

Informačný systém Zboru väzenskej a justičnej stráže ( )isvs_6810

systém v aktuálnom stave zabezpečuje evidovanie a poskytovanie rôznych informácií o príslušníkoch, zamestnancoch a výsluhových
dôchodcoch ZVJS, o ich sociálnom zabezpečení, o finančných náležitostiach príslušníkov, zamestnancov a výsluhových dôchodcov a podobne.

Registratúrny informačný systém Zboru väzenskej a justičnej stráže ( )isvs_6813

systém sa v súčasnosti nasadzuje a má zabezpečovať elektronické spracovanie dokumentov a záznamov, uloženie záznamov s ich obsahom
(elektronické dokumenty) počas ich životného cyklu, jednoduchú evidenciu doručených elektronických a papierových dokumentov
prostredníctvom podateľne, jednoduchú prácu so spismi a ich uložením v príručných registratúrach, v registratúrnych strediskách a archívoch.
Hlavnou úlohou aplikácie je evidovanie všetkých záznamov, ktoré sú predmetom služobného vybavovania.

Bezpečnostný systém Zboru väzenskej a justičnej stráže ( )isvs_9401

V súčasnosti je nasadená Signálno bezpečnostná technika (SBT) v rámci objektov v Bratislave, Dubnici nad Váhom, čiastočne aj v Ilave majú
podobný koncept. SBT v ostatných ústavoch sú väčšinou postavené na zariadenia starých 10 a viac rokov. Väčšinou sa jedná o tri hlavné systémy, a
to zabezpečovací systém - EZS (prípadne vrátane Systému kontroly vstupu - SKV),  Systém kontroly vstupu a kamerový systém (KS).

V súčasnom stave sú nasadené aj niektoré registre ZVJS, a to – Register príslušníkov ZVJS, Register zamestnancov ZVJS, Register pracovísk
ZVJS, Register objektov ZVJS, Register motorových vozidiel.

V rámci ZVJS sú v aktuálnom stave prevádzkované aj ďalšie informačné systémy a aplikácie, no tieto nie sú premetom rozvoja predkladanej ŠU.
V rámci navrhovaného riešenia sa v rámci nich neplánujú žiadne zmeny, no budú naďalej využívané. Ide napr. o informačný systém zdravotníctva
Zboru väzenskej a justičnej stráže, aplikácie zabezpečujúce riešenia stravovania, evidenciu na vchode, telefonovania obvinených a odsúdených,
interné pripomienkovacie konanie, zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv, archívy a podobne.



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

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

V rámci realizovaných agend, ktoré sú popísané na biznis vrstve, ZVJS využíva tieto :externé systémy

Integrovaný systém Finančnej správy - správa daní (ISFS-SD), IS GP SR, IS súdny manažment, REGOB, Slovenská pošta, IS výberu poistného a
príspevkov (VPP), IS štátnej pokladnice, Zdravotné poisťovne, Lustrácie (MSSR), Centrálny register poistencov.

V aktuálnom stave však platí, že priama integrácia a komunikácia na úrovni systém-systém je implementovaná len na Register obyvateľov.
V ostatných prípadoch sú realizované maximálne poloautomatizované riešenia.

Informačný systém zboru v súčasnej podobe nespĺňa štandardný spôsob komunikácie medzi komponentmi – (napr. webové služby, XML), uvedený
vo  Výnose MF SR č. 55/2014  o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.  Informačný systém zboru nespĺňa podmienku komunikovať
cez štandardné rozhrania s inými súčasťami IISVS (integrovaný informačný systém verejnej správy).

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_3: Nedostupnosť nového Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov

R_4: Informačný systém zboru v súčasnej podobe nespĺňa štandardný spôsob komunikácie medzi komponentmi – (napr. webové služby, XML),
uvedený vo  Výnose MF SR č. 55/2014  o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

R_5: Systémy ochrany objektov a stráženia osôb sú výrazne zastaralé, pričom počet súdnych konaní a konaní o dohode o vine a treste narastá

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

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



2.2.2.3. Technologická architektúra

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

 



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

IS v správe ZVJS možno charakterizovať ako sústavu jednotlivých modulov, ktoré medzi sebou komunikujú, odovzdávajú si informácie na úrovni
aplikačnej a databázovej vrstvy.

Jednotlivé servery podľa fyzického rozmiestnenia je možné rozdeliť na:

• centrálne                 

• ústavné                 

• servery inštitútu vzdelávania                 

Medzi centrálne servery patria:

• aplikačný server                 

• databázový server                 

• reportovací server                 

• server kde je nainštalovaný manažérsky IS pre zdravotnícky IS                 

• server umožňuje pristupovať externým subjektom k údajom IS ZVJS                 

• testovací a akceptačný server kde je možné otestovať novú verziu niektorých modulov pred ich nasadením do ostrej prevádzky.                 

• databázový server archivovaných digitalizovaných štítkov klientov                 

• Wiki server pre potreby IS ZVJS                 

• aplikačný server RegIS                 

• databázový server RegIS                 

• testovací server RegIS                 

Ústavné servery sú:

• server na každom z ústavov plniaci funkciu aplikačného, databázového aj reportovacieho servera.                 

• BlueGastroPC - počítač na ktorom je nainštalovaná inštancia stravovacieho IS zabezpečujúca všetky požiadavky stravovacej prevádzky                 

Servery inštitútu vzdelávania (umiestnené v rámci GR ZVJS):

• server suplujúci úlohu centrálneho servera v inštitúte vzdelávania                 

• servery suplujúce úlohu ústavných serverov v inštitúte vzdelávania. Jednotlivé servery infraštruktúry sú realizované ako virtuálne servery                 
a sú nasadené v nasledujúcej štruktúre:

IS zboru je vybudovaný na hardvéri a technológiách ktoré sú historicky overené na spoľahlivú prácu v 24/7/365 (nepretržitej) prevádzke : 

- HP Servery             

- Systémy vybudované na platforme Microsoft, VmWare,             

- periférie HP, NetApp            

- komunikačná infraštruktúra CISCO            

IS zboru je navrhnutý tak, aby bol schopný fungovať nepretržite bez výpadkov (clustre, virtualizácia, architektúra centrum/ústavy,..).



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

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

V rámci jednotlivých prostredí APV IS zboru sú realizované replikácie, ktoré je možné rozdeliť na 2 skupiny: transakčné a merdžovacie. Transakčné
replikácie sú charakteristické tým, že zmeny v databáze sa prenášajú iba jedným smerom od zdroja k cieľu. V ZVJS je to z ústavných databáz do
centrálnej. Merdžovacie replikácie prenášajú zmeny obidvomi smermi. Výsledkom je prienik zmien v obidvoch databázach. Výsledkom je, že každá
zmena v tabuľke, ktorá je replikovaná merdžovacou replikáciu sa prenesie na všetky ústavy cez centrálnu databázu.

Z pohľadu bezpečnostných systémov je v súčasnosti nasadená Signálno bezpečnostná technika (SBT) v rámci objektov v Bratislave, Dubnici nad
Váhom, čiastočne aj v Ilave, pričom majú podobný koncept. Základom je dátová sieť postavená na optických kábloch a dátových switchoch. Táto sieť
je hardvérovo nezávislá od LAN siete ústavu. Je určená len na komunikáciu bezpečnostných zariadení v sieti. Technologická architektúra k tejto časti
t.j. ochrany a bezpečnosti v rámci ZVJS – predovšetkým na ústavoch, nie je z dôvodov povahy informácií popísaná detailnejšie.

 

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_6: IKT v rámci zaisťovania ochrany a bezpečnosti v ústavoch sú väčšinou postavené na zariadenia starých 10 a viac rokov, takýto stav je
neudržateľný

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

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



2.2.2.4. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

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

IT bezpečnosť v rámci Bezpečnostného systému ZVJS

Súčasný stav IT bezpečnosti na väčšine ústavov je postavený na zariadenia starých 10 a viac rokov.

Väčšinou sa jedná o tri hlavné systémy bez možnosti ďalšieho rozširovania alebo integrovania z dôvodu technickej zastaranosti systémov. Systémy
sú iba lokálne, väčšinou takmer vôbec neprepojené, alebo len na  úrovni hardvéru cez logické vstupy a výstupy. Nie je vykonávané centralizované
riadenie. V niektorých prípadoch obsluha používa viacero samostatných nadriadených programov pre obsluhu jednotlivých systémov. Protokol IP je
využívaný minimálne, resp. vôbec. Podrobnejšia architektúra k tejto časti, t.j. ochrany a bezpečnosti v rámci ZVJS, nie je z dôvodu povahy informácií
popísaná detailnejšie.

V niektorých ústavoch je vybudované nové riešenie resp. Signálno-bezpečnostná technika (inak „SBT“) alebo integrované bezpečnostné systémy –
ide o objekty: Bratislava, Dubnica nad Váhom, čiastočne Ilava a práve prebiehajúce Želiezovce a Sučany, ktoré majú podobný koncept. Základom je
dátová sieť postavená na optickej infraštruktúre a sieťových prepínačoch. Táto sieť bude hardvérovo zdieľaná s infraštruktúrou ústavu.

IT bezpečnosť v rámci ostatných systémov ZVJS

Technologicky je ZVJS hybridné prostredie postavené hlavne na HW od HP, Netapp, Cisco, FotiNet, Dell Sonic Wall a SW VMware, Microsoft,
Oracle, Veeam.  Na Generálnom riaditeľstve zboru je realizované virtualizačné riešenie na báze softvéru „VmWare“. Virtuálne prostredie
Generálneho riaditeľstva pozostáva z dvoch fyzicky oddelených datacentier, z ktorých staršie plní funkciu dátového skladu a replikačného prostredia.
Na ústavoch zboru je realizovaná implementácia komplexného virtualizačného riešenia „HYPER-V“ na zabezpečenie vysokej dostupnosti a
spoľahlivosti prepojením dvoch serverov s diskovým poľom v zapojení do klastru.

Zálohovanie a monitorovanie virtuálneho prostredia je realizované softvérom na zálohovanie a obnovu pre virtuálne prostredie - Veeam Backup &
Replication.

Služobné úrady zboru sú prostredníctvom sieťovej komunikačnej infraštruktúry vzájomne prepojené s Generálnym riaditeľstvom zboru, samotné
prepojenie je realizované technológiou MPLS (Multi-Protocol Label Switching) na princípe zapojenia do hviezdy. Vzhľadom na potenciálne citlivé
údaje, ktoré sú touto komunikačnou infraštruktúrou prenášané, či už sa jedná o údaje v informačných systémoch (ako napr. umiestnenie, či transport
obvinených a odsúdených) alebo telefonickú komunikáciu,  je dátová komunikácia zabezpečená aj nad rámec vrstvy poskytovanej dodávateľom
technológiou MPLS a to hardvérovými bezpečnostnými zariadeniami SonicWall NSA, ktoré zabezpečujú ochranu dátovej prevádzky funkciami
smerovania, firewallu a zabezpečenia komunikácie formou šifrovania bod-bod. Sieťová infraštruktúra služobných úradov je realizovaná zariadeniami
od spoločnosti CISCO zapojenými do stromu (metroswitch, router, coreswitch, switch).

Prístup do Internetu pre celý zbor je realizovaný centrálne prostredníctvom trojstupňového systému bezpečnostných zariadení:

•  prvý stupeň ochrany reprezentuje softvérová aplikácia implementovaná v smerovačoch, ktorá aplikuje statické nastavenie prístupov (Access listov);

•  druhý stupeň zabezpečuje riešenie na základe zariadení od spoločnosti FortiNet;

•  tretí stupeň predstavuje aplikačný proxy server.

Systém bezpečnostných zariadení okrem oddelenia Internetovej siete od siete MPLS VPN, vytvára demilitarizované zóny, ktoré slúžia na
umiestnenie prezentačných a aplikačných serverov sprostredkujúcich aplikácie určené tretím stranám. Vysoká dostupnosť je zabezpečená
zdvojovaním hlavných komponentov (firewally, sieťové prvky, aplikačné servery jednotlivých modulov atď.). Relevantné externé aplikácie (Lustrácie
externých subjektov) vyžadujú autentifikáciu prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

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

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



Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

N/A

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

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



2.2.3. Prevádzka

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

Súhrnný popis

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

Prevádzka Bezpečnostného systému ZVJS

V súčasnom stave je podpora prevádzky v oblasti ochrany a bezpečnosti riešená nasledovne:

-  pre Level 1 (tzv. L1), kde úlohou prvej úrovne podpory je filtrácia a kategorizácia prevádzkových porúch, zmenových požiadaviek a prvotná pomoc
používateľovi pri riešení základných prevádzkových problémov a smerovanie nevyriešených požiadaviek na ďalšie úrovne podpory (L2 a L3). Prvá
úroveň zbiera a analyzuje hlásenia, ktoré posúva na ďalšie úrovne podpory, rieši jednoduché prípady a určuje najlepší možný spôsob vyriešenia
hlásenia. L1 vykonáva ZVJS.

- pre Level 2 (tzv. L2), kde úlohou druhej úrovne podpory je riešenie hlásenia na úrovni konfigurácie, inštalácii SW vybavenia a riešenie HW
problémov. Hlásenia, ktoré nie je možné vyriešiť v tomto rozsahu sú posúvané na podporu úrovne L3. Riešenia ponúkané na úrovni L2 vychádzajú
zo známych a dokumentovaných problémov, na tejto úrovni sa hľadajú príčiny problémov a v určitých prípadoch je to ponechané na úroveň L3. L2
vykonáva ZVJS.

- pre Level 3 (tzv. L3), kde úlohou tretej úrovne je riešenie problémov s konfiguráciou, prevádzkou databázy a opravy chýb na úrovni serverov,
infraštruktúry a iných technických problémov spojených s dodaným riešením, za ktoré zodpovedá dodávateľ riešenia. L3 vykonávajú dodávatelia
riešení.

Prevádzka ostatných systémov ZVJS

V súčasnom stave je podpora prevádzky riešená nasledovne:

-  pre Level 1 (tzv. L1), kde úlohou prvej úrovne podpory je filtrácia a kategorizácia požiadaviek na HelpDesk a prvotná pomoc používateľovi pri
riešení základných problémov a smerovanie nevyriešených požiadaviek na ďalšie úrovne podpory (L2 a L3). Prvá teda úroveň zbiera a analyzuje
informácie o používateľovi, posúva tieto informácie na ďalšie úrovne podpory a určuje najlepší možný spôsob vyriešenia hlásenia. L1 vykonáva
ZVJS.

- pre Level 2 (tzv. L2), kde úlohou druhej úrovne podpory je riešenie hlásenia na úrovni konfigurácie, inštalácii SW vybavenia a pomoci pri riešení HW
problémoch, hlásenia neriešiteľné v tomto rozsahu sú posúvané na podporu úrovne L3. Riešenia ponúkané na úrovni L2 vychádzajú zo známych a
dokumentovaných problémov, na tejto úrovni by sa nemalo zdržiavať s hľadaním príčiny problémov a toto ponechať na úroveň L3. L2 vykonáva
ZVJS.

- pre Level 3 (tzv. L3), kde predmetom podpory je riešenie problémov s konfiguráciou, prevádzkou databázy a opravy chýb na úrovni serverov,
infraštruktúry a iných technických záležitostí spojených s dodaným riešením, za ktoré zodpovedá dodávateľ riešenia. L3 vykonávajú dodávatelia
riešení.

 

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

 

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

N/A

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

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



2.3. Alternatívne riešenia

Nižšie sa nachádzajú alternatívy, ktoré dokážu pokryť hlavný cieľ projektu - Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej
, a zároveň dokážu vyriešiť identifikované problémy a príležitosti súčasného stavu:stráže

Príležitosť: Podporiť koncepčné zámery v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ľudských zdrojov, vzdelávania, legislatívy a
informačno-komunikačných technológií v súlade s Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020;
Problém: Procesy realizované v rámci životného cyklu klienta (obvinený/odsúdený), cyklu príslušníka/zamestnanca na  jednotlivých ústavov sú
značne diverzifikované a neefektívne;
Príležitosť: Optimalizácia procesov v rámci ZVJS s cieľom rozhodovania a riadenia na základe evidencie zozbieraných údajov/dát (tzv.
evidence based decision making);
Problém: Nevyhovujúci stav  technických prostriedkov v rámci systému ochrany objektov a stráženia osôb z hľadiska ich výraznej morálnej 
zastaranosti a prekonanej životnosti. Narastajúci počet súdnych konaní a konaní o dohode o vine a treste má dopad aj na zaistenie
bezpečnosti pri predvádzaní väznených osôb na súdy a prokuratúry, do zdravotníckych zariadení,  pri strážení väznených osôb v objektoch
zdravotníckych zariadení a na pracoviskách zriadených mimo ústavov;
Príležitosť: Modernizácia elektronického zabezpečenia na báze integrovaného bezpečnostného systému využitím moderných, spoľahlivých a

technológií;efektívnych 
Problém: Pokračujúci nárast obvinených a odsúdených má v rámci súčasných postupov negatívny dopad na zvyšovanie agendy a záťaž
pracovníkov zboru;
Príležitosť: Optimalizované procesy a ich elektronizácia eliminujú dopady a zjednodušia pracovné postupy;
Príležitosť: Optimalizáciou a elektronizáciou procesov dosiahnuť úsporu administratívnych nákladov.

ZVJS v rámci  a za účelom získania rady odborníkov na oblasť väzenstva realizoval v dňoch 24.7. až 15.8.2018prípravnej trhovej konzultácie
prostredníctvom systému určeného na správu znalostí - KMS (Knowledge Management System) Európskej organizácie väzenských a nápravných
služieb (EuroPris) prieskum medzi členmi tejto organizácie zameraný na zistenie možnosti a využívania elektronickej komunikácie s väznenými
osobami. Na otázky reagovalo 10 štátov (Dánsko, Severné Írsko, Česká republika, Škótsko, Írsko, Fínsko, Švédsko, Litva, Nórsko a Rumunsko). Z tejto
skupiny testovalo systém elektronickej komunikácie väznených osôb s väzenskými orgánmi v jednej väznici len Dánsko - od marca 2015 do septembra

. V rámci vyhodnotenia projektu sa však nezisťovala miera využívania elektronickej komunikácie (koľko väznených osôb tento systém využilo). V2016
riadených rozhovoroch s väznenými osobami sa zisťovali len kvalitatívne ukazovatele - spokojnosť väzňov s takouto formou riešenia ich žiadostí. Väzni
vyjadrili v tomto ohľade vysoký stupeň spokojnosti (výslovne uviedli, že možnosť sledovať administratívne spracovanie ich elektronickej žiadosti im
poskytlo zvýšený pocit dôvery v riešenie ich požiadaviek). Okrem Dánska nad obdobným projektom uvažuje aj Fínsko, ktoré by podávanie žiadostí
väzňov prostredníctvom kioskov chcelo riešiť od roku 2020. Odpovede jednotlivých respondentov sú dostupné online https://www.europris.org/epis/kms

.  Z iných dostupných zdrojov bolo zistené, že obdobný prístup, o ktorom sa uvažuje v rámci jednotlivých alternatív (optimalizácia/?detail=276
a elektronizácia procesov vrátane poskytovania el. služieb), aplikujú v Belgicku pod označením PrisonCloud. Detailné informácie k Belgickému
PrisonCloud sú uvedené v britskom "Prison service journal" z mája 2017, ktorý je dostupný online https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjust

. Podľa predmetného článku venujúcemu sa problematike digitalizácie v rámci agend väzníc sú kice.org.uk/files/PSJ%20231%20May%202017.pdf
dispozícii aj údaje z pohľadu dopadov zavedenia IT služieb pre osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu - šetrenie času v rámci procesov (napr. šetrenie
viac ako 80% v prípade služieb v oblasti požiadaviek, stravy a nákupu iných potrieb) a zjednodušenie procesov.

 

Alternatívy riešenia

Riešenie 1  

Biznis
alternatíva 1

Optimalizácia procesov zmenou interných predpisov, tvorba šablón dokumentov a realizácia školení na všetkých ústavoch s cieľom
rovnakej realizácie procesov

Popis Alternatíva spočíva v analýze a návrhu nových interných procesov (interné riadiace akty, rozkazy a podobne) a vo vytvorení šablón
používaných dokumentov tak, aby sa minimalizovala rozdielnosť realizácie procesov jednotlivými ústavmi a GR. Za týmto účelom by
boli následne zrealizované školenia zamestnancov a príslušníkov ZVJS. Na aplikačnej úrovni by boli nasadené nástroje na zdieľanie
znalostí znalosti v rámci ZVJS a v prípade dostupnosti by bol využitý eLearning ako spoločný modul back-endu (centrálny
komponent eGovernmentu).

"Must have"
kritériá pre
aplikačnú
vrstvu

Systém zabezpečí zdieľanie znalostí v rámci ZVJS (manažment znalostí)
Bude využitý eLearning ako spoločný modul back-endu (alebo bude realizované vlastné riešenie v prípade nedostupnosti
centrálneho riešenia)

https://www.europris.org/epis/kms/?detail=276
https://www.europris.org/epis/kms/?detail=276
https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/PSJ%20231%20May%202017.pdf
https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/PSJ%20231%20May%202017.pdf


"Nice to
have" kritériá
pre aplikačnú
vrstvu

Zavedenie sa manažment procesov a manažment dokumentov s cieľom zavedenia rovnakej realizácie procesov

Alternatíva
pre
technologickú
vrstvu

Vládny cloud

Riešenie 2  

Biznis
alternatíva 2

Optimalizácia procesov ich štandardizáciou, pričom budúce procesy budú v maximálnej možnej miere elektronizované

Popis Alternatíva spočíva v analýze súčasného a návrhu budúceho stavu relevantných procesov ZVJS (aktuálne prebieha v rámci projektu
EVS) vrátane návrhu nových interných riadiacich aktov, okrem procesov v rámci ochrany a bezpečnosti. Budúci stav by bol
podporený IT riešeniami s cieľom automatizovať jednotlivé kroky novo navrhnutých procesov v maximálnej možnej miere. Na
aplikačnej úrovni by museli systémy zabezpečiť všetky funkcionality potrebné  na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody
v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, tak, aby bola štandardizovaným spôsobom zabezpečená
realizácia procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených ZVJS, realizácia procesov v rámci výkonu väzby a výkonu trestu
odňatia slobody, s bezpečným a riadeným prístupom zamestnancov a príslušníkov zboru týmto funkcionalitám a tak, aby údaje boli
jednoducho a ľahko dohľadateľné, aby ich bolo možné automatizovane poskytovať iným OVM (predovšetkým súdom, prokuratúre
a PZ), a aby rozhodovanie aj na strategickej úrovni prebiehalo vždy na základe korektných, aktuálnych a pravdivých údajov. Ak by
analýza preukázala opodstatnenosť a návratnosť vynaložených prostriedkov, ZVJS by mohol poskytovať vybrané informácie a
elektronické služby pre obvinených a odsúdených prostredníctvom kioskov resp. tabletov s cieľom zefektívniť prácu na strane
zamestnancov a príslušníkov ZVJS.

"Must have"
kritériá pre
aplikačnú
vrstvu

Systém umožní realizovať správu obsahu (CMS), používateľov a obsahu portálu
Bude upravený intranetový portál
Systém zabezpečí realizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených ZVJS
Systém zabezpečí realizáciu procesov v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody
Systém umožní ukladať údaje, spracovávať ich na analytické a rozhodovacie účely vrátane podpory sémantického vyhľadávania
Zavedenie sa manažment procesov a manažment dokumentov s cieľom zavedenia rovnakej realizácie procesov
Vytvorí sa register obvinených a odsúdených, za účelom poskytovania údajov iným IS VS automatizovane
Systém umožní prepojenie všetkých interných komponentov a zároveň prepojenie na iné IS VS prostredníctvom integračnej
platformy
Systém zabezpečí využívanie údajov v správe iných OVM a iných organizácií

"Nice to
have" kritériá
pre aplikačnú
vrstvu

Systém umožní poskytovanie informácií a elektronických služieb aj pre obvinených a odsúdených prostredníctvom kioskov

Alternatíva
pre
technologickú
vrstvu

Vládny cloud

Riešenie 3  

Biznis alternatíva 3 Personálne a finančné posilnenie ústavov v rámci procesov v bezpečnostnej oblasti

"Must have" kritériá pre aplikačnú vrstvu N/A

"Nice to have" kritériá pre aplikačnú vrstvu N/A

Alternatíva pre technologickú vrstvu N/A

Riešenie 4  

Biznis
alternatíva 4

Optimalizácia procesov a úkonov v oblasti realizácie ochrany a bezpečnosti využitím technolómoderných, spoľahlivých a efektívnych 
gií



Popis Alternatíva spočíva v analýze súčasného a návrhu budúceho stavu činností, procesov a zabezpečenia úloh zboru v rámci ochrany
a bezpečnosti. Budúci stav by bol podporený modernými technológiami tak ako na úrovni HW, tak aj na úrovni SW s cieľom
zefektívnenia výkonu ochrany a bezpečnosti objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, ochrany verejného
poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti. Na aplikačnej úrovni by museli systémy zabezpečiť
všetky funkcionality potrebné  na výkon týchto činností v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže a tak,
aby bola efektívnym a účinným spôsobom zabezpečená bezpečnosť nie len objektov, ale aj zamestnancov a príslušníkov zboru
a zároveň aj osôb vo výkone trestu odňatia slobody a výkone väzby. Na to by bolo potrebné na väčšine ústavov nainštalovať
potrebnú HW infraštruktúru a nasadiť funkcionality v rámci elektronického monitorovania osôb (vrátane biometrie), monitorovania
obvinených a odsúdených v krízovom stave, monitorovania dopravy/vozidiel, vstupov a prechodov, monitoringu výkonu činností
príslušníkov a centrálneho monitoringu.

"Must have"
kritériá pre
aplikačnú
vrstvu

Systém zabezpečí elektronické monitorovanie osôb
Systém zabezpečí elektronické monitorovanie obvinených a odsúdených v krízovom stave
Systém zabezpečí elektronické monitorovanie dopravy/vozidiel
Zavedú sa vstupné a prechodové systémy
Zavedie sa centrálny monitoring bezpečnostných systémov na ústavoch
Zavedie sa biometria
Systém zabezpečí monitoring kamerové systému - kamier na uniformách príslušníkov zboru

"Nice to
have" kritériá
pre aplikačnú
vrstvu

N/A

Alternatíva
pre
technologickú
vrstvu

Vlastná infraštruktúra

Riešenie 5  

Biznis
alternatíva 5

Optimalizácia procesov ich štandardizáciou, pričom budúce procesy budú v maximálnej možnej miere elektronizované vrátane
využitia technológií v oblasti bezpečnostimoderných, spoľahlivých a efektívnych 

Popis Alternatíva spočíva v analýze súčasného a návrhu budúceho stavu relevantných procesov ZVJS (aktuálne prebieha v rámci projektu
EVS) vrátane návrhu nových interných riadiacich aktov. Súčasťou by boli aj činnosti, procesy a zabezpečenie úloh zboru v rámci
ochrany a bezpečnosti. Budúci stav by bol podporený IT riešeniami s cieľom automatizovať jednotlivé kroky procesov a činností
v maximálnej možnej miere. Na aplikačnej úrovni by museli systémy zabezpečiť všetky funkcionality potrebné  na výkon väzby
a výkon trestu odňatia slobody v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, tak, aby bola štandardizovaným
spôsobom zabezpečená realizácia procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených ZVJS, realizácia procesov v rámci výkonu
väzby a výkonu trestu odňatia slobody, s bezpečným a riadeným prístupom zamestnancov a príslušníkov zboru týmto funkcionalitám
a tak, aby údaje boli jednoducho a ľahko dohľadateľné, aby ich bolo možné automatizovane poskytovať iným OVM (predovšetkým
súdom, prokuratúre a PZ), a aby rozhodovanie aj na strategickej úrovni prebiehalo vždy na základe korektných, aktuálnych
a pravdivých údajov. Ak by analýza preukázala opodstatnenosť a návratnosť vynaložených prostriedkov, ZVJS by mohol poskytovať
vybrané informácie a elektronické služby pre obvinených a odsúdených prostredníctvom kioskov resp. tabletov s cieľom zefektívniť
prácu na strane zamestnancov a príslušníkov ZVJS. Budúci stav by bol zároveň podporený modernými technológiami tak ako na
úrovni HW, tak aj na úrovni SW s cieľom zefektívnenia výkonu ochrany a bezpečnosti objektov zboru, objektov detenčného ústavu a
v ich blízkosti, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti a tak, aby bola
efektívnym a účinným spôsobom zabezpečená bezpečnosť aj zamestnancov a príslušníkov zboru a zároveň aj osôb vo výkone
trestu odňatia slobody a výkone väzby. Na to by bolo potrebné na väčšine ústavov nainštalovať potrebnú HW infraštruktúru a nasadiť
funkcionality v rámci elektronického monitorovania osôb (vrátane biometrie), monitorovania obvinených a odsúdených v krízovom
stave, monitorovania dopravy/vozidiel,  vstupov a prechodov, monitoringu výkonu činností príslušníkov a centrálneho monitoringu.



"Must have"
kritériá pre
aplikačnú
vrstvu

Systém umožní realizovať správu obsahu (CMS), používateľov a obsahu portálu
Bude upravený intranetový portál
Systém zabezpečí realizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených ZVJS
Systém zabezpečí realizáciu procesov v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody
Systém umožní ukladať údaje, spracovávať ich na analytické a rozhodovacie účely vrátane podpory sémantického vyhľadávania
Zavedenie sa manažment procesov a manažment dokumentov s cieľom zavedenia rovnakej realizácie procesov
Vytvorí sa register obvinených a odsúdených, za účelom poskytovania údajov iným IS VS automatizovane
Systém umožní prepojenie všetkých interných komponentov a zároveň prepojenie na iné IS VS prostredníctvom integračnej
platformy
Systém zabezpečí využívanie údajov v správe iných OVM a iných organizácií
Systém zabezpečí elektronické monitorovanie osôb
Systém zabezpečí elektronické monitorovanie obvinených a odsúdených v krízovom stave
Systém zabezpečí elektronické monitorovanie dopravy/vozidiel
Zavedú sa vstupné a prechodové systémy
Zavedie sa centrálny monitoring bezpečnostných systémov na ústavoch
Zavedie sa biometria
Systém zabezpečí monitoring kamerové systému - kamier na uniformách príslušníkov zboru

"Nice to
have" kritériá
pre aplikačnú
vrstvu

Systém umožní poskytovanie informácií a elektronických služieb aj pre obvinených a odsúdených prostredníctvom kioskov

Alternatíva
pre
technologickú
vrstvu

Vládny Cloud a v časti ochrany a bezpečnosti aj vlastná infraštruktúra

Multikriteriálna analýza

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

Stakeholder Kritériá MCA

Občan Riešenie prinesie úspory administratívnych nákladov - papier, tlač, poštovné. (KO)

Osoba vo výkone
trestu odňatia
slobody

Riešenie podporí optimalizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených a v rámci výkonu väzby a výkonu trestu
odňatia slobody. (KO)

Osoba vo výkone
väzby

Riešenie podporí optimalizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených a v rámci výkonu väzby a výkonu trestu
odňatia slobody. (KO)

Zamestnanec ZVJS Procesy v jednotlivých subjektoch zboru sa budú realizovať štandardizovane – rovnako. (KO)

Riešenie podporí optimalizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených a v rámci výkonu väzby a výkonu trestu
odňatia slobody. (KO)
Riešenie podporí optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a zamestnanca. (KO)

Príslušník ZVJS Procesy v jednotlivých subjektoch zboru sa budú realizovať štandardizovane – rovnako. (KO)

Riešenie podporí optimalizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených a v rámci výkonu väzby a výkonu trestu
odňatia slobody. (KO)
Riešenie podporí optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a zamestnanca. (KO)



Generálne
riaditeľstvo ZVJS

Riešenie podporí procesy v oblasti ochrany, bezpečnosti a monitorovania osôb a modernizuje elektronické zabezpečenie na
báze integrovaného bezpečnostného systému využitím moderných, spoľahlivých a efektívnych technológií. (KO)

Rozhodovanie a riadenie bude prebiehať na základe evidencie zozbieraných údajov/dát (tzv. evidence based decision
making). (KO)

Riešenie prinesie úspory administratívnych nákladov - papier, tlač, poštovné. (KO)

Riešenie je uskutočniteľné z hľadiska personálnych kapacít ZVJS.
Riešenie zabezpečí poskytovanie údajov iným OVM automatizovane.

Ústavy ZVJS Riešenie podporí procesy v oblasti ochrany, bezpečnosti a monitorovania osôb a modernizuje elektronické zabezpečenie na
báze integrovaného bezpečnostného systému .využitím moderných, spoľahlivých a efektívnych technológií

Procesy v jednotlivých subjektoch zboru sa budú realizovať štandardizovane – rovnako. (KO)

Riešenie podporí optimalizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených a v rámci výkonu väzby a výkonu trestu
odňatia slobody. (KO)

Riešenie prinesie úspory administratívnych nákladov - papier, tlač, poštovné. (KO)
Znalosti a skúsenosti v rámci činností jednotlivých ústavov budú zdieľané.

Ministerstvo
spravodlivosti SR

Riešenie podporí procesy v oblasti ochrany, bezpečnosti a monitorovania osôb a modernizuje elektronické zabezpečenie na
báze integrovaného bezpečnostného systému využitím moderných, spoľahlivých a efektívnych technológií. (KO)

Rozhodovanie a riadenie bude prebiehať na základe evidencie zozbieraných údajov/dát (tzv. evidence based decision
making). (KO)

Riešenie prinesie úspory administratívnych nákladov - papier, tlač, poštovné. (KO)
 

Ostatné orgány
verejnej moci

Údaje o činností ZVJS ako štatistické a iné relevantné údaje o obvinených a odsúdených budú poskytované ako otvorené
.údaje

Riešenie zabezpečí poskytovanie údajov iným OVM automatizovane.

 

Vyhodnotenie jednotlivých alternatív v rámci MCA:

Zoznam kritérií Alternatíva
1

Spôsob dosiahnutia

Riešenie podporí procesy v oblasti ochrany, bezpečnosti a monitorovania osôb a
modernizuje elektronické zabezpečenie na báze integrovaného bezpečnostného
systému využitím technológií.moderných, spoľahlivých a efektívnych 

nie N/A

Procesy v jednotlivých subjektoch zboru sa budú realizovať štandardizovane - rovnako. áno Na základe výsledkov OP EVS projektu
navrhovaný projekt poskytne IKT nástroje
pre štandardizáciu zvolených procesov.

Riešenie podporí optimalizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených a
v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.

čiastočne Na základe výsledkov OP EVS projektu
navrhovaný projekt poskytne len niektoré
IKT nástroje pre optimalizáciu zvolených
procesov  ZVJS.

Rozhodovanie a riadenie bude prebiehať na základe evidencie zozbieraných údajov/dát
(tzv. evidence based decision making).

čiastočne Zavedú sa niektoré nástroje pre lepšie
rozhodovanie a riadenie v rámci ZVJS, ale
nie v rámci oblasti ochrany a bezpečnosti.

Riešenie podporí optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a zamestnanca. čiastočne Riešenie podporí optimalizáciu časti
požadovaných procesov príslušníkov a
zamestnancov. 

Riešenie prinesie úspory administratívnych nákladov - papier, tlač, poštovné. nie N/A



Znalosti a skúsenosti v rámci činností jednotlivých ústavov budú zdieľané. áno Riešenie prinesie aj nástroje pre
zabezpečenie zdieľania znalostí a
skúseností v rámci ZVJS.

Riešenie je uskutočniteľné z hľadiska personálnych kapacít ZVJS áno Aktuálne kapacity na strane ZVJS sú
dostatočné na realizáciu daného riešenia.

Riešenie zabezpečí poskytovanie údajov iným OVM automatizovane nie Referenčné údaje alebo iné potrebné údaje
ZVJS nebudú poskytované automatizovane.

Zoznam kritérií Alternatíva
2

Spôsob dosiahnutia

Riešenie podporí procesy v oblasti ochrany, bezpečnosti a
monitorovania osôb a modernizuje elektronické
zabezpečenie na báze integrovaného

bezpečnostného systému využitím moderných, spoľahlivých
technológií.a efektívnych 

nie N/A

Procesy v jednotlivých subjektoch zboru sa budú realizovať
štandardizovane - rovnako.

áno Na základe výsledkov OP EVS projektu navrhovaný projekt poskytne
IKT nástroje pre štandardizáciu zvolených procesov.

Riešenie podporí optimalizáciu procesov v rámci evidencie
obvinených a odsúdených a v rámci výkonu väzby a výkonu
trestu odňatia slobody.

čiastočne Na základe výsledkov OP EVS projektu navrhovaný projekt poskytne
IKT nástroje pre optimalizáciu zvolených procesov  ZVJS s výnimkou
procesov a činností v rámci ochrany a bezpečnosti.

Rozhodovanie a riadenie bude prebiehať na základe
evidencie zozbieraných údajov/dát (tzv. evidence based
decision making).

čiastočne Zvedú sa nástroje pre lepšie rozhodovanie a riadenie v rámci ZVJS,
ktoré však nepokryjú oblasť ochrany a bezpečnosti.

Riešenie podporí optimalizáciu a elektronizáciu agendy
príslušníka a zamestnanca.

áno Agendy príslušníka a zamestnanca budú optimalizované a
elektronizované tam kde je to vhodné a možné.

Riešenie prinesie úspory administratívnych nákladov -
papier, tlač, poštovné.

áno Riešenie prinesie úsporu na administratívnych nákladoch.

Znalosti a skúsenosti v rámci činností jednotlivých ústavov
budú zdieľané.

áno Riešenie prinesie aj nástroje pre zabezpečenie zdieľania znalostí a
skúseností v rámci ZVJS.

Riešenie je uskutočniteľné z hľadiska personálnych kapacít
ZVJS

áno Aktuálne kapacity na strane ZVJS sú dostatočné na realizáciu daného
riešenia.

Riešenie zabezpečí poskytovanie údajov iným OVM
automatizovane

áno Referenčné údaje alebo iné potrebné údaje ZVJS budú poskytované
automatizovane.

Zoznam kritérií Alternatíva
3

Spôsob dosiahnutia

Riešenie podporí procesy v oblasti ochrany, bezpečnosti a monitorovania osôb a
modernizuje elektronické zabezpečenie na báze integrovaného

bezpečnostného systému využitím technológimoderných, spoľahlivých a efektívnych 
í.

nie N/A

Procesy v jednotlivých subjektoch zboru sa budú realizovať štandardizovane -
rovnako.

nie N/A

Riešenie podporí optimalizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených
a v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.

nie N/A

Rozhodovanie a riadenie bude prebiehať na základe evidencie zozbieraných
údajov/dát (tzv. evidence based decision making).

nie N/A

Riešenie podporí optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a zamestnanca. nie N/A



Riešenie prinesie úspory administratívnych nákladov - papier, tlač, poštovné. nie N/A

Znalosti a skúsenosti v rámci činností jednotlivých ústavov budú zdieľané. nie N/A

Riešenie je uskutočniteľné z hľadiska personálnych kapacít ZVJS áno Aktuálne kapacity na strane ZVJS sú
dostatočné na realizáciu daného riešenia.

Riešenie zabezpečí poskytovanie údajov iným OVM automatizovane nie Referenčné údaje alebo iné potrebné údaje
ZVJS nebudú poskytované automatizovane.

Zoznam kritérií Alternatíva
4

Spôsob dosiahnutia

Riešenie podporí procesy v oblasti ochrany, bezpečnosti a monitorovania
osôb a modernizuje elektronické zabezpečenie na báze integrovaného

bezpečnostného systému využitím temoderných, spoľahlivých a efektívnych 
chnológií.

áno Riešenie prinesie nástroje pre zabezpečenie ochrany,
bezpečnosti a monitorovania osôb.

Procesy v jednotlivých subjektoch zboru sa budú realizovať štandardizovane
- rovnako.

nie N/A

Riešenie podporí optimalizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a
odsúdených a v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.

čiastočne Riešenie podporí optimalizáciu len časti požadovaných
procesov. 

Rozhodovanie a riadenie bude prebiehať na základe evidencie zozbieraných
údajov/dát (tzv. evidence based decision making).

čiastočne Riešenie len sčasti podporí tzv. evidence based
decision making.

Riešenie podporí optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a
zamestnanca.

čiastočne Riešenie podporí optimalizáciu časti požadovaných
procesov príslušníkov a zamestnancov. 

Riešenie prinesie úspory administratívnych nákladov - papier, tlač, poštovné. čiastočne Navrhované zmeny prinesú čiastočne zníženie
požadovaných nákladov – v rámci procesov
bezpečnosti a  ochrany.

Znalosti a skúsenosti v rámci činností jednotlivých ústavov budú zdieľané. nie N/A

Riešenie je uskutočniteľné z hľadiska personálnych kapacít ZVJS áno Aktuálne kapacity na strane ZVJS sú dostatočné na
realizáciu daného riešenia.

Riešenie zabezpečí poskytovanie údajov iným OVM automatizovane nie N/A

Zoznam kritérií Alternatíva
5

Spôsob dosiahnutia

Riešenie podporí procesy v oblasti ochrany, bezpečnosti a monitorovania
osôb a modernizuje elektronické zabezpečenie na báze integrovaného

bezpečnostného systému využitím moderných, spoľahlivých a efektívnych
technológií.

áno Riešenie prinesie nástroje pre zabezpečenie ochrany,
bezpečnosti a monitorovania osôb.

Procesy v jednotlivých subjektoch zboru sa budú realizovať
štandardizovane - rovnako.

áno Na základe výsledkov OP EVS projektu navrhovaný
projekt poskytne IKT nástroje pre štandardizáciu
zvolených procesov.

Riešenie podporí optimalizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a
odsúdených a v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.

áno Na základe výsledkov OP EVS projektu navrhovaný
projekt poskytne IKT nástroje pre optimalizáciu zvolených
procesov ZVJS.

Rozhodovanie a riadenie bude prebiehať na základe evidencie
zozbieraných údajov/dát (tzv. evidence based decision making).

áno Zvedú sa nástroje pre lepšie rozhodovanie a riadenie v
rámci ZVJS.

Riešenie podporí optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a
zamestnanca.

áno Agendy príslušníka a zamestnanca budú optimalizované a
elektronizované tam kde je to vhodné a možné.



Riešenie prinesie úspory administratívnych nákladov - papier, tlač,
poštovné.

áno Riešenie prinesie úsporu na administratívnych nákladoch.

Znalosti a skúsenosti v rámci činností jednotlivých ústavov budú zdieľané. áno Riešenie prinesie aj nástroje pre zabezpečenie zdieľania
znalostí a skúseností v rámci ZVJS.

Riešenie je uskutočniteľné z hľadiska personálnych kapacít ZVJS áno Aktuálne kapacity na strane ZVJS sú dostatočné na
realizáciu daného riešenia.

Riešenie zabezpečí poskytovanie údajov iným OVM automatizovane áno Referenčné údaje alebo iné potrebné údaje ZVJS budú
poskytované automatizovane.

Na základe vyhodnotenia kritérií v rámci MCA vzišla ako optimálna alternatíva 5 – Optimalizácia procesov ich štandardizáciou, pričom budúce procesy
 (ako preferovaný variant), ktorábudú v maximálnej možnej miere elektronizované vrátane využitia najmodernejších technológií v oblasti bezpečnosti

splnila kritériá MCA. Nižšie je rozpracovaný preferovaný aj minimalistický variant. V kapitole Ekonomická analýza je následne popísaný vybraný
optimálny variant riešenia, t.j. preferovaný variant.

) – „Optimalizácia procesov ich štandardizáciou, pričom budúce procesy budú v maximálnej možnej miereAlternatíva A (preferovaný variant
elektronizované vrátane využitia najmodernejších technológií  v oblasti bezpečnosti“.

Súhrnný popis



Úvodné informácie 
(Max. 800 znakov)

Alternatíva spočíva v analýze súčasného a návrhu budúceho stavu relevantných procesov ZVJS (aktuálne prebieha v rámci projektu EVS) vrátane
návrhu nových interných riadiacich aktov. Súčasťou by boli aj činností, procesy a zabezpečenie úloh zboru v rámci ochrany a bezpečnosti. Budúci
stav by bol podporený IT riešeniami s cieľom automatizovať jednotlivé kroky procesov a činností v maximálnej možnej miere. Na aplikačnej úrovni by
museli systémy zabezpečiť všetky funkcionality potrebné  na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore
väzenskej a justičnej stráže, tak, aby bola štandardizovaným spôsobom zabezpečená realizácia procesov v rámci evidencie obvinených a
odsúdených ZVJS, realizácia procesov v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, s bezpečným a riadeným prístupom zamestnancov
a príslušníkov zboru týmto funkcionalitám a tak, aby údaje boli jednoducho a ľahko dohľadateľné, aby ich bolo možné automatizovane poskytovať
iným OVM (predovšetkým súdom, prokuratúre a PZ), a aby rozhodovanie aj na strategickej úrovni prebiehalo vždy na základe korektných, aktuálnych
a pravdivých údajov.  ZVJS by mohol poskytovať vybrané informácie a elektronické služby pre obvinených a odsúdených prostredníctvom kioskov
resp.  s cieľom zefektívniť prácu na strane zamestnancov a príslušníkov ZVJS. Budúci stav by bol zároveň podporený modernými,tabletov
spoľahlivými a efektívnymi technológiami tak ako na úrovni HW, tak aj na úrovni SW s cieľom zefektívnenia výkonu ochrany a bezpečnosti objektov
zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich
blízkosti a tak, aby bola efektívnym a účinným spôsobom zabezpečená bezpečnosť aj zamestnancov a príslušníkov zboru a zároveň aj osôb vo
výkone trestu odňatia slobody a výkone väzby. Na to by bolo potrebné na väčšine ústavov nainštalovať potrebnú HW infraštruktúru a nasadiť
funkcionality v rámci elektronického monitorovania osôb (vrátane biometrie), monitorovania obvinených a odsúdených v krízovom stave,
monitorovania dopravy/vozidiel,  vstupov a prechodov, monitoringu výkonu činností príslušníkov a centrálneho monitoringu.

V rámci navrhovanej preferovanej alternatívy sa zrealizujú nasledujúce funkcionality:

-       Systém umožní realizovať správu obsahu (CMS), používateľov a obsahu portálu;

-       Bude upravený intranetový portál;

-       Systém zabezpečí realizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených ZVJS;

-       Systém zabezpečí realizáciu procesov v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody;

-       Systém umožní ukladať údaje, spracovávať ich na analytické a rozhodovacie účely vrátane podpory sémantického vyhľadávania;

-       Zavedenie sa manažment procesov a manažment dokumentov s cieľom zavedenia rovnakej realizácie procesov;

-       Vytvorí sa register obvinených a odsúdených, za účelom poskytovania údajov iným IS VS automatizovane;

-       Systém umožní prepojenie všetkých interných komponentov a zároveň prepojenie na iné IS VS prostredníctvom integračnej platformy;

-       Systém zabezpečí využívanie údajov v správe iných OVM a iných organizácií;

-       Systém zabezpečí elektronické monitorovanie osôb;

-       Systém zabezpečí elektronické monitorovanie obvinených a odsúdených v krízovom stave;

-       Systém zabezpečí elektronické monitorovanie dopravy/vozidiel;

-       Systém zabezpečí monitoring kamerové systému - kamier na uniformách príslušníkov zboru;

-       Zavedú sa vstupné a prechodové systémy;

-       Zavedie sa centrálny monitoring bezpečnostných systémov na ústavoch;

-       Systém umožní poskytovanie informácií a riešenie vybraných služieb aj pre obvinených a odsúdených prostredníctvom kioskov;

-       Zavedie sa biometria;

Z technologického hľadiska bude využitý Vládny cloud, ale aj vlastný HW.

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

Ďalšie informácie 
(Max. 800 znakov)

Výber tejto alternatívy je daný výsledkom ekonomickej analýzy (viď kap. 2.4.4).

2.3.1. Alternatíva B ( ) – „minimalistický variant Optimalizácia procesov ich štandardizáciou, pričom budúce procesy



budú v maximálnej možnej miere elektronizované vrátane využitia najmodernejších technológií v oblasti  
".bezpečnosti

Súhrnný popis

Úvodné informácie 
(Max. 800 znakov)

Alternatíva spočíva v analýze súčasného a návrhu budúceho stavu relevantných procesov ZVJS (aktuálne prebieha v rámci projektu EVS) vrátane
návrhu nových interných riadiacich aktov. Súčasťou by boli aj činností, procesy a zabezpečenie úloh zboru v rámci ochrany a bezpečnosti. Budúci
stav by bol podporený IT riešeniami s cieľom automatizovať jednotlivé kroky procesov a činností v maximálnej možnej miere. Na aplikačnej úrovni by
museli systémy zabezpečiť všetky funkcionality potrebné  na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore
väzenskej a justičnej stráže, tak, aby bola štandardizovaným spôsobom zabezpečená realizácia procesov v rámci evidencie obvinených a
odsúdených ZVJS, realizácia procesov v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, s bezpečným a riadeným prístupom zamestnancov
a príslušníkov zboru týmto funkcionalitám a tak, aby údaje boli jednoducho a ľahko dohľadateľné, aby ich bolo možné automatizovane poskytovať
iným OVM (predovšetkým súdom, prokuratúre a PZ), a aby rozhodovanie aj na strategickej úrovni prebiehalo vždy na základe korektných, aktuálnych
a pravdivých údajov. Budúci stav by bol zároveň podporený modernými, spoľahlivými a efektívnymi technológiami tak ako na úrovni HW, tak aj na
úrovni SW s cieľom zefektívnenia výkonu ochrany a bezpečnosti objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, ochrany verejného
poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti a tak, aby bola efektívnym a účinným spôsobom zabezpečená
bezpečnosť aj zamestnancov a príslušníkov zboru a zároveň aj osôb vo výkone trestu odňatia slobody a výkone väzby. Na to by bolo potrebné na
väčšine ústavov nainštalovať potrebnú HW infraštruktúru a nasadiť funkcionality v rámci elektronického monitorovania osôb (vrátane biometrie),
monitorovania obvinených a odsúdených v krízovom stave, monitorovania dopravy/vozidiel,  vstupov a prechodov, monitoringu výkonu činností
príslušníkov a centrálneho monitoringu.

ZVJS by v tomto variante neposkytoval informácie a služby pre obvinených a odsúdených prostredníctvom kioskov resp. tabletov s cieľom zefektívniť
prácu na strane zamestnancov a príslušníkov ZVJS.

V rámci navrhovanej preferovanej alternatívy sa zrealizujú nasledujúce funkcionality:

-       Systém umožní realizovať správu obsahu (CMS), používateľov a obsahu portálu;

-       Bude upravený intranetový portál;

-       Systém zabezpečí realizáciu procesov v rámci evidencie obvinených a odsúdených ZVJS;

-       Systém zabezpečí realizáciu procesov v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody;

-       Systém umožní ukladať údaje, spracovávať ich na analytické a rozhodovacie účely vrátane podpory sémantického vyhľadávania;

-       Zavedenie sa manažment procesov a manažment dokumentov s cieľom zavedenia rovnakej realizácie procesov;

-       Vytvorí sa register obvinených a odsúdených, za účelom poskytovania údajov iným IS VS automatizovane;

-       Systém umožní prepojenie všetkých interných komponentov a zároveň prepojenie na iné IS VS prostredníctvom integračnej platformy;

-       Systém zabezpečí využívanie údajov v správe iných OVM a iných organizácií;

-       Systém zabezpečí elektronické monitorovanie osôb;

-       Systém zabezpečí elektronické monitorovanie dopravy/vozidiel;

-       Systém zabezpečí elektronické monitorovanie obvinených a odsúdených v krízovom stave;

-       Zavedú sa vstupné a prechodové systémy;

-       Zavedie sa centrálny monitoring bezpečnostných systémov na ústavoch;

Ako už bolo spomenuté, systém však v tomto minimalistickom variante neumožní poskytovanie informácií a elektronických služieb aj pre obvinených
a odsúdených prostredníctvom kioskov.

Z technologického hľadiska bude využitý Vládny cloud, ale aj vlastný HW.

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

Ďalšie informácie 
(Max. 800 znakov)



Zamietnutie tejto alternatívy je dané výsledkom ekonomickej analýzy (viď. kapitola 2.4.4).



2.4. Popis budúceho stavu

2.4.1. Legislatíva

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

Súhrnný popis

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

V rámci aktuálneho stavu legislatívy v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody v prostredí SR, ako aj stavu predpisov v oblasti
informatizácie, obsiahnutého v kapitole týkajúcej sa aktuálneho stavu legislatívy, sú zavedené základné organizačno-právne pravidlá, ktoré sú
predpokladom na realizáciu navrhovaného projektu.

Oblasť, ktorú bude potrebné analyzovať, je práve oblasť modernizácie elektronického zabezpečenia na báze integrovaného bezpečnostného 
systému, resp. oblasť súvisiaca využitím najmodernejších technológií v rámci ochrany a bezpečnosti. Konkrétne je potrebné analyzovať súlad nových
bezpečnostných prvkov navrhovaných projektom (predovšetkým monitoring kamerového systému - kamier na uniformách príslušníkov zboru
a biometria) s aktuálnou legislatívou v oblasti ochrany údajov a ochrany základných ľudských práv a slobôd. Takáto analýza nie je súčasťou
navrhovaného projektu, ale bude zabezpečená z vlastných zdrojov ZVJS.

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

 

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

 

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

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

N/A

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_7: u využitia najmodernejších technológií v rámci ochrany a bezpečnosti s aktuálnou legislatívou nebude ukončená v čase začatiaAnalýza súlad
realizačnej časti projektu

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie
v štruktúrovanej forme.

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



2.4.2. Architektúra

2.4.2.1. Biznis architektúra

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav

Súhrnný popis

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

V rámci navrhovaného riešenia sú identifikovaní aktéri:

Občania;
Občania vo výkone trestu odňatia slobody;
Občania vo výkone väzby;
Podnikatelia - zamestnávatelia, ktorí majú právny vzťah so ZVJS ohľadom zamestnávania osôb vo výkone väzby a výkone trestu;
Zamestnanci ZVJS;
Príslušníci ZVJS;
Generálne riaditeľstvo ZVJS;
Ústavy spadajúce pod ZVJS;
Ministerstvo spravodlivosti SR;
a ostatné orgány verejnej správy.

Zmena na úrovni biznis vrstvy však nastane na úrovni komunikačných kanálov / prístupových miest, v rámci ktorých  uvedení aktéri komunikujú, resp. interagujú so ZVJS,  aj vďaka komplexnejšiemu využitiu dostupných možností, resp. zavedeniu nových kanálov (napr. kiosky na jednotlivých ústavoch
– ako úplne nový prvok), budú práve oblasti  charakterizované ako základné biznis funkcie (viď nižšie) realizované efektívnejšie, rýchlejšie a kvalitnejšie:

-  - základnou funkciou verejnej správy (a teda aj ZVJS) je poskytovať služby fyzickým a právnickým osobám (občanom, podnikateľom, cudzincom, organizáciám verejnej správy a európskej administratíve), a to aj v podobe aktuálneho informovania o právach aPoskytovanie služieb ZVJS
povinnostiach a pod. Služby verejnej správy poskytujú viditeľnú hodnotu, napr. v podobe vydávania rozhodnutí alebo iných výstupov a umožňujú efektívne riešiť ŽS, v ktorých sa občania alebo podnikatelia môžu nachádzať. V rámci navrhovaného riešenia sa do prostredia ZVJS zavedú nástroje, ktoré
prinesú efektívnejší a rozšírený prístup k informáciám a službám (či už cez portál ÚPVS, portál ZVJS, intranet ZVJS pre zamestnancov a príslušníkov alebo spomínané kiosky, resp. ), podporia zdieľanie a participáciu vo vnútri ZVJS, či s občanmi,tablety určené pre obvinených a odsúdených
podnikateľmi alebo inými orgánmi verejnej moci využívajúcimi údaje a informácie z prostredia ZVJS, alebo nástroje uľahčujúce navigáciu a interakciu so ZVJS a predovšetkým nové riešenia, ktoré zoptimalizujú riešenie agendy ZVJS tak, ako to bude navrhnuté aj v rámci výstupov optimalizačného
projektu financovaného zo zdrojov OP EVS;

-  - predstavuje činnosti verejnej správy, ktorých cieľom je udržiavať jej efektívnu činnosť a reagovať na podnety a zmeny, identifikovať svoje slabé miesta a na ich základe definovať ich odstraňovanie a zabezpečovať kontinuálny rozvoj vo všetkých dôležitých oblastiach vzhľadom naRozvoj ZVJS
aktuálny vývoj a pokrok spoločnosti. Táto funkcia by mala byť vhodne podporená analytickými nástrojmi, nástrojmi architektonického a projektového riadenia, vrátane účtovného a štatistického výkazníctva verejných financií, či manažmentu kvality;

-  - funkcia verejnej správy reprezentuje činnosti zabezpečujúce vytváranie a udržiavanie stratégie, politiky a regulácie aktivít v národnom hospodárstve. Dôležitým faktorom je možnosť analyzovať relevantné údaje a na základe analýz týchto údajov vytvárať odporúčania aNávrh politík a regulácií
zlepšovať politiky, regulačné aj vnútorné prostredie. Navrhované riešenie by teda malo priniesť nové postupy a nástroje pre lepší monitoring a reporting slúžiaci najmä na získavanie spätnej väzby a odstraňovanie, resp. predvídanie nežiadúcich situácií.

Hlavné agendy, ktoré ZVJS realizuje v kontexte tejto ŠU sú rovnako ako v súčasnom stave:

Výkon väzby;
Výkon trestu odňatia slobody;
Ochrana objektov zboru;
Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a prokuratúry;

V prípade podporných agend ide o:

Vzdelávanie;
Registratúra;
Archivácia;
Manažment úloh zamestnancov a príslušníkov;
Dlhodobé uloženie;
Manažment znalostí.

V budúcom stave sa navrhujú koncové služby v rámci ePrison (elektronické služby pre ) a funkcionality pre zamestnancov a príslušníkov (koncové služby typu G2E).väznené osoby

Koncové služby pre osoby vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody:

Poskytovanie informácií o Zbore väzenskej a justičnej stráže ( ) - služba umožní poskytovanie základných informácií o činnostiach ZVJS, o platnej legislatíve v tejto oblasti a o poskytovaných službách všeobecne v rámci agend ZVJS pre verejnosť;ks_336161
Poskytovanie informácií obvinenému alebo odsúdenému o jeho právach, povinnostiach a činnostiach ( ) – služba umožní poskytovať informácie a údaje obvinenému a odsúdenému o jeho právach, povinnostiach, stave v rámci jeho evidencie (zamestnávanie, pohľadávky, trestyks_336164
a podobne). Služba bude týmto osobám poskytovaná prostredníctvom Kioskov umiestnených v na to určených miestnostiach v rámci ústavov, respektíve prostredníctvom tabletov. Jednotlivé informácie a údaje budú poskytované v závislosti na statuse obvineného alebo väzňa;
Podávanie žiadostí o umiestnenie alebo premiestnenie do ústavu pre výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody  ( ) - služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať žiadosť na umiestnenie v ústave pri jeho nástupe, alebo premiestnenie do iného ústavu;ks_336165
Podávanie žiadostí v rámci telefonovania obvineného alebo odsúdeného ( ) - služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať žiadosť na zaevidovanie alebo zmenu výberu konkrétnych telefónnych čísel, v rámci ktorých má právo realizovať telefonické hovory;ks_336166

 o návštevu obvineného alebo odsúdenéhoPodávanie žiadostí  ( ) - služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať žiadosť o návštevu alebo podať žiadosť o zmenu termínu návštevy;ks_336167
Podávanie žiadostí ohľadom nakladania s finančnými prostriedkami obvineného alebo odsúdeného ( ) - služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať žiadosť ohľadom nakladania s finančnými prostriedkami, resp. jeho súhlas  s vykonaním čerpania prostriedkov v rámciks_336168
jeho účtu;
Podávanie žiadostí ohľadom stravovania a hygieny obvineného alebo odsúdeného ( ) - služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať žiadosť ohľadom stravovania (napr. zmena druhu stravy) a hygieny (vydanie hygienických prostriedkov). V prípade, že na realizáciu službyks_336169
bude potrebný súhlas s nakladaním finančných prostriedkov, tento súhlas bude súčasťou vybavenia v rámci tejto služby;
Podávanie iných žiadostí obvineného alebo odsúdeného ( ) - služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať žiadosť ohľadom iných služieb ako je napr. pohovor so sociálnym pracovníkom, príslušníkom, duchovným a iné žiadosti v rámci výkonu väzby alebo výkonu trestuks_336170
odňatia slobody napr. ohľadom pracovného zaradenia, štúdia, povolenia používať vlastné zariadenia a podobne;
Zasielanie podkladov k zamestnávaniu obvinených a odsúdených ( ) – služba umožní zamestnávateľovi zaslať údaje a podklady ohľadom zamestnávania obvineného a odsúdeného, ktoré sa následne spracovávajú na ZVJS.ks_336172

Funkcionality pre zamestnancov a príslušníkov (koncové služby typu G2E):

Vedenie evidencie o obvinených a odsúdených  – funkcionalita bude zabezpečovať procesy týkajúce sa evidencie obvinených a odsúdených osôb, vrátane evidencie finančných údajov, pohľadávok obvinených a odsúdených, identifikačných kariet, evidencie zamestnávania a evidencie
ďalších potrieb obvinených a odsúdených. Služba bude využívaná zamestnancami a príslušníkmi GR ZVJS a jednotlivých ústavov;
Vedenie evidencie o priebehu výkonu väzby a výkonu trestu – funkcionalita bude realizovať procesy týkajúce sa zaobchádzania s klientom (obvineným / odsúdeným) v pracovnom zaradení počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, účasti na krúžkovej činnosti a skupinových
formách práce, jeho disciplinárnych odmien a disciplinárnych trestoch, evidencie jeho korešpondencie, návštev, balíkov, poznatkoch a záznamoch personálu v priebehu výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a podobne. Služba bude využívaná zamestnancami a príslušníkmi GR
ZVJS a jednotlivých ústavov;

Po ukončení implementácie ePrison (elektronických služieb pre väznené osoby) bude úpravou ústavných poriadkov, ktoré určujú spôsob výkonu (uplatňovania) jednotlivých práv zo strany väznených osôb, zabezpečené výlučne elektronické podávania vybraných žiadostí v rámci uvedených koncových
služieb (napr. v rámci podávania žiadosti o návštevu, žiadosti ohľadom nakladania s finančnými prostriedkami, stravovania, hygieny a iných služieb). Ostatné žiadosti budú môcť väznené osoby podávať papierovo aj elektronicky.



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

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

Nové riešenie, ako bolo spomenuté vyššie, okrem poskytovania služieb elektronickým komunikačným kanálom prostredníctvom prístupových miest:

·       ÚPVS

·       Internetový portál ZVJS

·       Intranetový portál ZVJS

·       e-mail

doplní aj nový prístupový komponent – Kiosk (v rámci neho budú využívané koncové zariadenia - kiosk v prípade otvorených oddelení alebo tablet v prípade, ak sú osoby umiestnené v celách).

Služby budú naďalej poskytované aj komunikačnými kanálmi: .listinne, osobne a telefonicky

Prehľad zapojených aktérov/používateľov a nimi využívaných prístupových miest pri využívaní koncových služieb ZVJS znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Kód
KS

Názov KS Popis KS Používateľ Prístupové miesto

ks_336172 Zasielanie podkladov k zamestnávaniu obvinených a
odsúdených

Služba umožní zamestnávateľovi zaslať údaje a podklady ohľadom zamestnávania obvineného a odsúdeného, ktoré sa následne spracovávajú na ZVJS. G2B - podnikateľ špecializovaný portál

ks_336171 Podávanie ostatných žiadostí obvineného alebo
odsúdeného

Služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať ďalšie žiadosti v rámci výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody napr. ohľadom pracovného zaradenia, štúdia, povolenia používať
vlastné zariadenia a podobne.

G2C- osoba vo výkone
väzby, osoba vo výkone
trestu

eGovApps na mobilných
platformách

ks_336170 Podávanie žiadostí ohľadom iných služieb pre
obvineného alebo odsúdeného

Služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať žiadosť ohľadom iných služieb ako je napr. pohovor so sociálnym pracovníkom, príslušníkom, duchovným a podobne. G2C- osoba vo výkone
väzby, osoba vo výkone
trestu

eGovApps na mobilných
platformách

ks_336169 Podávanie žiadostí ohľadom stravovania a hygieny
obvineného alebo odsúdeného

Služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať žiadosť ohľadom stravovania (napr. zmena druhu stravy) a hygieny (vydanie hygienických prostriedkov). V prípade, že na realizáciu služby
bude potrebný súhlas s nakladaním finančných prostriedkov, tento súhlas bude súčasťou vybavenia v rámci tejto služby.

G2C- osoba vo výkone
väzby, osoba vo výkone
trestu

eGovApps na mobilných
platformách

ks_336168 Podávanie žiadostí ohľadom nakladania s finančnými
prostriedkami obvineného alebo odsúdeného

Služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať žiadosť ohľadom nakladania s finančnými prostriedkami, resp. jeho súhlas  s vykonaním čerpania prostriedkov v rámci jeho účtu. G2C- osoba vo výkone
väzby, osoba vo výkone
trestu

Podateľňa orgánu verejnej moci
(vrátane uzamykateľnej
schránky), 
eGovApps na mobilných
platformách

ks_336167 Podávanie žiadostí o návštevu obvineného alebo
odsúdeného

Služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať žiadosť o návštevu alebo podať žiadosť o zmenu termínu návštevy. G2C- osoba vo výkone
väzby, osoba vo výkone
trestu

Podateľňa orgánu verejnej moci
(vrátane uzamykateľnej
schránky), 
eGovApps na mobilných
platformách

ks_336166 Podávanie žiadostí v rámci telefonovania obvineného
alebo odsúdeného

Služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať žiadosť na zaevidovanie alebo zmenu výberu konkrétnych telefónnych čísel, v rámci ktorých má právo realizovať telefonické hovory. G2C- osoba vo výkone
väzby, osoba vo výkone
trestu

Podateľňa orgánu verejnej moci
(vrátane uzamykateľnej
schránky), 
eGovApps na mobilných
platformách

ks_336165 Podávanie žiadostí o umiestnenie alebo
premiestnenie do ústavu pre výkon väzby alebo výkon
trestu odňatia slobody

Služba umožní obvinenému alebo odsúdenému podať žiadosť na umiestnenie v ústave pri jeho nástupe, alebo premiestnenie do iného ústavu. G2C- osoba vo výkone
väzby, osoba vo výkone
trestu

Podateľňa orgánu verejnej moci
(vrátane uzamykateľnej
schránky), 
eGovApps na mobilných
platformách

ks_336164 Poskytovanie informácií obvinenému alebo
odsúdenému o jeho právach, povinnostiach a
činnostiach

Služba umožní poskytovať informácie a údaje obvinenému a odsúdenému o jeho právach, povinnostiach, stave v rámci jeho evidencie (zamestnávanie, pohľadávky, tresty a podobne). Služba
bude týmto osobám poskytovaná prostredníctvom   Kioskov umiestnených v na to určených miestnostiach v rámci ústavov. Jednotlivé informácie a údaje budú poskytované v závislosti na statuse
obvineného alebo väzňa.

G2C- osoba vo výkone
väzby, osoba vo výkone
trestu

Podateľňa orgánu verejnej moci
(vrátane uzamykateľnej
schránky), 
eGovApps na mobilných
platformách

ks_336161 Poskytovanie informácií o Zbore väzenskej a justičnej
stráže

Služba umožňuje poskytovanie základných informácií o činnostiach ZVJS, o platnej legislatíve v tejto oblasti a o poskytovaných službách všeobecne v rámci agend ZVJS pre verejnosť. G2C - občan,

G2B - podnikateľ, GR ZVJS,
Ústavy ZVJS, MS SR,
ostatné OVM

špecializovaný portál, ÚPVS,
podateľňa ZVJS, pracovisko
ZVJS, e-mail

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

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Q_1: Naplnenie relevantných cieľov a princípov z motivačnej architektúry

Q_2: Súlad so strategickou architektúrou VS, NKIVS a strategickými prioritami NKIVS

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



Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_8: Nedostatočná zainteresovanosť a zapojenie jednotlivých biznis vlastníkov

R_9: Nedostatočné spracovanie výstupov projektu realizovaného OP EVS

R_10: Omeškanie realizácie projektu OP EVS

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.



2.4.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav

Súhrnný popis

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

Navrhované riešenie, aj v kontexte nedostatkov aktuálneho riešenia, počíta so zmenami v rámci aktuálnych IS aj s dobudovaním nových IS v správe
ZVJS tak, aby bol naplnený hlavný cieľ projektu -  optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta, ako aj inovovať, elektronizovať,
modifikovať a zjednotiť postupy zboru za pomoci procesných, manažérskych, informačno-komunikačných nástrojov a periférnych zariadení a aj jeho
jednotlivé podciele uvedené v kapitole Motivácia.

Z pohľadu realizácie základných agend zboru, t.j. výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ochrana objektov zboru, ochrana verejného poriadku
a bezpečnosti v objektoch súdu a prokuratúry, dôjde k zásadným a komplexným zmenám, resp. k vybudovaniu nových aplikačných komponentov,
ktoré podporia realizáciu navrhovaných elektronických služieb. Riešenie zároveň podporí aj ďalšie obslužné činnosti a podporné agendy
vybudovaním nevyhnutných nových komponentov na úrovni back-endu alebo front-endu. Pri tvorbe riešenia je nutné zabezpečiť dodržanie súladu so
Zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Výnosom Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Na to, aby bolo možné naplniť stanovené ciele je nutné, aby bola aplikačná a dátová architektúra ZVJS komplexne prepracovaná do podoby
integrovaného informačného systému ZVJS. Procesy sa zjednotia a zoštandardizujú, tam kde to bude vhodné sa decentralizované systémy
podporujúce štandardné procesy prepracujú na centralizované, uprednostnia sa dostupné centrálne riešenia a platformy pred implementáciou
ďalších duplicitných systémov, na procesnú a dátovú integráciu sa využije centrálny modul procesnej integrácie a integrácie údajov a podobne.

Od evidencie obvinených a odsúdených sa z logického pohľadu oddelia procesy týkajúce sa zaobchádzania s klientom v pracovnom zaradení počas
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, účasti na krúžkovej činnosti a skupinových formách práce, jeho disciplinárnych odmien a
disciplinárnych trestoch, evidencie jeho korešpondencie, návštev, balíkov, poznatkoch a záznamoch personálu v priebehu výkonu väzby alebo
výkonu trestu odňatia slobody a podobne. Na základe uvedeného vznikne nový IS výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.

V rámci nového riešenia sa navrhuje implementácia nasledovných aplikačných komponentov a funkcionalít – viď obrázok nižšie (menené alebo nove
funkcionality sú zvýraznené):

IS Evidencia obvinených a odsúdených ZVJS ( ) bude poskytovať nasledovné funkcionality:isvs_256

Evidencia obvinených a odsúdených – funkcionalita zabezpečí evidenciu základných údajov o každom jednom klientovi od jeho nástupu do
výkonu väzby, vrátane jeho umiestnenia na cely, premiestnenia do iného ústavu alebo zariadenia;
Finančná evidencia obvinených a odsúdených - funkcionalita zabezpečí finančnú evidenciu prostriedkov klienta, dôchodku klienta, operácií na
kontách klientov, nákupov, ceniny klienta, trov výkonu väzby, trov výkonu trestu a podobne;
Evidencia pohľadávok obvinených a odsúdených - funkcionalita zabezpečí evidenciu pohľadávok vyplývajúcich z nákladov za pobyt,
spôsobených škody a pod. pre potreby ďalšieho vymáhania po prepustení z výkonu trestu na slobodu;
Správa identifikačných kariet obvinených a odsúdených - funkcionalita zabezpečí generovanie  a správu identifikačných karty klientov;
Evidencia ďalších potrieb obvinených a odsúdených - funkcionalita zabezpečí evidenciu a vydávanie ďalších potrieb osobnej hygieny;
Evidencia zamestnávania obvinených a odsúdených - funkcionalita zabezpečí evidenciu údajov v procese zamestnávania obvinených vo výkone
väzby a zamestnávania odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

IS výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody ( ) bude poskytovať nasledovné funkcionality:isvs_9389



Evidencia priebehu výkonu väzby a výkonu trestu – funkcionalita umožní evidovať údaje týkajúce sa zaobchádzania s klientom  počas výkonu
väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, účasti na krúžkovej činnosti a skupinových formách práce, jeho disciplinárnych odmien a
disciplinárnych trestoch, evidencie jeho korešpondencie, návštev, balíkov, poznatkoch a záznamoch personálu v priebehu výkonu väzby alebo
výkonu trestu odňatia slobody a podobne;
Prognózovanie sociálneho zlyhania a recidívy – funkcionalita bude založená na manažmente rizika odsúdených (skúma povahu, závažnosť a
charakter trestných činov; identifikuje charakteristiky páchateľov a okolností, ktoré prispievajú k jeho trestnej činnosti), ktorého cieľom je vytvárať
vhodné odporúčania pre zníženie rizika recidívy trestnej činnosti uplatňované nielen v priebehu výkonu trestu, ale najmä po jeho skončení;
Evidencia mimoriadnych udalostí – funkcionalita umožní evidovať všetky mimoriadne udalosti týkajúce sa nielen klientov, ale aj príslušníkov a
zamestnancov zboru;
Dispečing – funkcionalita podporí rozhodnutie o umiestnení odsúdeného (teda o určení ústavu na výkon trestu, v ktorom bude trest vykonávať)
po jeho nástupe do výkonu trestu odňatia slobody (spracovaní jeho diagnostiky, ktorá sa realizuje v ústave na výkon väzby) podľa stupňa
stráženia, dĺžky trestu, závažnosti trestnej činnosti, veku, zdravotného stavu, vzdelania a kvalifikácie;
Správa žiadostí obvinených a odsúdených – funkcionalita bude realizovať procesy súvisiace s evidenciu  a vybavovaním žiadostí obvinených
a odsúdených;
Evidencia eskort – funkcionalita bude zabezpečovať evidenciu tzv. eskort a podporu príslušníkom, ktorí sú poverení premiestnením klientom,
tzv. celoslovenským zvozom klientov;
Evidencia sťažností – funkcionalita umožní realizovať procesy súvisiace s vybavovaním sťažností obvinených a odsúdených,
Evidencia rozhodnutí - funkcionalita umožní evidovať rozhodnutia súvisiace s obvinenými a odsúdenými počas výkonu väzby a výkonu trestu
odňatia slobody.

 V rámci ( ) budú doplnené nasledovné funkcionality: IS Zboru väzenskej a justičnej stráže isvs_6810

Analýza dát a reporting – funkcionalita bude realizovať prípravu reportov alebo zostáv na základe hĺbkovej analýzy údajov uchovávaných v
systémoch za celú organizáciu – GR ZVJS ako aj ústavy;
Sémantické vyhľadávanie – funkcionalita umožní vyhľadávanie naprieč všetkými systémami resp. evidenciami ZVJS.

V rámci ( ) budú doplnené nasledovné funkcionality: Registratúrneho informačného systému ZVJS isvs_6813

Evidencia zmlúv ZVJS – funkcionalita zabezpečí evidenciu uzavretých zmlúv s väzbou na príslušné aplikačné komponenty;
Manažment dokumentov – rozšíri funkcionality aktuálne nasadzovanej správy registratúry a umožní realizovať životný cyklus dokumentov;
Manažment procesov – funkcionalita bude vytvárať, riadiť a kontrolovať relevantné interné procesy a aplikovať v nich príslušné služby pre danú
situáciu. Bude predstavovať základný prostriedok na zabezpečenie jednotného výkonu a riadenia životného cyklu spracovávania žiadostí.
Spracovanie procesu v rámci modulu BPM umožní interným používateľom efektívnu a rýchlu komunikáciu počas celého procesu. Činnosti budú
vykonávané v používateľsky príjemnom štandardnom grafickom rozhraní vo webovom prehliadači. BPM zabezpečí správny priebeh procesu,
umožní vstup potrebných údajov a dokumentových príloh (a ich doplňovanie), overí úplnosť údajov a automaticky predá úlohu ďalej podľa
definície procesu. Upozorní na nové úlohy rovnako ako na termíny alebo povinnosti. V rámci BPM budú  implementované funkcionality pre
manažment úloh, napríklad bude umožnené prideľovanie, odoberanie a prerozdeľovanie práce konkrétnym používateľom. Vedúci pracovník
bude mať súčasne možnosť vstúpiť ad-hoc do už bežiaceho procesu. To umožní efektívne rozdeľovanie pracovnej záťaže na základe čoho
umožní vedúcim pracovníkom pružne riešiť vzniknuté situácie.              

Medzi moduly back-endu ZVJS pribudnú komponenty:

Register obvinených a odsúdených ZVJS – bude obsahovať relevantné platné údaje o obvinených a odsúdených a bude ich poskytovať iným IS
VS prostredníctvom Integračnej platformy ZVJS;
Register rozhodnutí o obvinených a odsúdených – komponent bude ukladať všetky rozhodnutia súvisiace s obvinenými a odsúdenými počas
výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.
Data Warehouse – komponent umožní konsolidáciu údajov, z dátových objektov dostupných prostredníctvom platformy integrácie údajov
vyskladá dátové objekty špecifického formátu a štruktúry podľa potreby. Taktiež umožní uloženie údajov v jednom dátovom modeli.

 V rámci  (isvs_9482) dôjde k úprave komponentu: Portálu Zboru väzenskej a justičnej stráže

 Intranet ZVJS, ktorý bude predstavovať jednotné miesto pre interných používateľov (príslušníkov a zamestnancov ZVJS), odkiaľ budú prístupné
všetky moduly APV IS zboru a informácie sprístupnené podľa nastavených prístupových práv.

Správa používateľov - komponent umožní povereným pracovníkom prideliť, zmeniť alebo zrušiť prístupové práva do jednotlivých aplikácií pre
všetkých používateľov.

Správa formulárov – komponent zabezpečí správu interných elektronických formulárov (el. formuláre v rámci jednotlivých evidencií a realizovaných
procesov) a poskytovanie podpory pre vypĺňanie týchto formulárov.

Správa obsahu (CMS) – komponent umožní manažovať obsah pre zverejnenie na internetovom aj intranetovom portáli zboru. CMS bude
zabezpečovať vkladanie obsahu, jeho úpravu a vizuálnu prezentáciu na stránkach portálov. Všetky úpravy obsahu portálov úradu budú realizované
pomocou komponentu CMS.

Kiosky ZVJS (GUI)  - komponent umožní obvineným a odsúdeným riadený elektronický prístup k povoleným informáciám a službám ZVJS (napr.
informácie o výške konta, stave pohľadávok, nákupe tovaru, zápožičky kníh, prístup k dostupným informáciám pre obvineného a odsúdeného a
podobne), ale aj k možnosti vzdelávania.



V rámci ( ) budú na jednotlivých ústavoch a na GR ZVJS implementované tieto funkcionality:Bezpečnostného systému ZVJS isvs_9401

Elektronické monitorovanie osôb – funkcionalita zabezpečí monitorovanie osôb v rámci budov v správe ZVJS a v ich blízkosti za účelom
maximálneho zvýšenia objektovej a osobnej bezpečnosti predovšetkým v exponovaných úsekoch, ako sú vonkajšie priestory ústavov a
ochranné a zakázané pásma v ústavoch. Budú zavedené nové progresívne technológie s cieľom zvýšenia efektivity personálneho zabezpečenia
pracoviska, t.j. pri stúpajúcom počte pracujúcich obvinených a odsúdených nebude vznikať priama potreba navyšovania počtu väzenského
personálu, zároveň sa znížia možnosti vzniku nebezpečných krízových situácií;
Elektronický monitoring dopravy – funkcionalita umožní monitorovanie pohybu služobných vozidiel využívaných na výkon eskortných a iných
činností mimo objektov zboru  v reálnom čase, monitorovanie polohy vozidiel, prípadných prestojov  a tiež opustenia stanovených jazdných trás.
Z pohľadu budúcej prevádzky sa vytvorí v rámci operačného strediska ústavu jednoznačný v čase invariantný poznatok operátora o aktuálnom
stave služobného vozidla. Prostredníctvom monitoringu budú ďalej dostupné informácie o vzniku mimoriadnej udalosti, ako napríklad dopravná
nehoda, opustenie určenej trasy, neoprávnené vniknutie do vozidla, neoprávnené otvorenie dverí a riešení neočakávaných situácií spojených s
eskortovaním väznených osôb. Z pohľadu komplexného riešenia funkcionality je potrebná integrácia funkcie, napr. prepadového tlačidla,
prostredníctvom ktorého bude môcť príslušník eskorty nahlásiť na operačné stredisko ústavu vznik mimoriadnej udalosti, ako napríklad útek
eskortovanej osoby, sledovanie eskorty, napadnutie eskorty, úmrtie eskortovanej osoby alebo príslušníka. Prostredníctvom takejto kombinácie
informácií bude umožnené operátorovi ústavu komplexne a efektívne reagovať na nepredvídané udalosti spojené s eskortnou činnosťou;
Zabezpečovanie vstupov a prechodov – ide  o funkcionality vstupného a prechodového bezpečnostného systému s prepojením na ďalšie
komponenty ZVJS. Zvýši sa okamžitá úroveň zabezpečenia ochrany všetkých ústavov v pôsobnosti zboru, a zároveň sa zabezpečí auditovanie
celého systému a spätná dohľadateľnosť informácií. Funkcionalitami bude zabezpečená podpora v rámci zabránenia vstupu osôb s
nepovolenými vecami do chránených objektov zboru. Prienik nepovolených veci môže priamo ohroziť bezpečnosť chránených objektov zboru a
mariť účel výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody;
Biometria - funkcionalita umožní biometrickú identifikáciu a automatizovanie procesov overenia totožnosti, čiže určenia stupňa 
pravdepodobnosti, že získané biometrické kľúče určujú totožnosť tej istej osoby. Pri autentifikácii sa k šablóne získanej po zosnímaní
biometrických znakov danej osoby bude hľadať zodpovedajúci záznam v referenčnej databáze IS zboru. Overovanie identity odsúdených a
obvinených treba považovať za „citlivý údaj“. Preto bude potrebné spracovávať biometrické prvky ako citlivé údaje z hľadiska ochrany súkromia
(ochrana osobných údajov);
Elektronický monitoring obvinených a odsúdených v krízovom stave - funkcionalita umožní snímanie všetkých relevantných údajov o väznenej
osobe, ktorá je v „krízovom stave“ (ktorej bol nariadený monitoring) použitím bio senzorov, ktoré by mohlo  nahradiť aktuálny a finančne náročný
spôsob monitorovania;
Monitoring kamerového systému (kamier na uniformách príslušníkov zboru) - cieľom je zavedenie použitia  kamery na uniformách príslušníkov
zboru, ktorí sú v priamom styku s väznenými osobami tak, aby kamera zaznamenala priebeh výkonu služby. Funkcionalita umožní
dokumentovať sporné prípady, napríklad  disciplinárne previnenia a jednoznačne identifikovať „páchateľa“, zároveň umožní preveriť prípadný
sporný služobný zákrok.  Je plne využiteľná napríklad v  prípade sťažností väznených osôb na zlé zaobchádzanie (porušovania ľudských práv
počas výkonu väzby a pod.). Súčasťou  projektu bude aj preskúmanie existujúceho legislatívneho prostredia a možností takéhoto využitia
kamier;
Centrálny monitoring bezpečnostných systémov - funkcionalita umožní prepojenie existujúcich bezpečnostných systémov na vybraných
pracoviskách zboru za účelom monitorovania a reakcie na vznik a priebeh prípadných bezpečnostných incidentov a kritických situácií.

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



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

Integračná platforma ZVJS, ktorá nie je súčasťou projektu, bude budovaná na princípoch SOA (Service-oriented Architecture) architektúry, bude 
zabezpečovať integráciu s komponentmi v rámci ZVJS ako aj s externými systémami, ďalej bude zabezpečovať sprostredkovanie komunikácie medzi
službami komponentov prostredníctvom správ, pričom zabezpečí transformáciu správ a ich obsahu, verifikáciu správ, ich spoľahlivé doručenie a
zabezpečenie transparentnosti informácie o pripojených systémoch a technologických rozdieloch pre jednotlivé integrované aplikácie, monitoring a
dohľad transakcií (bude možné sledovať výkonnosť celého riešenia a dohľadávať v prípade požiadavky konkrétnu transakciu). Predmetom
navrhovaného projektu bude rozšírenie tejto platformy (jej budovanie bude zabezpečené z rozpočtu ešte pred realizáciou tohto projektu).

Manažérsky informačný systém ZVJS, ktorý bude nasadený v rámci projektu OP EVS „Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a
justičnej stráže“ využije vyššie uvedené komponenty a funkcionality, a zároveň bude využívať údaje z jednotlivých evidencií prostredníctvom Data
Warehous-u.

Z pohľadu externého prostredia budú IS v správe ZVJS integrované prostredníctvom Integračnej platformy a  Modulu procesnej integrácie a
integrácie údajov (súčasťou projektu bude integrácia na procesnú časť vzhľadom na to, že v čase spracovania ŠU sa plánuje realizácie integrácie na
CSRÚ) :na nasledujúce systémy

ÚPVS a spoločné moduly: Modul elektronických schránok, Autentifikačný modul, Modul centrálnej elektronickej podateľne, Modul elektronických
formulárov, Notifikačný modul, Modul elektronického doručovania, Modul dlhodobého uchovávania, z dôvodu správnej realizácie procesov
elektronickej komunikácie v zmysle zákona o eGovernmente;
Portál   z dôvodu poskytovania otvorených údajov vo forme datasetov;data.gov.sk
Referenčný Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov z dôvodu získavania údajov o právnických osobách;
Referenčný Register fyzických osôb, v prípadoch získavania a využívania údajov o fyzických osobách;
Základné číselníky prostredníctvom Centrálneho metainformačného systému, ak v ňom budú dostupné;
IS EOO / RTO - Evidencia odsúdených osôb z dôvodu získavania údajov z Registra trestov (výpisy a odpisy);
IS súdny manažment z dôvodu výmeny údajov v rámci súdnej agendy (rozhodnutia a iné);
Informačné systémy pátrania v správe Ministerstva vnútra SR – predovšetkým Informačný systém PATROS, ktorý eviduje hľadané osoby (osoby
podozrivé zo spáchania trestného činu, osoby, na ktoré bol vydaný príkaz na zatknutie a podobne).

V prípade integrácie na systémy Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR a Generálnej prokuratúry je možné uvažovať aj o integrácií
bod – bod v prípade výmeny operatívnych údajov, ktoré nemajú povahu referenčných údajov.

Zamestnanci a príslušníci ZVJS budú zároveň v rámci realizácie ďalších podporných a súvisiacich agend a činností využívať viacero ďalších
externých systémov bez priamej integrácie v roli používateľa.

Kritériá kvality a riziká:

Q_3: Jednoduchá obsluha a použiteľnosť systému pre všetky kategórie používateľov

Q_4: Využívanie referenčných údajov v maximálnej možnej miere

R_11: Nedostupnosť centrálnej platformy procesnej integrácie a integrácie údajov (UPVII)

R_12: Nedostupnosť referenčných údajov v rámci CSRÚ (časť Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

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

http://data.gov.sk


2.4.2.3. Technologická architektúra

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

Súhrnný popis

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

Technologická architektúra v rámci Bezpečnostného systému ZVJS

V časti ochrany a bezpečnosti sa v rámci ToBe stavu technologickej architektúry z technických dôvodov a z dôvodu povahy a charakteru
prevádzkovaných služieb neuvažuje s využívaním služieb vládneho cloudu. Dôvodom je, že pri súčasnom technologickom trende by sa v rámci
alternatívy centralizovaného zberu dát využitím vládneho cloudu jednalo v priemere o 2,2 mil Gb ukladaných transakčných dát na strane zboru aj na
strane cloudu za mesiac. Vládny cloud služby v takomto rozsahu neposkytuje a zároveň je potrebné dodať, že jednotlivé ústavy Zboru ani
nedisponujú linkami s takou kapacitou v rámci zasielania dát. Stav ToBe teda bude kopírovať existujúci stav. V rámci projektu budú využité prípadne
dobudované malé lokálne datacentrá s nevyhnutnou kapacitou, pričom nebude prichádzať k centrálnemu zberu a zálohovaniu ukladaných údajov.
V rámci projektu, v súvislosti s navrhovanými funkcionalitami, bude centrálny dispečing mať oprávnenie iba na online náhľad na vybrané časti
bezpečnostných systémov, bez možnosti centrálne ukladať dáta.

Technologická architektúra v rámci ostatných systémov ZVJS

V rámci technologickej architektúry ostatných systémov ZVJS bude využitá infraštruktúra vládneho cloudu. Aplikácie resp. funkcionality realizované
systémami budú však delené do dvoch skupín: kritické a štandardné.

Služby vládneho cloudu zabezpečia výpočtové prostriedky pre produkčné prostredie štandardných aplikácií, ako aj predprodukčné, testovacie a
školiace prostredie pre všetky aplikácie. Produkčné prostredie kritických aplikácií bude fyzicky umiestnené na jednotlivých ústavoch, a to pre
zabezpečenie dostupnosti kritických služieb aj v prípade výpadku sieťového spojenia medzi ústavmi GR ZVJS a vládnym cloudom. Ústavy budú
využívať aplikácie umiestnené vo vládnom cloude a transparentne budú synchronizovať všetky zmeny dát v reálnom čase vo svojich lokálnych
databázach. Pri prípadnom výpadku služieb umiestnených vo vládnom cloude, resp. GR ZVJS, sa zabezpečí prepnutie na lokálne aplikácie. Zmeny v
lokálnych databázach budú auditované a po opätovnom pripojení budú transparentne prenesené do centrálnej databázy. Detailný návrh architektúry,
manažmentu infraštruktúry jednotlivých komponentov a definovanie kritických aplikácií bude súčasťou analýzy a návrhu riešenia.

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

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.



1.  
2.  

1.  
2.  

2.4.2.4. Implementácia a migrácia

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

Súhrnný popis

 

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

Príprave ŠU predchádzala fáza prípravy a schvaľovania RZ na Hodnotiacej komisii pre schvaľovanie reformných zámerov v rámci OP EVS na MV SR v júli 2017. Samotná prípravná fáza projektu bude iniciovaná po
schválení ŠU Riadiacim výborom pre prioritnú os 7 OPII. Následne po zverejnení výzvy bude vypracovaná žiadosť o NFP v rámci OPII.  na dodaniePo schválení ŠU bude iniciované verejné obstarávanie
navrhovaného riešenia. Predpokladá sa iniciovanie štyroch samostatných obstarávaní - indikatívny harmonogram VO:

Predmet zákazky (bude upresnený v
rámci podkladov)

Bezpečnostný systém ZVJS - špecializovaný HW Bezpečnostný systém ZVJS

časť SW
časť licencie

Ostatné systémy ZVJS

časť HW a SW licencie
časť špecializovaný HW
(Kiosky)

Ostatné systémy ZVJS - SW

Postup užšia súťaž / nadlimitná zákazka / zákazka v oblasti
obrany a bezpečnosti

užšia súťaž / nadlimitná zákazka / zákazka v oblasti
obrany a bezpečnosti

verejná súťaž / nadlimitná zákazka -
reverzný postup

verejná súťaž / nadlimitná zákazka -
reverzný postup

Činnosť Dátum

Zaslanie oznámenia o vyhlásení VO 17.02.2019

Otváranie ponúk "OSTATNÉ"/ Otváranie
ponúk

16.06.2019 13.03.2019

Podpis zmluvy - najskôr 16-ty deň od
oznám.výsledku

17.08.2019 25.04.2019

 

Celkové trvanie projektu bude 36 mesiacov.

Indikatívny harmonogram projektu je rozdelený do týchto aktivít:

AKTIVITA Analýza a dizajn v dĺžke trvania sumárne 31 mesiacov, ktorá bude zahŕňať najmä prípravu výstupov:

· Špecifikácia požiadaviek a Detailná špecifikácia riešenia -  v rámci týchto výstupov sa bude vychádzať z výstupov projektu OP EVS „Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže“ –
predovšetkým navrhnutých ToBe procesných diagramov;

· Integračná dokumentácia na úrovni návrhu riešenia;

· Bezpečnostný projekt.

AKTIVITA nákup HW a krabicového softvéru v dĺžke trvania indikatívne 24 mesiacov.

AKTIVITA Implementácia v dĺžke trvania priebežne počas 34 mesiacov, ktorá bude zahŕňať implementáciu navrhovaných funkcionalít nových ako aj menených a doplňovaných IS, realizáciu integrácií na iné IS VS a
zároveň aj vytvorenie Integračného technického návrhu, resp. aktualizáciu Integračného manuálu a Detailnej špecifikácie riešenia vytvorenej v prvej fáze projektu (aktualizácia najmä technických údajov
poskytovaných aplikačných služieb, či nefunkčné charakteristiky poskytovaných aplikačných služieb).

AKTIVITA Testovanie v dĺžke trvania priebežne počas 30 mesiacov, ktorého súčasťou bude:

· Vytvorenie dokumentov Testovacia stratégia a testovací plán, scenáre a prípady (ako súčasť testovacej dokumentácie);

· Realizácia testovania (vrátane funkčného, regresného, bezpečnostného, integračného, záťažového testovania, testovanie prístupnosti systému) a vyhodnotenie a akceptácia testov. Pri testovaní bude v maximálnej
miere využívané automatizované testovanie;

AKTIVITA Nasadenie (vrátane pilotných riešení, vrátane nasadenia do vládneho cloudu) v dĺžke trvania priebežne počas 32 mesiacov; pričom výstupmi bude používateľská dokumentácia, školiace materiály, ale aj
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb pre integráciu (tzv. integračná SLA).Aktivita končí schválením integračného akceptačného protokolu nasadenia do prevádzky;

Podporné aktivity (Riadenie projektu, Publicita a informovanosť) budú realizované počas trvania celého projektu, minimálne počas 38 mesiacov. Aktivity budú zahŕňať aj riadiace aktivity realizované ÚPPVII, ktorých
trvanie môže začať ešte v prípravnej fáze projektu;

Uvedený harmonogram je indikatívny, presnejšie bude špecifikovaný v rámci žiadosti/zmluvy o NFP. Po ukončení realizácie projektu, t.j. po nasadení navrhovaného riešenia do ostrej prevádzky bude potrebné
poskytované služby monitorovať a zlepšovať na základe meraní z analytických nástrojov.

Projekt je závislý na dodaní riešení, ktoré sú aktuálne len v stave „plánované“, a to – Modul procesnej integrácie a integrácie údajov v kompetencii UPVII.



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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kritériá kvality a riziká:

Q_5: Štruktúra a kvalita projektového a implementačného tímu

Q_6: Prehľadná, presná a aktualizovaná projektová dokumentácia v zmysle schválených štandardov

Q_7: Plynulosť implementácie riešenia (podrobný plán implementácie)

R_13: Nesúlad projektových výstupov so štandardom projektového riadenia

R_14: Zdržanie pri kontrolách projektových výstupov



Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

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



2.4.2.5. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

Súhrnný popis

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

IT bezpečnosť v rámci Bezpečnostného systému ZVJS

Základom je dátová sieť postavená na optickej infraštruktúre a sieťových prepínačoch. Táto sieť bude hardvérovo zdieľaná s infraštruktúrou ústavu.

Hlavnými časťami budú

-              Dátová sieť (infraštruktúra), vytvorená vhodnou technológiou (napr. technológiou optických vlákien). Topológia bude kruh/hviezda prípadne
strom, ktorej súčasťou budú aktívne komunikačné zariadenia s podporou POE/POE+. Zariadenia budú mať v prípade potreby zvýšenú tepelnú
odolnosť, odolnosť voči poveternostným podmienkam, mechanickým vplyvom, resp. priemyselné vyhotovenie.

-              Hybridný bezpečnostný systém s integrovaným prístupovým systémom (systém kontroly vstupu). Všetky prvky ktoré zabezpečujú
signalizáciu narušenia, otvorenia, pohybu, požiaru atď. sú pripojené prostredníctvom expandérov komunikujúcich cez zbernicu do hardvérovo
redundantných ústrední. Ústredne sú veľkokapacitné a sú nakonfigurované podľa potreby užívateľa, prípadne iných bezpečnostných smerníc.
Ovládajú sa cez klávesnice, v prípade riadenia prístupu cez čítačky RFID a pod.. Nakoľko sú ale systémy veľmi rozsiahle a ovládanie cez klávesnice
by bolo užívateľsky náročné a neprehľadné, je tento systém integrovaný do nadstavbového riadiaceho softvéru. Tento systém patrí medzi hlavný
bezpečnostný systém. Používa sa aj na riadenie prístupu, nakoľko umožňuje pripojiť moduly na ovládanie prechodov, dverí, turniketov atď. Je
nevyhnutné používať funkciu prístupu v rámci ústredne, nakoľko sa dajú väzby medzi stavmi zabezpečovacej a prístupovej časti jednoducho
naprogramovať na základe spoločnej hardvérovo softvérovej úrovni. Jedná sa o rôzne blokácie (či iné funkčné previazania) v prípade poplachov či
iných stavoch bezpečnostného systému, čo je pre potreby zboru žiadúce. Súčasťou bezpečnostného systému sú aj rôzne druhy perimetrických
ochrán, ktoré sú pripojené do zabezpečovacieho systému a zároveň integrované do nadstavbového bezpečnostného systému.

-              Monitorovacie systémy majú architektúru klient/server, záznamy sú ukladané na serveroch.  K serverom sú pripojený aj jednotlivý užívatelia
na základe oprávnení prostredníctvom klientov. Systém podporuje FAIL OVER funkciu v prípade výpadku serveru. Systém je hardvérovo prepojený s
bezpečnostným systémom a v prípade poplachu dostáva na základe nastavenia príkazy na zobrazenie predprogramovaných kamier. Systém je
rovnako integrovaný do nadstavbového systému pre zjednodušenie prehľadu a ovládania užívateľa. Uplatňujú sa funkcie video analýzy, face
recognize a pod. pre zvýšenie bezpečnosti monitorovaných priestorov.

Architektúra systému je monitorovacie zariadenie – prenosová cesta – server.

-              Komunikačné systémy sú tvorené komunikačnými zariadeniami pre komunikáciu klient / príslušník (prípadne klient s návštevou, návšteva s
príslušníkom, alebo medzi záujmovými pracoviskami). Komunikačné systémy je vytvorené špeciálne pre účely väzenských priestorov (zvýšená
odolnosť, vyššia akustika, prevádzka 24/7 a iné). Systémy sú určené a vyvíjané do väzenského prostredia.

Z hľadiska bezpečnosti platí pravidlo, že každý systém musí byť nezávisle funkčný voči nadstavbovému systému aby v prípade zlyhania bolo možné
systém ovládať cez ovládacie panely, či iné riadiace moduly.

Centralizáciu ovládania a riadenia bude tvoriť nadstavbový softvér, ktorý zabezpečí prepojenie lokálnych systémov a centrálny zber dát. Má pripojené
rozhrania jednotlivých systémov a komunikuje prostredníctvom TCP/IP ktoré sú do neho zaintegrované. Na základe toho obsluha môže pracovať v
jednotnom prostredí, s jedným vizualizačným plánom čo umožňuje rýchlu a efektívnu obsluhu a tým aj optimalizáciu procesov a zvýšenie
bezpečnostnej úrovne riešenia. Nadstavbový softvér je na báze architektúry klient/server a musí podporovať aj záložný server. Licencuje sa server,
klientská aplikácia je bezplatná na neobmedzený počet klientských PC.

Podrobnejšia architektúra k tejto časti t.j. ochrany a bezpečnosti v rámci ZVJS nie je z dôvodu povahy informácií popísaná detailnejšie.

 

IT bezpečnosť v rámci ostatných systémov ZVJS

Systémy vybudované v rámci projektu budú tvoriť komplexný systém využívaný používateľov zo strany verejnosti, príslušníkov a zamestnancov
Zboru väzenskej a justičnej stráže a obvinených a odsúdených osôb. Preto je nevyhnutné takýto systém budovať a prevádzkovať tak, aby spĺňal
požiadavky na vysokú dostupnosť a obnoviteľnosť v prípade živelných udalostí a iných katastrof. V rámci projektu je z toho dôvodu uvažované okrem
primárneho dátového úložiska dedikovaného v prostredí vládneho cloudu aj záložné úložisko, teritoriálne dostatočne vzdialené od centrálneho.
Výpočtové kapacity záložného strediska môžu byť štandardne prevádzkované v obmedzenom režime a dimenzované na núdzové prevzatie
kľúčových funkcií primárneho dátového úložiska.

Vzhľadom na údaje evidované v jednotlivých systémoch v správe ZVJS bude navrhované riešenie vytvárané s ohľadom na zabezpečenie:



·           primeranej úrovne ochrany údajov proti krádeži a zneužitiu,

·           údajov proti neautorizovanej zmene.

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

·           riadenia prístupu k virtualizačnej platforme,

·           monitoringu sieťových prístupov, bezpečnosti dát na diskových poliach,

·           analýzy a vyhodnocovanie bezpečnosti,

·           testovania a overovania zraniteľnosti a odolnosti systému voči hrozbám.

Počas implementácie projektu bude potrebné definovať, respektíve aktualizovať procesy pre prácu s novými a rozvíjanými modulmi / systémami. Na
strane používateľov informačných systémov a súvisiacich služieb môžu nastať zmeny v postupoch v prípade nového spôsobu autentifikácie a
autorizácie prostredníctvom alternatívnej mobilnej autentifikácie / autorizácie prípadne biometrie.

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

Vzhľadom na evidenciu citlivých údajov (rodné číslo), ktoré podliehajú zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je potrebné zabezpečiť ochranu týchto údajov na úrovni databázy proti prípadnému úniku, resp. zneužitiu týchto údajov.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

 

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

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav

Súhrnný popis

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

Prevádzka Bezpečnostného systému ZVJS

V rámci navrhovaného riešenia bude podpora prevádzky v oblasti ochrany a bezpečnosti riešená nasledovne:

-  pre Level 1 (tzv. L1), kde úlohou prvej úrovne podpory je filtrácia a kategorizácia prevádzkových porúch, zmenových požiadaviek a prvotná pomoc
používateľovi pri riešení základných prevádzkových problémov a smerovanie nevyriešených požiadaviek na ďalšie úrovne podpory (L2 a L3). Prvá
úroveň zbiera a analyzuje hlásenia, ktoré posúva na ďalšie na ďalšie úrovne podpory, rieši jednoduché prípady a určuje najlepší možný spôsob
vyriešenia hlásenia. L1 bude v zodpovednosti ZVJS.

- pre Level 2 (tzv. L2), kde úlohou druhej úrovne podpory je riešenie hlásenia na úrovni konfigurácie, inštalácii SW vybavenia, riešenie HW problémov
a diagnostikovanie príčin problémov a navrhovanie riešení. Hlásenia, ktoré nie je možné vyriešiť v tomto rozsahu sú posúvané na podporu úrovne
L3. L2 vykonáva ZVJS.

- pre Level 3 (tzv. L3), kde úlohou tretej úrovne bude riešenie systémových problémov a konfigurácií, prevádzkovanie databáz a opravy chýb na HW
úrovni a iných systémových problémov spojených s dodaným riešením, za ktoré zodpovedá dodávateľ riešenia. L3 vykonávajú dodávatelia riešení.

Prevádzka ostatných systémov ZVJS

V rámci navrhovaného riešenia bude podpora prevádzky riešená nasledovne:

-  pre Level 1 (tzv. L1), kde úlohou prvej úrovne podpory je filtrácia a kategorizácia požiadaviek na HelpDesk a prvotná pomoc používateľovi pri
riešení základných problémov a smerovanie nevyriešených požiadaviek na ďalšie úrovne podpory (L2 a L3). Prvá teda úroveň zbiera a analyzuje
informácie o používateľovi, posúva tieto informácie na ďalšie úrovne podpory a určuje najlepší možný spôsob vyriešenia hlásenia. L1 bude
v zodpovednosti ZVJS.

- pre Level 2 (tzv. L2), kde úlohou druhej úrovne podpory je riešenie hlásenia na úrovni konfigurácie, inštalácii SW vybavenia a pomoci pri riešení HW
problémoch, hlásenia neriešiteľné v tomto rozsahu sú posúvané na podporu úrovne L3. Riešenia ponúkané na úrovni L2 vychádzajú zo známych a
dokumentovaných problémov, na tejto úrovni by sa nemalo zdržiavať s hľadaním príčiny problémov a toto ponechať na úroveň L3. L2 bude
v zodpovednosti ZVJS.

- pre Level 3 (tzv. L3), kde predmetom podpory je riešenie problémov s konfiguráciou, prevádzkou databázy a opravy chýb na úrovni serverov,
infraštruktúry a iných technických záležitostí spojených s dodaným riešením, za ktoré zodpovedá dodávateľ riešenia.

Problémy technického charakteru na úrovni infraštruktúry dátového centra bude riešiť Help Desk Dátového centra, resp. centrum podpory užívateľov
zavedené v rámci vládneho cloudu, ktoré bude riešiť najmä infraštruktúrne a technologické požiadavky zachytené aj z vyššie uvedených úrovní, tieto
však musia prejsť analýzou dodávateľa riešenia, aby sa vylúčila chyba na aplikačnej úrovni.

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

 

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

Súhrnný popis

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

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 17 349 200 EUR

Finančná hodnota projektu (FNPV) = - 35 054 100

Rok návratu investície (PBP) = T7

BCR = 1,50

 

Prínosy

Implementáciou navrhovaného riešenia budú dosiahnuté prínosy predovšetkým z pohľadu šetrenia času zamestnancov/príslušníkov ZVJS, ktoré sú
dokumentované a merané v rámci jednotlivých procesov. Procesné diagramy a príslušné merania času a početnosti sú vzhľadom na množstvo
samostatnou prílohou tohto dokumentu. Ďalším prínosom bude šetrenie nákladov na papier a tlač dokumentov, v niektorých prípadoch aj na
doručovanie dokumentov.

V oblasti ochrany a bezpečnosti resp. v rámci Bezpečnostného systému ZVJS budú definované prínosy z pohľadu šetrenia času, ale vzhľadom na
špecifickosť tejto oblasti, je väčšina prínosov nemerateľného resp. kvalitatívneho charakteru. Popis prínosov v tejto oblasti je samostatným
dokumentom, ktorý je prílohou tohto dokumentu.

Dôležité je však spomenúť, že:



v čase spracovania tejto štúdie prebieha paralelne projekt Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže v rámci OP
EVS, a preto v rámci meraných prínosov je zahrnutá len časť procesov, ktorých optimalizácia je predmetom navrhovaného projektu. Z tohto
pohľadu je možné predpokladať, že budúce merania prínosov prinesú vyššie úspory z pohľadu šetrenia času, ako sú uvedené v rámci CBA;
prínosy z pohľadu šetrenia času zamestnancov a príslušníkov zboru, ktoré sú reflektované v predmetnej , vychádzajú z návrhu TO BE stavuCBA
procesov - prístup je popísaný nižšie:

Procesná analýza vykonávaná v rámci projektu OP EVS je zameraná na postupnú realizáciu auditu procesov patriacich do hlavných činností
Zboru väzenskej a justičnej stráže tvoriacich tzv. core biznis organizácie. Core biznis organizácie tvoria charakteristické procesy dotýkajúce sa
agendy obvinených a odsúdených (ďalej len „klienti“), činností príslušníkov a zamestnancov z pohľadu podpory životného cyklu klientov
a prevádzky organizácie za účelom zabezpečenia ochrany objektov. Neoddeliteľnou súčasťou vykonávaného auditu procesov je optimalizácia
týchto procesov, t. j. návrh budúceho stavu (ďalej len „TO BE“), a to s cieľom skrátenia dĺžky trvania a zvýšenia úspory administratívnych
nákladov.

Metodika realizácie procesnej analýzy spočíva v popise aktuálneho stavu (ďalej len „AS“) samotných procesov prostredníctvom medzinárodného
štandardu ISO 19510 - BPMN 2.0, realizácie meraní vrátane stanovenia nákladovosti a následnej identifikácie optimalizačných príležitostí.
Identifikované optimalizačné príležitosti sú posudzované prostredníctvom quick-win riešení, použitia Ishikawa diagramu postaveného na 6
pilieroch biznis procesov a eliminácie plytvania v zmysle Lean government. Vyššie uvedené aspekty realizácie súhrnne vyplývajú z dokumentov
„Metodika optimalizácie procesov verejnej správy“ a „Metodický pokyn k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu,
analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období
2014-2020“.

BPMN 2.0, t. j. Business Process Model and Notation je štandardom pre modelovanie procesov v organizáciách, ktorý poskytuje grafické
znázornenie týchto procesov prostredníctvom procesného diagramu založeného na Flowchart technológii. V praxi je teda procesný diagram
tvorený tokom krokov, ktoré sa realizujú za určitých okolností a v určitom chronologickom poradí. V tomto toku môžu tiež byť veľmi stručne
zaznačené aj rôzne vonkajšie vplyvy, ktoré procesy priamo ovplyvňujú. Realizácia meraní procesu pozostáva z manuálneho merania trvania
dĺžky jednotlivých procesných krokov v celkovom počte opakovaní 30 a zaznamenaním počtu vykonávania procesu v horizonte 1 kalendárneho
roka. Následne je stanovená nákladovosť procesu vo vzťahu k identifikovanému spotrebovanému tovaru, príp. využitých služieb.

Na základe zosumarizovaných informácií o AS procesu je následne možné pristúpiť k identifikácií optimalizačných príležitostí, čo vedie k návrhu
TO BE stavu procesu. Jedným zo spôsobov návrhu je posúdenie procesu na základe quick-win riešenia, t. j. vykonanie zmeny v procese bez
potreby investície. Ďalšie spôsoby návrhu TO BE stavu z pohľadu optimalizačných príležitostí sú spojené s určitou mierou investícií organizácie
do elektronizácie procesov, či už optimalizácie čiastočnej alebo úplnej.    

Čiastočná optimalizácia

Na základe identifikovania optimalizačných príležitostí, ktoré vykazujú stav systematickej anomálie, v jednotlivých procesoch je možné uvažovať
vo vzťahu k procesným krokom s ich vynechaním. Vynechanie procesného kroku vyplýva z automatizovania činnosti prostredníctvom
informačného systému (ďalej len „IS“), pričom výsledný čas potrebný na jeho vykonanie bude rovný 0. Posúdenie systematickej anomálie je
potrebné vykonať prostredníctvom Ishikawa diagramu zostaveného zo 6 pilierov biznis procesov.  Ishikawa diagram je súčasťou Metodiky
optimalizácie procesov verejnej správy, vydanej analyticko-metodickou jednotkou Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky.

Plná optimalizácia

Z pohľadu návrhu TO BE stavu procesov plná optimalizácia predstavuje maximálnu predpokladanú mieru eliminácie plytvania prostredníctvom
IS v rámci výkonu činností v jednotlivých krokoch procesu. Plytvania v zmysle Lean government predstavujú elimináciu administratívnych
nedostatkov, ako je zásoba práce na vybavenie, chyby spôsobené absenciou informácií, nadprodukciou výstupov v rámci procesného kroku,
zložitosť vykonávaných parciálnych činností v kroku a tým aj zložitosti, čakania, nadbytku presunov ale tiež aj sledovania pohybu dokumentov.
Činnosti v procesných krokoch predstavujú kritické elementy a preto je ich potrebné posudzovať Paretovým pravidlom – 20/80. Nakoľko
predstavujú neproduktívny čas z pohľadu jednotlivých plytvaní je možné následne procesný krok zoštíhliť o 80 % dĺžky jeho trvania.      

 

prínosy v zmysle predchádzajúcich bodov vychádzajú z definovaní jednotlivých meraní v rámci plnej optimalizácie.

 

Náklady

Náklady na navrhované riešenie je možné rozdeliť na tieto časti:

náklady na vývoj riešenia;
náklady na HW a SW licencie v súvislosti s migráciou do Cloudu;
náklady na špecializovaný HW v rámci ochrany a bezpečnosti (pre Bezpečnostný systém ZVJS);
náklady na špecializovaný HW - Kiosky / Tablety.

 



Pre určenie potrebného počtu kioskov a tabletov bola vykonaná analýza, ktorá vychádza z:

diferencovaného výkonu väzby a výkonu trestu – odlíšenie celového a izbového výkonu väzby a výkonu trestu (pri izbovom výkone väzby
a trestu sa väznená osoba pohybuje vo vymedzenom priestore oddielu bez obmedzenia – štandardne nie sú väznené osoby uzamykané na
izbách; pri celovom výkone väzby a trestu sa štandardne väznené osoby 23 hodín denne pohybujú len v priestore uzamknutej cely a 1 hodinu
majú vychádzku vo vyhradených vonkajších vychádzkových dvorcoch);
naplnenia cieľa projektu – dostupnosť služieb je jedným z kľúčových prvkov systému (čím bude kiosk dostupnejší, tým viac sa zníži počet
„papierových“ žiadostí a potreby ich manuálnej administrácie);
definovania procesov, v rámci ktorých bude žiadosť realizovaná len elektronicky - ako je už spomenuté v predchádzajúcich kapitolách.

Z podkladov zozbieraných zo všetkých ústavov vyplýva, že jedna väznená osoba podá priemerne týždenne minimálne 2 žiadosti (uvedený počet sa
líši od profilácie väznice, pričom v ústavoch na výkon väzby je tento počet vyšší). Keďže väznené osoby musia dodržiavať časový rozvrh dňa (sú
v ňom naplánované všetky aktivity – napr. výkon práce, resocializačné aktivity, čas na stravovanie, večierka), tak z toho vyplýva, že kiosky sa budú
reálne využívať len v čase osobného voľna väznených osôb (rovnako v súčasnosti svoje žiadosti / podnety píšu v čase osobného voľna) – tzn. denne
cca 4,5 hodiny / 270 minút bude reálne kiosk k dispozícii. Na základe uvedeného boli stanovené varianty na použitie kioskov - 1 kiosk by mal byť
k dispozícii najviac pre 30 väznených osôb, na 45 osôb a na 60 osôb. Vzhľadom na to, že v rámci využívania koncových služieb prostredníctvom
koncových zariadení vo väzniciach iných krajín nemáme ešte k dispozícii detailnejšie údaje (použiteľné ako benchmark), v rámci výpočtov počítame s
variantom 60 osôb na jeden kiosk. Uvedený výsledok sme prerátali na každý oddiel všetkých ústavov samostatne a v každom oddiele sme výsledok
zaokrúhlili matematicky. Odlišná situácia je však pri celovom výkone väzby a výkone trestu, kde by používanie indoorových kioskov umiestnených na
chodbe neprichádzala do úvahy, nakoľko by väzeň musel byť k tomuto zariadeniu vždy predvedený referentom režimu (samostatným referentom), čo
by spôsobilo obrovský nárast práce referentov režimu. Preto pre naplnenie cieľa projektu je potrebné zabezpečiť aj mobilné verzie kioskov - tabletov
(referent donesie kiosk priamo do cely – 1 mobilný kiosk na tri cely). Na základe uvedeného bol zadefinovaný potrebný minimálny počet koncových
zariadení, ktoré reflektujú aj požiadavky pre využívanie rôznymi klientmi a doterajšie skúsenosti napríklad z používania zariadení pri telefonovaní
(ako napr. požiadavky na antivandal prevedenie), t.j. bola zadefinovaná požiadavka na 3 typy zariadení: 50 ks odolných priemyselných tabletov s
príslušenstvom, 302 ks bežných tabletov s príslušenstvom (vrátane ochranného obalu) a 140 ks závesných terminálov (kiosky).

 

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

 

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

 

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

 

Prílohy

 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.
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