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Údaje sa vypĺňajú manuálne.

MetaIS kód Názov služby z katalógu služieb Požadovaná úroveň

infra_sluzba_6 Virtuálny server

infra_sluzba_22 Diskový priestor

infra_sluzba_39 Sieťové služby

infra_sluzba_37 Služba pripojenia do špecifickej siete

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Názov rizika Pravdepodobnosť Dosah Návrh mitigácie

R
_X

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

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

 - riziko sa Stredné riziko
môže vyskytnúť. 

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

 Nepravdepodobné riziko
- výskyt rizika sa 
neočakáva.

Extrémny dosah - 
znemožní realizáciu 
projektu. 

 - ovplyvní Vysoký dosah
pokračovanie projektu 

 - vyžiada Stredný dosah
si úpravy projektu 

 - ovplyvní Nízky dosah
efektívnosť projektu v 
niektorých aspektoch. 

 - Zanedbateľný dosah
dosah sa minimalizuje 
bežnou činnosťou v 
rámci projektu.

R
_1

Ciele sa nepodarí dosiahnuť v plnom rozsahu Stredné riziko Nízky dosah Vykonávať priebežné monitorovanie plnenia požiadaviek a cieľov.

R
_2

Nepodarí sa zabezpečiť dostatočnú kvalitu 
údajov

Stredné riziko Nízky dosah Venovať väčšiu pozornosť analýze a návrhu samotného zberu 
údajov, aby bola zabezpečená dostatočná kvalita.

R
_3

Riešenie nebude kompatibilné s požiadavkami 
GDPR.

Slabé riziko Nízky dosah Venovať pozornosť zbieraniu údajov, ktoré by mohli viesť 
k identifikácií osoby v rámci osobných údajov.

R
_4

Existujúce riešenia na trhu pre zber 
analytických údajov nebude dodávateľ chcieť 
upraviť pre potreby projektu

Pravdepodobné riziko Vysoký dosah Venovať vysokú pozornosť použitému nástroju pre zber údajov 
a následné vyhodnotenie.

R
_5

Nekompatibilné informačné prostredie Stredné riziko Vysoký dosah Venovať zvýšenú pozornosť výberu nástroja, aby v prípade 
potreby bol kompatibilný s prostredím žiadateľa.

R
_6

Pre dosiahnutie je pravdepodobné nasadenie 
analytických nástrojov do infraštruktúry 
žiadateľa a zmena z cloudovej služby typu 
SaaS bude náročná

Pravdepodobné riziko Vysoký dosah Venovať zvýšenú pozornosť správnemu návrh riešenia vo fáze 
analýzy a výberu správneho nástroja.

R
_7

Pomoc Dátovej kancelárie / analytických 
útvarov bude nízka respektíve nebude 
k dispozícii

Stredné riziko Nízky dosah Pripraviť a navrhnúť alternatívne riešenie.

R
_8

Prípadné centrálne komponenty a služby 
nebudú k dispozícii v potrebnom čase

Stredné riziko Vysoký dosah Potrebné sledovať napredovanie centrálneho komponentu a zaistiť 
koordináciu s projektom OPII prostredníctvom riadiaceho orgánu. 
Pripraviť a navrhnúť alternatívne riešenie.

R
_9

Umiestnenie údajov v cloude (mimo vládneho 
cloudu)

Stredné riziko Nízky dosah Dohliadnuť, aby zbierané údaje neopustili územie mimo EÚ 
a neobsahovali žiadne osobné údaje.



R
_
10

Náklady na prevádzku budú vyššie ako 
plánované resp. sa vymknú spod kontroly

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

R
_
11

Náklady na implementáciu budú vyššie ako 
plánované resp. sa vymknú spod kontroly

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

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Výstup 
projektu

Kritérium kvality a spôsob dosiahnutia

V
P
_1

Analýza 
prípadov 
použitia

Vytvorený katalóg prípadov použitia - Schválenie katalógu požiadaviek a DFŠ.

V
P
_2

Zabezpečeni
e zdrojov dát

Schválenie DFŠ pre zabezpečenie zdrojov dát a reálne ukladané zdroje údajov

V
P
_3

Nastavenie 
funkcionalít

Nastavenie a customizácia dostupných analytických nástrojov a SW nástrojov - funkčné testy preukázali overenie stanovených prípadov 
použitia.

V
P
_4

Realizácia 
dátového 
modelu

Vytvorenie analytického dátového modelu - Všetky funkcie systému sú pokryté testovacími scenármi, sú identifikované kritické funkcie a 
funkčné testy preukázali dosiahnutie všetkých funkčných požiadaviek na riešenie popísaných v schválenej Funkčnej
špecifikácii riešenia - Vykonať systémové integračné a akceptačné testovanie, iterácie sa opakujú až kým sa nedosiahne pokrytie všetkých 
požiadaviek na úrovni akceptovanej chybovosti.

V
P
_5

Publikovanie
výstupov

Publikované výstupy otvorených údajov ako aj analytického modelu - počet otvorených údajov a analytických modelov publikovaných ako 
otvorené údaje

V
P
_6

Zavedenie 
zmien do 
praxe 

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

Produkt je schopný samostatnej existencie a je v podmienkach FS prevádzkovateľný - Početnosť incidentov po skončení zvýšenej podpory 
je stabilizovaný a priebežne znižovaný, Trend vývoja početnosti a závažnosti incidentov počas riadnej prevádzky má klesajúcu tendenciu.

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Typ Názov Zdôvodnenie Návrh zmeny

LA_1 Zákon Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve N/A N/A

LA_2 Zákon Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov N/A N/A

LA_3 Zákon Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty N/A N/A 

Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým cieľom.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Zainteresovaný Popis

ST_X Bližšie spresnenie role, tímu, alebo organizácie .

Ktoré ciele OPII projekt rieši a či je k nim vypracovaný reformný zámer podľa vzoru EVS.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.



ID 
cieľ
a 
OPII
/OP
EVS

Meno cieľa Reform
ný 
zámer 
EVS (A
/N/NA)

Spôsob naplnenia cieľa

ciel_
po7
_7

Umožnenie 
modernizácie a 
racionalizácie 
verejnej správy IKT 
prostriedkami

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

Koncový stav, prínos.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

M
et
aI
S
k
ód

Cieľ Spôsob naplnenia cieľa Z
ai
nt
er
es
ov
a
ní

ci
el
_
12

Zlepšíme využívanie 
údajov a znalostí v 
rozhodovacích 
procesoch vo verejnej 
správe

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

ci
el
_
10

Zlepšíme výkonnosť 
verejnej správy vďaka 
nasadeniu moderných 
informačných 
technológií

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

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

M
et
aI
S 
kód

T
yp

Názov Popis Spô
sob 
plne
nia

pri
nci
p_
13

P
ri
n
cíp

ÚDAJE SÚ 
AKTÍVA

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

pri
nci
p_
16

P
ri
n
cíp

OTVORENO
SŤ ÚDAJOV

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

pri
nci
p_
11

P
ri
n
cíp

KVALITA A 
SPOĽAHLIV
OSŤ

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

pri
nci
p_4

P
ri
n
cíp

JEDNODUC
HÁ 
NAVIGÁCIA

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

pri
nci
p_
27

P
ri
n
cíp

ORIENTÁCI
A NA 
KLIENTA

Verejná správa aktívne pracuje so skupinami klientov s cieľom vytvoriť také služby, ktoré sú klientmi vyžadované alebo preferované, a sú pre 
klienta jednoducho použiteľné. Verejná správa vzdeláva klientov svojich služieb o tom, aké služby sú vytvorené, ako sa používajú. Za klientov sú 
považovaní občania, podnikatelia ale i úradníci, ktorí sa službám venujú.



pri
nci
p_
29

P
ri
n
cíp

TRANSPAR
ENTNÉ 
ROZHODOV
ANIE

Verejná správa v procese informatizácie transparentne a včas informuje o budúcich zámeroch a aktívne žiada o vstupy verejnosti.

pri
nci
p_
31

P
ri
n
cíp

OTVORENÉ 
API

Aplikačné rozhrania elektronických služieb sú verejné pre dôveryhodné aplikácie tretích strán. Aplikačné rozhrania v informačných systémov sú 
budované spôsobom umožňujúcim ich použitie komukoľvek (po splnení určených podmienok). Špecificky všetky služby informačných systémov, 
ktoré sú dostupné grafickým rozhraním majú byť dostupné aj otvoreným aplikačným rozhraním.

pri
nci
p_
32

P
ri
n
cíp

MODULÁRN
OSŤ

Aplikácie IKT sú členené na menšie samostatné časti, ktoré sú prepojené dobre definovanými rozhraniami s cieľom zvýšiť flexibilitu riešení.

Koncové služby, ktoré budú výstupom projektu.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa generujú.

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

Kód koncovej služby Názov koncovej služby

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

MetaIS kód Názov informačného systému Modul ISVS - kód Modul ISVS - názov

 isvs_7213  Portál finančnej správy (PFS)

Príloha obsahuje služby, ktoré budú výstupom projektu.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne generujú.

Kód a názov aplikačnej služby: as_59306Poskytnutie služby Autocomplete

Popis: Poskytnutie služby Autocomplete

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Portál Finančnej správy (PFS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_338672 Poskytovanie informácií o daňovej agende

Kód a názov aplikačnej služby: as_59307Poskytnutie služby spätnej väzby

Popis: Poskytnutie služby spätnej väzby

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Portál Finančnej správy (PFS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_338672 Poskytovanie informácií o daňovej agende



Kód a názov aplikačnej služby: as_59308Poskytnutie služby transformácia výrazov

Popis: Poskytnutie služby transformácia výrazov

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Portál Finančnej správy (PFS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_338672 Poskytovanie informácií o daňovej agende

Kód a názov aplikačnej služby: as_59309Poskytnutie služby najrelevantnejšie témy

Popis: Poskytnutie služby najrelevantnejšie témy

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Portál Finančnej správy (PFS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_338672 Poskytovanie informácií o daňovej agende

Kód a názov aplikačnej služby: as_59310Poskytnutie služby cieleného obsahu

Popis: Poskytnutie služby cieleného obsahu

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Portál Finančnej správy (PFS)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_338672 Poskytovanie informácií o daňovej agende

Príloha obsahuje zoznam požiadaviek na prevádzku.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

Rozsah zálohovania N/A, všetko, vybrané údaje

Doba zotavenia (RTO) N/A, alebo čas v hodinách

Je záloha pravidelne validovaná N/A, Áno, Nie

Miera dostupnosti N/A, alebo 90% - 99.999%

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Aktivita Dĺžka trvania (v mesiacoch)

HP_1 Analýza a dizajn 15

HP_2 Implementácia riešenia 13



HP_3 Testovanie riešenia 11

HP_4 Nasadenie riešenia 12

HP_5 Aktivita QA 18

HP_6 Projektové riadenie / publicita a monitoring 18 

Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Kontrolná otázka A
/
N
/
NA

Bližšia špecifikácia odpovede

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

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

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

n
e
u
pl
at
ň
uj
e 
sa

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

n
e
u
pl
at
ň
uj
e 
sa

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

4 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu (v 
zmysle rozsudku Altmark C-280/00) vrátane osobitného charakteru služby: a) podnik, ktorému bola 
poskytnutá pomoc bol poverený realizáciou záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky boli 
jasne definované, 
b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia boli vopred určené objektívnym a 
transparentným spôsobom , 
c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na pokrytie všetkých výdavkov alebo ich časti vzniknutých 
pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk 
, 
d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov služieb vo verejnom záujme neuskutočnil 
prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej súťaže, výška nevyhnutnej kompenzácie je určená 
na základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a primerane vybavený 
prostriedkami vynaložil pri realizácii týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný 
zisk pri realizácii týchto záväzkov?

n
e
u
pl
at
ň
uj
e 
sa

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

5 Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať v rámci podmienok minimálnej pomoci? n
e
u
pl
at
ň
uj
e 
sa

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

Vyhodnotenie nie je štátna pomoc
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