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1.     POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1         História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

1 29.3. Prvá verzia Peter Novák
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2.     ÚČEL DOKUMENTU
V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov je dokument  pre iniciačnú fázu určený na rozpracovanie detailných informácií Prístup k projektu
prípravy projektu z pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia. Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky popisuje riešenie 
projektu v oblastiach:

Požiadaviek na architektúru riešenia – biznis vrstva, aplikačná vrstva, technologická vrstva,
Požiadaviek na dátový model, dátové konverzie a migrácie
Požiadaviek na vládny cloud, prípadne zdôvodnenie jeho použitia
Kapacitných požiadaviek na HW, SW a licencie
Požiadaviek na bezpečnosť riešenia
Požiadaviek na testovanie a akceptačné kritéria
Požiadaviek na prevádzku, výkonnosť, dostupnosť a zálohovanie
Požiadaviek na integrácie, rozhrania a spoločné komponenty
Požiadaviek na dokumentáciu a školenia.

 Všetky požiadavky uvedené v Prístupe k projektu v príslušných kapitolách sú v súlade s funkčnými, nefunkčnými a technickými požiadavkami uvedenými 
v Katalógu požiadaviek.

 

2.1         Konvencie používané v dokumentoch – označovanie požiadaviek
Konvencie pre grafické znázornenie architektúry v dokumente sú nasledovné:

modrou farbou sú zobrazené existujúce aplikačné komponenty architektúry,
žltou farbou sú zobrazené budované aplikačné komponenty architektúry,
oranžovou farbou sú zobrazené aplikačné komponenty architektúry, ktoré budú využité pri realizácii projektu vlastnými kapacitami žiadateľa.

3.     POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Navrhované riešenie pozostáva z nasledujúcich komponentov:

nové elektronické služby a vylepšené vybrané elektronické služby. Služby sú popísané v časti projektový zámer.
dynamický Manažéra správy obsahu isvs_11141,
funkcia notifikácie, 
integrácia konta občana isvs_11142
integrovaný webový portálom isvs_11140. 

Na pokrytie plánovaných zlepšení elektronických služieb a vybudovania nového webového sídla v projekte rozvoja IT projekt_1711 bude potrebné vybudov
ať Integrovaný webový portál. Integrovaný webový portál integruje v sebe:isvs_11140 

prezentačnú webovú vrstvu,
manažér správy obsahu (CMS) isvs_11141
integračný komponentom lokátora služieb
modul konto občana isvs_11142
komponent alternatívnej autentifikácie pomocou mobilného ID.  

Funkčná špecifikácia iwvs_11140 je uvedená v CBA analýze.

Na pokrytie plánovaných zlepšení elektronických služieb a vybudovania nového webového sídla v projekte rozvoja IT projekt_1711 bude potrebné modifiko
nasledujúce moduly a informačné systémy:vať internými kapacitami 



Open data - do existujúceho komponentu bude potrebné doplniť nové datasety pre publikáciu na ,data.gov.sk
Komponent na vypĺňanie - Filler - nové služby v novom formáte bude potrebné vytvoriť pomocou komponentu na vytváranie a vypĺňanie 
formulárov,
Work flow manažér (WFM) - na zabezpečenie vnútorného spracovania dát v zmysle efektívnych procesov bude v priebehu realizácie projektu 
potrebné nastaviť WFM.

Na pokrytie plánovaných zlepšení elektronických služieb a vybudovania nového webového sídla v projekte rozvoja IT projekt_1711 bude potrebné vybudov
nasledujúce moduly a informačné systémy:ať / modifikovať externými kapacitami 

Integračný komponent GIS - Integračný komponent bude vložený do formulára v procesu vypĺňania pre služby pracujúce s geografickými 
informáciami. Komponent zabezpečí výber a zobrazenie geografického informačného systému v tele formulára a prevod vybraného grafického 
objektu na číselnú hodnotu (koordinátov, list vlastníctva),
Komponent spätnej väzby.
Funkcia elektronické inkaso - funkcia musí byť dopracovaná v moduly účtovníctvo. Nová funkcionalita zabezpečí možnosť nastavenia inkasnej 
platby za zvolené služby mesta Žilina. Výber služieb inkasa je volený cez novú elektronickú službu Zadanie inkasa,
Parkovací systém - Systém parkovacieho systému musí byť prepojený s modulom napojenia na externé ISVS. Informácie z parkovacieho 
systému budú slúžiť pre fakturačné účely v službe povolenie vstupu do mesta.
Rezervačný systém - Rezervačný systém stránky musí byť prepojený s modulom napojenia na externé ISVS. Rezervačný systém bude slúžiť ako 
backendové riešenie rezervácie stránky zobrazované na prezentačnej vrstve webového portálu.

4.     ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU
Riešenie projektu je v nasledujúcich častiach popísané z pohľadu biznis vrstvy, aplikačnej a technologickej vrstvy. 

4.1         Biznis vrstva
Aktuálne mesto Žilina prevádzkuje elektronické služby, pričom v projekte rozvoja budú dotknuté služby nalsedovne:

134 elektronických služieb - nastavené procesné postupy a biznis postupy nebudú zmenené z toho dôvodu ani nebudú opisované biznis postupy, 
budeme meniť užívateľskú prívetivosť a jednotný dizajn manuál,
9 služieb, ktoré budú vylepšené ,
5 služby budú nové ,

AS IS stav

V nasledujúcich častiach bude popísaných 9 služieb, ktoré budú vylepšené v stave AS IS. 

S01 Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vstupy:
• Oznamovacia povinnosť k poplatku - FO (komunálny odpad a drobný stavebný odpad)
• Oznámenie k poplatkovej povinnosti/zmena/zánik poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina
• Odpoveď na výzvu na doplnenie údajov oznámenia
• Odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
• Zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
• Žiadosť o vrátenie preplatku
• Žiadosť o evidovanom preplatku pre potreby dedičského konania

Výstupy:
• Rozhodnutie
• Platobný výmer
• Výzva na doplnenie oznámenia
• Rozhodnutie k odvolaniu

http://data.gov.sk


Popis procesu:
• Oznamovateľ vyplní a odošle "Oznamovacia povinnosť k poplatku - FO (vznik/zánik/odpustenie poplatku)", ,,Oznámenie k poplatkovej povinnosti za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnickú osobu a podnikateľa (vznik/zmena/zánik (zníženie))"
• Systém zaeviduje podanie v registratúre
• Systém postúpi podanie na OE
• Vedúci OE pridelí podanie referentovi OE podľa okrskov
• Referent OE skontroluje vecné a obsahové náležitosti podania
• Ak je podanie v poriadku:
• Referent OE spracuje podanie a zaeviduje
• Referent OE Vystaví rozhodnutie o poplatku pre FO, Vystaví platobný výmer pre PO a PFO
• Referent OE zaeviduje rozhodnutie o poplatku/platobný výmer v ISS CG Pl
• Referent OE poverený primátorom podpisuje rozhodnutie/platobný výmer
• Systém pošle rozhodnutie oznamovateľovi
• Ak podanie nie je v poriadku:
• Referent OE spracuje podanie a zaeviduje v registratúre
• Referent OE spracuje „Výzvu na doplnenie oznámenia"
• Referent OE zaeviduje výzvu
• Vedúci OE parafuje výzvu
• Primátor podpíše výzvu
• Systém pošle výzvu oznamovateľovi
• Oznamovateľ doručí „Oznámenie o zmene/zániku/odpustení k poplatkovej povinnosti

•Ak oznamovateľ mal uhradený poplatok, referent OE spracuje dodatočné rozhodnutie resp. dodatočný platobný výmer na vrátenie alikvotnej čiastky, ktorá 
sa oznamovateľovi vráti do 30 dní na základe písomnej žiadosti oznamovateľa - poplatníka v súlade s platným VZN
• Ak oznamovateľ nemal uhradený poplatok, referent OE spracuje dodatočné rozhodnutie resp. dodatočný platobný výmer, ktorým vyrubí pomernú časť ku 
dňu zániku, ktorú musí oznamovateľ uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia/platobného výmeru
• Systém pošle dodatočný platobný výmer resp. dodatočné rozhodnutie oznamovateľovi
• Ak sa oznamovateľ odvolá v lehote do 15 dní od prijatia rozhodnutia a v plnej miere rozhodne
• Referent OE vystaví rozhodnutie
• Vedúci OE parafuje rozhodnutie
• Primátor podpisuje rozhodnutie
• Systém pošle rozhodnutie oznamovateľovi
• Ak nerozhodne Msú ZA, odvolanie postupujú na FR SR
• Ak sa oznamovateľ odvolá v lehote po 15 dni od prijatia rozhodnutia:
• Referent OE spracuje dokument „Oznámenie o postúpení odvolania na Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky"
• Vedúci OE parafuje dokument
• Systém pošle dokument oznamovateľovi 

S02 Podávanie daňového priznania k dani za psa

Vstupy:
• Priznanie k dani z nehnuteľností , k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje
• Doplnenie údajov podania

Spoločné rozhodnutie
• Rozhodnutie o výške dane
• Výzva na odstránenie nedostatkov podania
• Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností , k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje



Popis procesu
• Daňovník vyplní na portáli elektronický formulár „ Priznanie k dani z nehnuteľností , k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné 
hracie prístroje"
• Systém zaeviduje priznanie do modulu CG Pl
• Systém priradí priznanie spracovateľovi
• Spracovateľ skontroluje vecné a obsahové náležitosti priznania
• Ak priznanie nie je v poriadku, potom:
• Referent pripravuje „ Výzvu na odstránenie nedostatkov podania"
• Vedúci OE schvaľuje výzvu
• Primátor podpisuje výzvu
• Systém odosiela výzvu daňovníkovi
• Ak daňovník nedoplní podanie do stanoveného termínu, potom:
• Systém zastavuje konanie
• Referent vypracúva „ oznámenie o zastavení konania", vkladá ho do registratúry
• Vedúci OE schvaľuje oznámenie
• Primátor podpisuje oznámenie
• Žiadateľ príj ma oznámenie a konanie je zastavené
• Ak žiadateľ doplní podanie a priznanie je v poriadku, potom:
• Referent spracováva priznanie, eviduje údaje v module CG PO, určí výšku dane a generuje výstup
• Ak priznanie je podané k 1.1., výstup je generovaný z modulu CG DN
• Ak priznanie je podané v priebehu roka, výstup je generovaný z modulu CG PO
• Systém zasiela výstup daňovníkovi

S04 Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za  a drobné stavebné odpadykomunálne odpady

Vstupy:
• Oznamovacia povinnosť k poplatku - FO (komunálny odpad a drobný stavebný odpad)
• Oznámenie k poplatkovej povinnosti/zmena/zánik poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina
• Odpoveď na výzvu na doplnenie údajov oznámenia
• Odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
• Zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
• Žiadosť o vrátenie preplatku
• Žiadosť o evidovanom preplatku pre potreby dedičského konania
Výstupy:
• Rozhodnutie
• Platobný výmer
• Výzva na doplnenie oznámenia
• Rozhodnutie k odvolaniu
Popis procesu:
• Oznamovateľ vyplní a odošle "Oznamovacia povinnosť k poplatku - FO (vznik/zánik/odpustenie
poplatku)", ,,Oznámenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
pre právnickú osobu a podnikateľa (vznik/zmena/zánik (zníženie))"
• Systém zaeviduje podanie v registratúre
• Systém postúpi podanie na OE
• Vedúci OE pridelí podanie referentovi OE podľa okrskov
• Referent OE skontroluje vecné a obsahové náležitosti podania
• Ak je podanie v poriadku:
• Referent OE spracuje podanie a zaeviduje
• Referent OE Vystaví rozhodnutie o poplatku pre FO, Vystaví platobný výmer pre PO a PFO
• Referent OE zaeviduje rozhodnutie o poplatku/platobný výmer v ISS CG Pl
• Referent OE poverený primátorom podpisuje rozhodnutie/platobný výmer
• Systém pošle rozhodnutie oznamovateľovi
• Ak podanie nie je v poriadku:
• Referent OE spracuje podanie a zaeviduje v registratúre
• Referent OE spracuje „Výzvu na doplnenie oznámenia"
• Referent OE zaeviduje výzvu
• Vedúci OE parafuje výzvu
• Primátor podpíše výzvu
• Systém pošle výzvu oznamovateľovi
• Oznamovateľ doručí „Oznámenie o zmene/zániku/odpustení k poplatkovej povinnosti":



• Ak oznamovateľ mal uhradený poplatok, referent OE spracuje dodatočné rozhodnutie resp.
dodatočný platobný výmer na vrátenie alikvotnej čiastky, ktorá sa oznamovateľovi vráti do 30 dní
na základe písomnej žiadosti oznamovateľa - poplatníka v súlade s platným VZN
• Ak oznamovateľ nemal uhradený poplatok, referent OE spracuje dodatočné rozhodnutie resp.
dodatočný platobný výmer, ktorým vyrubí pomernú časť ku dňu zániku, ktorú musí oznamovateľ
uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia/platobného výmeru
• Systém pošle dodatočný platobný výmer resp. dodatočné rozhodnutie oznamovateľovi
• Ak sa oznamovateľ odvolá v lehote do 15 dní od prijatia rozhodnutia a v plnej miere rozhodne
• Referent OE vystaví rozhodnutie
• Vedúci OE parafuje rozhodnutie
• Primátor podpisuje rozhodnutie
• Systém pošle rozhodnutie oznamovateľovi
• Ak nerozhodne Msú ZA, odvolanie postupujú na FR SR
• Ak sa oznamovateľ odvolá v lehote po 15 dni od prijatia rozhodnutia:
• Referent OE spracuje dokument „Oznámenie o postúpení odvolania na Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky"
• Vedúci OE parafuje dokument
• Systém pošle dokument oznamovateľovi

s06/s07 Povoľovanie  mesta alebo pešej zónyvjazdu do historickej časti

Vstupy:
• Žiadosť o povolenie na vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
• Doplnenie údajov žiadosti
Výstupy:
• Výzva na doplnenie podania
• Oznámenie o zastavení konania
• Rozhodnutie - vyrúb dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
• Potvrdenie o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Popis procesu:
• Žiadateľ sa prihlási na portáli ÚPVS cez elD kartu-nový občiansky preukaz, alebo na portáli mesta a vyberie si zo zoznamu služieb službu eGov.85. elD 
karta musí mať aktivované elektronické služby a BOK ochranný kód- bezpečnostný ochranný kód. (Nechať si vydať aj ZEP k elD nie je podmienkou.)
• Portál zobrazí eFormuláre „Žiadosť o povolenie na vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta".
• Žiadateľ si vyberie a vyplní na portáli eForm dané oznámenie „ Žiadosť o povolenie na vjazd a

• zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta", ak je treba podpíše ZEP ak sa vyžaduje taký podpis, alebo podpíše podpisovačom/certifikátom 
podateľne , podľa toho čo sa vyžaduje a odošle.
• Žiadosť je prijatá v systéme podateľne Msú ZA ako podanie, kde je žiadosti automaticky pridelené číslo registratúrneho záznamu a spisová značka ak 
potrebná.
• Systém podateľne doručí registratúrny záznam vedúcemu odboru, ktorý ho postúpi na referenta OD - oddelenie dopravy.
• Referent si došlý registratúrny záznam zaradí do nového spisu, alebo do existujúceho spisu za predpokladu, že číslo spisu nebolo automaticky pridelené 
už priamo systémom podateľne.
• Referent skontroluje náležitosti podania a v prípade neúplného podania vytvorí dokument výzvy na doplnenie podania, dokument výzvy vloží do 
registratúry/DMS, kde ho nechá schváliť vedúcemu odboru a elektronicky podpísať primátorovi.
• Systém automaticky odošle elektronicky podpísaný dokument výzvy do eDesk schránky žiadateľa a čaká na doplnenie podania. Ak sa podanie- žiadosť 
nedoplní do času určeného vo výzve, konanie sa zastaví o čom je žiadateľ informovaný.
• Ak je podanie v poriadku referent vyrúbe daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
• Následne referent vyťaží údaje eFormulára žiadosti do odbornej aplikácie.
• Referent vytvorí dokument odpovede- "Rozhodnutie - vyrúb dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta"
• Referent vloží vytvorený dokument do registratúry/DMS ako odpoveď na doručený záznam podania, kde ho nechá schváliť vedúcemu odboru a 
elektronicky podpísať primátorovi.
• Systém automaticky odošle elektronicky podpísaný dokument do eDesk schránky žiadateľa .
• Žiadateľ zaplatí výrub dane bankovým prevodom cez internet banking a potvrdenie o prevode peňažných prostriedkov zadá do systému.
• Systému zachytí platbu, resp. bude platba garantovaná potvrdením systém upozorní referenta, že žiadateľ zaplatil vyrúbanú daň.
• Referent vytvorí "Potvrdenie o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta" a toto potvrdenie vloží do registratúry.
• Systém doručí dokument žiadateľovi do eDesk schránky.
• Žiadateľ sa prihlási na portáli cez elD kartu do svojej eDesk schránky odkiaľ si prevezme/prečíta obsah doručených dokumentov z mesta.

eDesk žiadateľa je elektronická schránka na doručovanie elektronických dokumentov, ktorá je zriadená automaticky Úradom vlády SR každému občanovi , 
ktorý dovŕšil 18 r. života. Prístup do tejto schránky je možný pomocou elD karty.

TO BE stav

V nasledujúcich častiach budú popísané úpravy na existujúcich službách a biznis procesy nových elektronických služieb.



1.  
2.  

Pri službe s04 / eGov.1 Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ide o 2 zmeny 
prostredníctvom automatizovaných notifikácií:

Smerom k platiteľom poplatkov sa nahradia manuálne upomienky, čím sa zminimalizuje nutnosť manuálnej kontroly.
V komunikácii zainteresovaných entít na strane úradu (oddelenie životného prostredia, ekonomický odbor, správcovská spoločnosť) sa nahradí 
komunikácia úradníkov cez e-mail. 

Podobný efekt nastane aj v službe s05 / eGov.12 Prideľovanie zberných nádob na komunálny odpad: v komunikácii zainteresovaných entít na strane 
úradu (oddelenie životného prostredia, ekonomický odbor, správcovská spoločnosť) automatizácia upozornení a potvrdení nahradí komunikáciu úradníkov 
cez e-mail.

V službách s06 a s07 / eGov.85 Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny (jednorazové, resp. dlhodobé) sa zautomatizuje väčšina 
procesu. Úlohou úradníka bude iba schvaľovať tvorbu povoľovacích štítkov na základe žiadosti, prípadne žiadosti o zmenu predchádzajúcej žiadosti. 
Súčasné činnosti ako tlač a odovzdanie/zaslanie štítka, zaslanie rozhodnutia o dani po vykonanom vjazde alebo prípadnej následnej upomienky pri 
omeškaní platby, duplicitná evidencia podaní popri registratúre úradu, zrušenie žiadosti či manuálne párovanie platieb s daňovými výmermi odpadnú.

V novej elektronickej službe s08 Úľava na dani za trvale vyhradené parkovacie miesto sa výrazne zníži potreba času úradníka pri oprave nepresností pri 
podaní žiadosti občanom a zefektívni sa komunikácia s mestskou políciou. Úlohou úradníka zostane schváliť žiadosť o úľavu.

Podobne aj v službe s09 / eGov.115 Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby sa uľahčí spracovanie žiadosti v editovateľnej 
elektronickej forme v informačnom systéme.

V novej elektronickej službe s10 Poskytnutie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby (detské jasle) sa obdobne uľahčí spracovanie 
žiadosti v editovateľnej elektronickej forme v informačnom systéme a eliminuje sa osobné zbieranie podpisov na nové zmluvy od primátora a žiadateľov o 
službu.

V novej elektronickej službe s11 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska sa úradníkom zavedie efektívna možnosť oboznámiť sa so stanoviskom iných 
zainteresovaných entít úradu, čo môže ovplyvniť poskytovanie stanoviska referentom: napr. ak zistí, že kolega vydal zamietavé stanovisko, nemusí sa už 
žiadosťou viac zaoberať.

V existujúcej službe s12 / eGov.13 Vydanie hlasovacieho (voličského) preukazu sa ručné vyhľadávanie mena žiadateľa úradníkom v zozname voličov 
nahradí strojovým.

V novej elektronickej službe s13 Rezervácia termínu v klientskom centre sa zavedie pokročilejšie rozvrhovanie práce referentov vzhľadom na existenciu 
rezervácií.

Elektronická služba s14 Inkaso umožní občanom zadať si inkasnú platbu na zvolené poplatky mesta a všetky vzťahujúce sa k občanovi budú automaticky 
stiahnuté. Aby sa predišlo stiahnutiu poplatku, ktorý občan nechce uhrádzať (napíklad neplánuje predĺžiť rybársky lístok), notifikačný systém pred každou 
platbou upozorní občana.

Hoci existuje elektronický informačný systém s modulmi prispôsobenými drvivej väčšine potrieb úradu, realizácia podaní na úrade (schvaľovanie, 
vyjadrovanie sa, distribúcia a podpisovanie) prebieha stále takmer výlučne papierovou formou. Ak aj je podanie elektronické a produkt procesu môže byť 
zaslaný, resp. je vyžiadaný cez zabezpečenú schránku, aj tak je podanie na začiatku vytlačené a výsledok na konci oskenovaný. Vplyv zastaralých 
procesov spôsobuje časové straty a zvýšenú chybovosť.  V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené časti spracovania jedného podania cez elektronické služby 
a porovnanie so spracovaním jedného podania v papierovej forme.

# Elektronická služba trvanie spracovania jedného 
podania cez elektronické 
služby mesta

trvanie spracovanie jedného podania v 
papierovej forme (podané osobne/poštou
/e-mailom)

percento potrebných opráv 
formulárov podaných v 
papierovej forme

 

s
01

Podávanie daňového priznania k dani z 
nehnuteľností

30 min 35 min 15%  

s
02

Podávanie daňového priznania k dani za psa 10 min 15 min 5%

s
03

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene 
daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

10 min 15 min 5%

s
0
4 

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny 
poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady

5 min + 10 min odbor 
ekonomický

5 min + 10 minút odbor ekonomický 1%

s
05

Prideľovanie zberných nádob na komunálny odpad 5 min 5 min 1%

s
06

Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta 
alebo pešej zóny (jednorazové)

30 min 30 min vybavuje sa v min. 2 krokoch 
(posielanie poštou po vjazde)



s
07

Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta 
alebo pešej zóny (dlhodobé)

30 min 30 min vybavuje sa v min. 2 krokoch 
(posielanie poštou po vjazde) 

s
08

Úľava na dani za trvale vyhradené parkovacie 
miesto

10 min 10 min 7%

s
09

Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku 
sociálnej služby

40 min 60 min 0

s
10

Poskytnutie sociálnej služby v ostatných 
zariadeniach sociálnej služby (detské jasle)

20 35 min 5%

s
11

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska 30 30 10% 

s
12

Vydanie hlasovacieho (voličského) preukazu 3 min 4 min 0

s
13

Rezervácia termínu v klientskom centre 6 min 6 min 0

s
14

Elektronické inkaso 3 min

(už zriadené)

6 min

(ešte nezriadené)

0

Uvedené porovnania nájdete v detailnej tabuľke Parametre Zilina-detaily a materialove naklady Zilina. Sumárom uvedených tabuliek je tabuľka Parametre 
- Agendové IS.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad koncových služieb, ktoré budú výstupom projektu

 

Kód 
KS

(z 
Met
aIS)

 

Názov KS

 

Používateľ KS (G
2C/G2B/G2G
/G2A)

Životná situácia

(kód z MetaIS)

 

Úroveň 
elektronizác
ie KS

Koncovú službu 
realizuje AS (kód AS z 
MetaIS)

ks_
350
685

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností  G2C, B2B 064 Daň z nehnuteľnosti 5  as_62265

ks_
350
686

Podávanie daňového priznania k dani za psa  G2C, B2B 066 Daň za psa 5  as_62265

ks_
350
687

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej 
povinnosti k dani za ubytovanie

 G2C, B2B 067 Daň za ubytovanie 5  as_62265

ks_
350
688

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej 
povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady

G2C, B2B 072 Miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

5 as_62265

ks_
350
689

Prideľovanie zberných nádob na komunálny odpad G2C, B2B 031 Odpadové hospodárstvo 5 as_62265

ks_
350
690

Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej 
zóny (jednorazové)

G2C, B2B 081 Cestná doprava a parkovanie 5 as_62269

ks_
350
691

Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej 
zóny (dlhodobé)

G2C, B2B 081 Cestná doprava a parkovanie 5 as_62269

ks_
350
692

Úľava na dani za trvale vyhradené parkovacie miesto G2C, B2B 081 Cestná doprava a parkovanie 5 as_62265

ks_
350
693

Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej 
služby

G2C, B2B 115 Sociálne služby 4 as_62265

ks_
350
694

Poskytnutie sociálnej služby v ostatných zariadeniach 
sociálnej služby (detské jasle) 

G2C 115 Sociálne služby 5 as_62265



ks_
350
695

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska G2C, B2B 055 Slobodný prístup k informáciám, 
prístup k odtajneným skutočnostiam, 
archívy 

5 as_62265

ks_
350
696

Vydanie hlasovacieho (voličského) preukazu G2C, B2B 061 Voľby 3 as_62265

ks_
350
697

Rezervácia termínu v klientskom centre G2C, B2B 025 Služby 4 as_62266

ks_
350
698

Elektronické inkaso G2C, B2B 025 Služby 4 as_62267

4.2      Aplikačná vrstva
AS IS stav

Na nasledujúcom obrázku je zobrazená schéma v stave AS IS.





Informačný systém mesta Žilina bol budovaný na základe výzvy OPIS v súlade so zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v 
znení neskorších predpisov. V zmysle platných výnosov boli pre komunikáciu v rámci integrovaných informačných systémov mesta použité štandardné 
protokoly SOAP, HTTP a prenos správ bol zabezpečený webovými službami definovanými jazykom WSDL. Údaje sú prenášané vo formáte XML a 
definícia XML schém je popísaná pomocou XSD. Elektronické služby implementované v rámci projektu boli budované na základe štandardov:

web serveces description language - WSDL,
simple object acess protocol - SOAP,
hypertext transfer protocol - HTTP,
extensible markup language - XML,
universal description, discovery integration - UDDI.

V definovanej architektúre každý komponent plní jasne definovanú rolu a navzájom si poskytujú služby a sú voľne previazané pomocou integračných 
nástrojov na integráciu aplikácii a na integráciu procesov. Aplikačná architektúra je logicky delená na:

Komponenty frontendu:

V súčasnosti využíva mesto Žilina na prezentačnej úrovni portál spravované v statickom CMS. CMS umožňuje zamestnancom mesta spravovať obsah 
webových portálov (verejný aj intranetový). V architektúre sú uvedené aj ďalšie informačné systémy a moduly.

Integračná vrstva:

Architektúra je koncipovaná na technológii SOA. Keďže sa jedná o nehomogénne prostredie, je zabezpečená integrácia na úrovni procesov, t.z. 
prepájanie komponentov voľnou väzbou - službami. Integračná platforma tvorí základnú kostru komunikačnej infraštruktúry medzi jednotlivými modulmi 
front-endu, externými systémami (napr. moduly ÚPVS), pričom tvorí základný stavebný prvok systémov back-endu. Integračná platforma zabezpečuje 
logické riešenie pre integráciu systémov (ich vzájomné prepojenie) a procesné spracovanie správ (smerovanie, zasielanie a prijímanie).

Komponenty backendu

Komponenty na backende slúžia na správu registratúry a agendovú správu informácií mesta. V architektúre sú uvedené aj ďalšie informačné systémy a 
moduly.

Externé agendové registre

V rámci registrov sú funkčne, aplikačne a integračne vytvorené komponenty softvérovej infraštruktúry zobrazené v architektúre.

TO BE stav

Na nasledujúcom obrázku je zobrazená schéma v stave TO BE.





Na pokrytie plánovaných zlepšení elektronických služieb a vybudovania nového webového sídla v projekte rozvoja IT projekt_1711 bude potrebné vybudov
ať Integrovaný webový portál. Integrovaný webový portál integruje v sebe:isvs_11140 

prezentačnú webovú vrstvu,
manažér správy obsahu (CMS) isvs_11141
integračný komponentom lokátora služieb
modul konto občana isvs_11142
komponent alternatívnej autentifikácie pomocou mobilného ID.  

Funkčná špecifikácia iwvs_11140 je uvedená v CBA analýze.

Na pokrytie plánovaných zlepšení elektronických služieb a vybudovania nového webového sídla v projekte rozvoja IT projekt_1711 bude potrebné modifiko
nasledujúce moduly a informačné systémy:vať internými kapacitami 

Open data - do existujúceho komponentu bude potrebné doplniť nové datasety pre publikáciu na ,data.gov.sk
Komponent na vypĺňanie - Filler - nové služby v novom formáte bude potrebné vytvoriť pomocou komponentu na vytváranie a vypĺňanie 
formulárov,
Work flow manažér (WFM) - na zabezpečenie vnútorného spracovania dát v zmysle efektívnych procesov bude v priebehu realizácie projektu 
potrebné nastaviť WFM.

Na pokrytie plánovaných zlepšení elektronických služieb a vybudovania nového webového sídla v projekte rozvoja IT projekt_1711 bude potrebné vybudov
nasledujúce moduly a informačné systémy:ať / modifikovať externými kapacitami 

Integračný komponent GIS - Integračný komponent bude vložený do formulára v procesu vypĺňania pre služby pracujúce s geografickými 
informáciami. Komponent zabezpečí výber a zobrazenie geografického informačného systému v tele formulára a prevod vybraného grafického 
objektu na číselnú hodnotu (koordinátov, list vlastníctva),
Komponent spätnej väzby.
Funkcia elektronické inkaso - funkcia musí byť dopracovaná v moduly účtovníctvo. Nová funkcionalita zabezpečí možnosť nastavenia inkasnej 
platby za zvolené služby mesta Žilina. Výber služieb inkasa je volený cez novú elektronickú službu Zadanie inkasa,
Parkovací systém - Systém parkovacieho systému musí byť prepojený s modulom napojenia na externé ISVS. Informácie z parkovacieho 
systému budú slúžiť pre fakturačné účely v službe povolenie vstupu do mesta.
Rezervačný systém - Rezervačný systém stránky musí byť prepojený s modulom napojenia na externé ISVS. Rezervačný systém bude slúžiť ako 
backendové riešenie rezervácie stránky zobrazované na prezentačnej vrstve webového portálu.

4.2.1       Rozsah informačných systémov

Rozsah budovaných informačných systémov je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Kód 
ISVS

(z 
MetaI
S)

Názov ISVS Modul ISVS

(zaškrtnite ak 
ISVS je 
modulom)

Stav ISVS Typ ISVS Kód nadradeného ISVS

(v prípade zaškrtnutého 
checkboxu pre modul ISVS)

isvs_
11142

Konto občana Plánovaný nový 
informačný systém.

IS front-endu na zabezpečenie prezentačnej vrstvy (prvok 01 - 
Systémy vnútornej správy medzirezortného programu 0EK.

isvs_
11141

Manažér 
správy 
obsahu

x Plánovaný nový 
informačný systém.

ISVS zabezpečuje výkon špecializovaných agend verejnej správy isvs_11140

isvs_
11140

Integrovaný 
webový portál

Plánovaný nový 
informačný systém.

IS front-endu na zabezpečenie prezentačnej vrstvy (prvok 01 - 
Systémy vnútornej správy medzirezortného programu 0EK.

Prehľad dotknutých informačných systémov je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Kód ISVS 
(z MetaIS)

Názov ISVS Modul ISVS

(zaškrtnite ak 
ISVS je 
modulom)

Stav IS VS Typ IS VS Kód nadradeného ISVS

(v prípade zaškrtnutého 
checkboxu pre modul ISVS)

http://data.gov.sk


isvs_5533 Registratúra

(WFM)

x prevádzkovaný a 
plánujem rozvíjať

ekonomický a administratívny chod inštitúcie isvs_5555

isvs_5541 Modul 
účtovníctvo 

(funkcia 
elektronické 
inkaso)

x prevádzkovaný a 
plánujem rozvíjať

ekonomický a administratívny chod inštitúcie isvs_5555

isvs_11143 Parkovací 
systém

prevádzkovaný a 
plánujem rozvíjať

ISVS realizuje výkon špeciálnych agiend verejnej správy.

isvs_11145 Rezervačný 
systém 
Orchestra

prevádzkovaný a 
plánujem rozvíjať

ISVS realizuje výkon špeciálnych agiend verejnej správy.

Open data x prevádzkovaný a 
plánujem rozvíjať

ISVS realizuje výkon špeciálnych agiend verejnej správy. isvs_5555

isvs_11140 Integrovaný 
webový portál

prevádzkovaný a 
plánujem rozvíjať

IS front-endu na zabezpečenie prezentačnej vrstvy (prvok 01 - 
Systémy vnútornej správy medzirezortného programu 0EK.

V nasleujúcej tabuľke je uvedený zoznam budovaných aplikačných služieb - budúci stav.

 

 

Kód AS

(z Meta
IS)

 

 

Názov  AS

Poskytovaná na externú integráciu (zaškrt
nite ak áno)

 

Typ cloudovej 
služby

 

ISVS/modul 
ISVS

(kód 
z MetaIS)

 

Aplikačná služba 
realizuje KS

(kód KS z MetaIS)

 as_62
265

 Odosielanie a prijímanie vyplnených formulárov 
elektronických služieb

- žiadny isvs_5538  -

 as_62
266

 Rezervácia termínu v klientskom centre - žiadny isvs_11145  -

 as_62
267

 Potvrdenie inkasnej platby - žiadny isvs_5541  -

as_622
69

Povolenie vstupu do mestskej zóny x žiadny isvs_11143 -

4.2.2       Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)

 

V projekte plánujeme využívať nadrezortné centrálne bloky a podporné spoločné bloky podľa tabuľky nižšie.

Kód ISVS

 (z MetaIS)

Názov ISVS

 

Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente

isvs_8847 eDesk Modul elektronických schránok

svs_8846 Autentifikačný modul Autentifikačný modul

isvs_8850 Modul elektronických platieb (MEP) Modul elektronických platieb
isvs_9368 Modul centrálnej elektronickej podateľne (CEP) Modul centrálnej elektronickej podateľne

isvs_8848 Modul elektronických formulárov (MEF) Modul elektronických formulárov

isvs_9369 Modul elektronického doručovania (MED) Modul elektronického doručovania

isvs_9370 Notifikačný modul Notifikačný modul

isvs_8851 Modul dlhodobého uchovávania (MDU) Modul dlhodobého uchovávania

isvs_5836 CSRÚ Modul procesnej integrácie a integrácie údajov



isvs_63 MetaIS -

4.2.3       Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

V projekte neplánujeme využívať nadrezortné centrálne bloky a podporné spoločné bloky.

Kód ISVS

(z MetaIS)

Názov ISVS

 

Kód a názov podporného spoločného bloku (z MetaIS)

 

 

 

4.2.4       Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly

V projekte plánujeme využívať nasledujúce nadrezortné centrálne bloky a podporné spoločné bloky.

Kód ISVS

 (z MetaIS)

Názov ISVS

 

Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente

isvs_8847 eDesk Modul elektronických schránok

svs_8846 Autentifikačný modul Autentifikačný modul

isvs_8850 Modul elektronických platieb (MEP) Modul elektronických platieb

isvs_9368 Modul centrálnej elektronickej podateľne (CEP) Modul centrálnej elektronickej podateľne

isvs_8848 Modul elektronických formulárov (MEF) Modul elektronických formulárov

isvs_9369 Modul elektronického doručovania (MED) Modul elektronického doručovania

isvs_9370 Notifikačný modul Notifikačný modul

isvs_8851 Modul dlhodobého uchovávania (MDU) Modul dlhodobého uchovávania

isvs_5836 CSRÚ Modul procesnej integrácie a integrácie údajov

4.2.5       Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky - modul procesnej integrácie a 
integrácie údajov  (IS CSRÚ)

V projekte neplánujeme integráciu ISVS na nadrezortné centrálne bloky.

Kód ISVS (z MetaIS) Názov (integrovaného) ISVS na IS CSRÚ

 

4.2.6       Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

 



V projekte neplánujeme poskytovať údaje do CSRÚ.

ID OE Názov (poskytovaného) objektu evidencie Kód ISVS poskytujúceho OE Názov ISVS poskytujúceho OE

4.2.7       Konzumovanie údajov z IS CSRU

Projektové riešenie predpokladá konzumáciu nasledovných údajov z IS CSRÚ.

ID  OE  Názov (konzumovaného) objektu evidencie

 

Kód a názov ISVS konzumujúceho OE z IS CSRÚ Kód zdrojového ISVS 
v MetaIS

PI Daňové subjekty Integrovaný informačný systém mesta (IISM) isvs_5555

RDPH Zoznam platcov DPH Integrovaný informačný systém mesta (IISM) isvs_5555

CIS_SUSR Číselníky ŠÚ SR Integrovaný informačný systém mesta (IISM) isvs_5555

RPO RPO Integrovaný informačný systém mesta (IISM) isvs_5555

RA RA Integrovaný informačný systém mesta (IISM) isvs_5555

RFO RFO Integrovaný informačný systém mesta (IISM) isvs_5555

LV List vlastníctva Integrovaný informačný systém mesta (IISM) isvs_5555

RT Výpis z registra trestov Integrovaný informačný systém mesta (IISM) isvs_5555

 

4.3      Dátova vrstva
Mesto Žilina má zavedený systematický manažment údajov (vrátane nastavenie príslušných procesov a metodík pre správu celého životného cyklu 
údajov) a evidovuje a spravuje údaje v strojovo-spracovateľnej podobe. V kapitolách nižšie popisujeme AS IS stav a následne TO BE stav organizácie z 
pohľadu údajov, ich štruktúry a následného výkonu príslušnej agendy vo vzťahu k projektu.

4.3.1       Údaje v správe organizácie

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené objekty evidencie v správe organizácie, ktoré sú relevantné k projektu rozvoja. hviezdičkou sú uvedené dotknuté a 
nové registre. Hviezdičkou je označený nový objekt evidencie.

ID 
OE

Objekt evidencie 
- názov

Objekt evidencie - popis Referencovateľný identifikátor URI dátového prvku (áno- 
uviesť URI/nie nemá)

 

OE01 Účtovníctvo Predstavuje množinu údajov o účtovných záznamoch  

OE02 Fakturácia Predstavuje množinu údajov o prijatých a vystavených faktúrach  

OE03 Objednávky Predstavuje množinu údajov o prijatých a vystavených objednávkach  

OE04 Pokladňa Predstavuje množinu údajov o záznamov pokladne mesta

OE05 Banka Predstavuje množinu údajov o bankových transakciách

OE06 Daň z 
nehnuteľnosti

Predstavuje množinu údajov, týkajúcich sa výrubov a platieb dane z 
nehnuteľnosti

OE07 Miestne dane a 
poplatky

Predstavuje množinu údajov, týkajúcich sa výrubov a platieb ostatných daní a 
poplatkov



OE08 Evidencia 
obyvateľov

Predstavuje množinu údajov, týkajúcich sa registra obyvateľov mesta

OE09 Evidencia 
podnikateľov

Predstavuje množinu údajov, týkajúcich sa registra podnikateľov mesta

OE10 Evidencia žiadostí Predstavuje množinu údajov o doručených žiadostiach iných ako sťažnosti a 
petície a žiadosti o informácie

OE11 Rozhodnutia Predstavuje množinu údajov o všetkých rozhodnutiach vydaných mestom

OE12 Správne konanie Predstavuje množinu údajov o prebiehajúcich a realizovaných správnych 
konaniach

OE13 Kataster 
nehnuteľností

Predstavuje množinu údajov týkajúcich sa katastra nehnuteľností

OE14 Voľby a 
referendum

Predstavuje množinu údajov týkajúcich sa volieb a referend

OE15 Sociálna agenda Predstavuje množinu údajov týkajúcich sa sociálnej agendy

OE16 Evidencia psov Predstavuje množinu údajov týkajúcich sa registrovaných psov

OE17 Grafická 
evidencia
stavebných 
objektov

Predstavuje množinu údajov o grafickej prezentácii stavebných objektov v meste

OE18 Formulár Predstavuje množinu údajov týkajúcich sa formulárov

OE19 Platby Predstavuje množinu údajov k vykonaným a prijatým platbám.

OE2
0*

Inkaso predstavuje novú množinu údajov so zriadeným inkasom.

4.3.2       Dátový rozsah projektu

 Predkladaný projekt rozvoja IT je založený na existujúcom dátovom súbore. 

4.3.3       Kvalita a čistenie údajov

Predkladaný projekt rozvoja IT je nerieši kvalitu a čistenie údajov. 

4.4      Referenčné údaje

Predkladaný projekt rozvoja IT je nerieši referenčné údaje. 

4.4.1       Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

Predkladaný projekt rozvoja IT je nerieši referenčné údaje. 

ID 
OE

Názov referenčného registra /objektu 
evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Názov referenčného 
údaja

Identifikácia subjektu, ku ktorému sa viaže 
referenčný údaj

Zdrojový register a registrátor zdrojového 
registra

1    

2     

3     

4.4.2       Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  do/z CSRU

 



 V plánovaných informačných systémoch budú konzumované nasledujúce referenčné.

     ID

 

Názov referenčného údaja Konzumovanie / 
poskytovanie

Osobitný právny predpis pre poskytovanie / konzumovanie údajov

OE01 Daňové subjekty Konzumovanie Podľa Zákona 563/2009 Z. z. - o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov)

OE02 Zoznam plátcov DPH Konzumovanie Podľa Zákona 563/2009 Z. z. - o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov)

OE03 Číselníky ŠÚ SR Konzumovanie Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

OE04 RPO (referenčné údaje) Konzumovanie Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
A podľa zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník
A podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

OE05 RA (referenčné údaje) Konzumovanie Podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

OE06 RFO (referenčné údaje) Konzumovanie Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. - o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov)
Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Podľa zákona č. 395/2002 Z. z. - Zákon o archívoch a registratúrach
Podľa zákona č. 628/2002 Z. z. - Vyhláška o archívoch a registratúrach
Podľa zákona č. 525/2011 Z. z. - Výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na 
správu
Registratúry
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

OE07 UGKK - štrukturované dáta
(Integračný manuál ESKN)

Konzumovanie Podľa zákona č. 50/1976 Zb.
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

OE08 List vlastníctva - pdf Konzumovanie Podľa zákona 563/2009 Z. z. - o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov)
A podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
A podľa zákona 582/2004 Z. z. - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

OE09 Kópia mapy - pdf Konzumovanie Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

OE10 Výpis z registra trestov - 
pdf

Konzumovanie Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Podľa zákona č. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve

 

4.5      Otvorené údaje
V projekte nebudú publikované nové otvorené údaje.

Názov objektu evidencie / datasetu

(uvádzať OE z tabuľky 11)

 

 

Požadovaná interoperabilita 3 - 5

Periodicita publikovania

(týždenne, mesačne, polročne, ročne)

3 Polročne

 Vyberte jednu z možností. Vyberte jednu z možností.

 Vyberte jednu z možností. Vyberte jednu z možností.

 Vyberte jednu z možností. Vyberte jednu z možností.

 Vyberte jednu z možností. Vyberte jednu z možností.

 Vyberte jednu z možností. Vyberte jednu z možností.

4.6      Analytické údaje



V zmysle prílohy č. 10 výzvy sa neaplikuje.

4.7      Moje údaje
V zmysle prílohy č. 10 výzvy sa neaplikuje. 

4.8      Prehľad jednotlivých kategórií údajov
V zmysle prílohy č. 10 výzvy sa neaplikuje.

4.9      Technologická vrstva

4.9.1       Prehľad technologického stavu

AS IS stav

Technologická vrstva architektúry je zabezpečená vybudovaním vlastním centralizovaným datacentrom kde sú prevádzkované všetky aplikácie mesta, ako 
aj aplikácie podriadených organizácií. Datacentrá sú prepojené optickými vláknami na úrovni SAN a siete 10 Gb Ethernetom na úrovni LAN siete. V každej 
z miestností sú umiestnené 3 x Node server, 1 x Cora Node server, HP manamanet switch, 2x HP SAN switch a 2 x HP 10 Gb Ethernet switch.  Serverová 
časť je riešné v clusteri. Každý server má dve 10 Gb karty, ktoré sa pripájajú do jednotlivých 10Gb Ethernet switchov.

Riešenie je postavené na virtualizačnej platforme Microsoft Hyper-V. V prípade ktoréhokoľvek fyzického servera sú všetky jeho virtuálne servery presunuté 
pod iný fyzický server. 

TO BE stav

V projekte bude využitá aktuálna technologická vrstva pre elektronické služby. Integrovaný webový portál  isvs_11140 bude stavaný ako služba na hardvéri 
dodávateľa.

4.9.2       Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

V nasledujúce tabuľke uvádzame výkonnostné parametre, ktoré plánujeme preniesť do Zmluvy o dielo. 

Parameter Jednotky Predpokladaná hodnota Poznámka

Počet interných používateľov Počet 100

Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom zaťažení Počet 20

Počet externých používateľov (internet) Počet 10000

Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom zaťažení Počet 1000

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za obdobie Počet/obdobie 100 000 / rok

Objem údajov na transakciu Objem/transakcia 1 Mb

4.9.3       Návrh riešenia technologickej architektúry

Navrhované riešenie bude využívať vybudovanú technologickú infraštruktúru mesta.

 4.9.4       Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu

Navrhované riešenie bude využívať vybudovanú technologickú infraštruktúru mesta.



4.9.5       Jazyková lokalizácia

Požadovaný je Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Poľský jazyk a Ukrajinský.

  

4.10   Bezpečnostná architektúra
 Elektronické služby budú využívať vybudovanú technologickú infraštruktúru mesta, preto v projekte rozvoja nebude riešená bezpečnostná architektúra 
hardvéru. Integrovaný webový portál isvs_11140 bude stavaný ako služba na hardvéri dodávateľa.

5.     ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY
 

Projekt Malé zlepšenia eGov služieb nemá závislosť na plánované či realizované projekty mesta Žilina.

Stakeholder Kód 
projektu

(z MetaIS)

Názov projektu Termín ukončenia projektu Popis závislosti

6.     ZDROJOVÉ KÓDY
Mesto Žilina plánuje pri obstarávaní Integrovaného webového sídla postupovať v zmysle vzoru Zmluvy o dielo. Zmluvnú úpravu predkladáme nasledujúcu:

Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému odovzdať Objednávateľovi funkčné vývojové a produkčné prostredie, ktoré je  
súčasťou Informačného systému.
Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Informačného systému alebo jeho časti odovzdať Objednávateľovi Vytvorený zdrojový kód v jeho 
úplnej aktuálnej podobe, zapečatený, na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie Informačného systému, 
ktorej sa týka. Za odovzdanie Vytvoreného zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy o dielo rozumie odovzdanie 
technického nosiča dát Oprávnenej osobe Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude oboma Zmluvnými 
stranami spísaný a podpísaný preberací protokol.
Informačný systém (Dielo) v súlade s Technickou špecifikáciou obsahuje od zvyšku Diela oddeliteľný modul (časť) vytvorený 
Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy o dielo, ktorý je bez úpravy použiteľný aj tretími osobami, aj na iné alebo podobné účely, ako je účel 
vyplývajúci z tejto Zmluvy o dielo (ďalej ako „ “). A to najmä pre modul Karta občana.Modul
Vytvorený zdrojový kód Informačného systému (s výnimkou Modulu) vrátane jeho dokumentácie bude prístupný v režime podľa § 31 
ods. 4 písm. b) Vyhlášky č. 78/2020 (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia v zmysle Zákona o ITVS – 
vytvorený zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia). Pre zamedzenie pochybností uvádzame, že sa jedná len o 
zdrojový kód ktorý Dodávateľ vytvoril, alebo pozmenil v súvislosti s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť Vytvorený 
zdrojový kód okrem orgánov podľa predchádzajúcej vety aj tretím osobám, ale len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej 
písomnej zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií. 
Ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená SLA zmluva, od prevzatia Informačného systému sa prístup k vytvorenému zdrojovému 
kódu vo vývojovom a produkčnom prostredí, vrátane nakladania s týmto zdrojovým kódom, začne riadiť podmienkami dohodnutými v 
SLA zmluve.
Vytvorený zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, t. j. v takej, ktorá 
umožňuje kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. 
interfejsov a pod.) takejto Informačného systému alebo jeho časti. Zároveň odovzdaný Vytvorený zdrojový kód musí byť pokrytý testami 
(aspoň na 90%) a dosahovať rating kvality (statická analýza kódu) podľa CodeClimate/CodeQLa pod. (minimálne stupňa B). 
Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa Vytvoreného zdrojového kódu platí i na akékoľvek opravy, zmeny, 
doplnenia, upgrade alebo update Vytvoreného zdrojového kódu a/alebo vyššie uvedenej dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto 
Zmluvy o dielo alebo v rámci záručných opráv. Vytvorené zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z produkčného prostredia a 
budú odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu v zapečatenom obale. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi pri  
odovzdávaní Vytvoreného zdrojového kódu, pred zapečatením obalu, skontrolovať v priestoroch Objednávateľa prítomnosť Vytvoreného 
zdrojového kódu na odovzdávanom elektronickom médiu.



Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Informačného systému alebo jeho 
časti, pričom Objednávateľ sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu 
tretej osoby. Momentom platnosti SLA zmluvy umožní Objednávateľ poskytovateľovi, za predpokladu, že to je nevyhnutné, prístup 
k Vytvorenému zdrojovému kódu výlučne na účely plnenia povinností z  uzatvorenej SLA zmluvy.

Ďalej uvádzame postupy v zmysle ktorých bude narábané so zdrojovým kódom.

Centrálny repozitár zdrojových kódov: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31
Overenie zdrojového kódu s cieľom jeho prepoužitia: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c
Spôsoby zverejňovania zdrojového kódu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9
Inštrukcie k EUPL licenciám: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf

Uvedeným spôsobom obstarávania dôjde k zamedzeniu  „Vendor lock-in“  v súlade so Zákonom o ITVS.

 

7.     PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
Prevádzka hardvéru pre elektronické služby bude riešená interne v súlade s aktuálnymi postupmi.  Integrovaný webový portál isvs_11140 bude stavaný 
ako služba na hardvéri dodávateľa.

7.1      Prevádzkové požiadavky
 

Požadované SLA na služby systémovej a aplikačnej podpory – servisné služby vzťahujúce sa na produkčné a testovacie prostredie IS

Úrovne podpory používateľov:

Help Desk  bude realizovaný cez 3 úrovne podpory, s nasledujúcim označením:

L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného obstarávateľa
L2 podpory IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov, so znalosťou IS (zabezpečuje prevádzkovateľ IS – verejný 
obstarávateľ).
L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore IS (zabezpečuje úspešný uchádzač).

 

Definícia:

Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie základných problémov a požiadaviek koncových užívateľov 
a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, previesť základnú 
analýzu a určiť príčinu problému a jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené priamočiare a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie 
dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné užívateľské problémy (typicky zabudnutie hesla), 
overovanie nastavení SW a HW atď.

Podpora L2 (podpora 2. stupňa) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s 
koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za poskytovanie súčinnosti riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného hlásenia, čo mimo iného 
obsahuje aj spätnú kontrolu a podrobnejšiu analýzu zistených dát odovzdaných riešiteľmi 1. úrovne podpory. Výstupom takejto kontroly môže byť 
potvrdenie, upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Primárnym cieľom riešiteľov na úrovni Podpory L2 je 
dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne ho vyriešiť - s možnosťou eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3.

Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobtiažnejších Hlásení, vrátane 
vykonávania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov.

 

Riešenie incidentov – SLA parametre

Za incident je považovaná chyba IS, t.j. správanie sa v rozpore s prevádzkovou a používateľskou  dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná chyba, 
ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby.

Označenie závažnosti incidentu:

Závažnosť  incide
ntu

Popis naliehavosti incidentu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf


1.  
2.  
3.  

Kritická, 
Bezpečnostná

Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť, nie je možné 
poskytnúť požadovaný výstup z IS.

Bežná Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému.

Nekritická Kozmetické a drobné chyby.

 

 

 

Vyžadované reakčné doby:

Označenie závažnosti 
incidentu

Reakčná doba  od nahlásenia incidentu po začiatok (1)

riešenia incidentu
Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia 
incidentu (DKVI) (2)

Spoľahlivosť (3)

(počet incidentov za 
mesiac)

Bežná Do 24 hodín 48  hodín 5

Kritická Do 6 hodín 12hodín 1

Nekritická Do 48 hod. Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov

Bezpečnostná Do 12 hod. 24 hodín 1

 

Požiadavky na hlásenie Incidentov sa spracúvajú v rámci časového pokrytia od 8:00 do 16:00.
(1) Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu 
s verejným obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie.
(2) DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky – čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením incidentu 
úspešným uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na 
nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade potreby je úspešný uchádzač oprávnený 
požadovať od verejného obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.
(3) Maximálny počet incidentov za kalendárny mesiac. Každá ďalšia chyba nad stanovený limit spoľahlivosti sa počíta ako začatý deň omeškania 
bez odstránenia vady alebo incidentu. Duplicitné alebo technicky súvisiace incidenty (zadané v rámci jedného pracovného dňa, počas 
pracovného času 8 hodín) sú považované ako jeden incident.

Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi v rámci testovacieho prostredia

Majú závažnosť incidentu nekritickú a nižšiu
Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia
Za incident na testovacom prostredí sa nepovažuje incident vztiahnutý k práve testovanej funkcionalite

 

 

7.2      Požadovaná dostupnosť IS:
 

Popis Pa
ra
me
ter

Poznámka

Prevádzkové 
hodiny

12 
ho
dín

od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní

Servisné okno 10 
ho
dín

od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní



10 
ho
dín

od 22:00 hod. - 08:00 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov

Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času.

Dostupnosť 
produkčného 
prostredia IS

98,
5%

·        98,5% z 24/7/365  t.j. max ročný výpadok je 66 hod.

·        Maximálny mesačný výpadok je 5,5 hodiny.

·        Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni.

·        Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. 
nahlásenie incidentu na L3 v čase od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní).  Do dostupnosti IS nie sú započítavané 
servisné okná a plánované odstávky IS.

·        V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania 
bez odstránenia vady alebo incidentu.

 

8.     POŽIADAVKY NA PERSONÁL
 

Pre projekt bol zriadený Riadiaci výbor v zložení.

Ing. Peter Fabiáne - predseda riadiaceho výboru

Ing. Radovan Martinček - člen riadiaceho výboru

Bc. Ivana Stillerová - člen riadiaceho výboru

Ing. Miroslava Buznová - tajomník riadiaceho výboru

Pre projekt bol zriadený Projektový tím v zložení:

ID Meno a 
Priezvisko

Pozícia Oddelenie Rola v projekte Poznámka

1. Miroslava 
Buznová

Projektový manažér EU Riadenie projektov mesta 
Žilina

Projektový manažér EU
interná pozícia pre podporné aktivity,

pozícia bude hradená z vlastných 
prostriedkov žiadateľa

2. Pavol Scheber Špecialista verejného 
obstarávania

Oddelenie verejného 
obstarávania

Špecialista verejného 
obstarávania interná pozícia pre podporné aktivity,

3. Nový 
zamestnanec

IT analytik IT IT analytik
interná pozícia pre hlavné aktivity,

plný úväzok

4. Nový 
zamestnanec

IT architekt IT IT architekt
interná pozícia pre hlavné aktivity,

dohoda

5. Nový 
zamestnanec

UX dizajnér externý UX dizajnér
externá pozícia pre hlavné aktivity,

6. Nový 
zamestnanec

UX dizajnér externý UX dizajnér
externá pozícia pre hlavné aktivity,

7. Nový 
zamestnanec

Garant elektronickej služby interný Vlastník procesov
interná pozícia pre hlavné aktivity,

dohoda



8. Nový 
zamestnanec

Garant elektronickej služby interný Vlastník procesov interná pozícia pre hlavné aktivity,

dohoda

9. Nový 
zamestnanec

Manažér kvality externý Manažér kvality
externá pozícia pre hlavné aktivity,
pozícia bude hradená z vlastných 
prostriedkov žiadateľa

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené pracovné náplne spolu s popisom.

Projektová rola:  

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Stručný popis: ·        zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, 
zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie Riadiaceho 
výboru. Zodpovedá za riadenie všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tím objednávateľa a za efektívnu 
komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom dodávateľa.

·        zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov 
projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s 
tým súvisiacich rizík. Projektový manažér vedie špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými štandardami, zásadami 
a princípmi projektového riadenia.

·        zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým plánov 
a za riadenie s tým súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci projektu/ projektový manažér obvykle podieľa na ich 
plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou osobou pre zákazníka.

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovednosti, 
povinností a 
kompetencií

Zodpovedný za:

·        Riadenie projektu podľa pravidiel stanovených vo Vyhláške 85/2020 Z.z.

·        Riadenie prípravy, inicializácie a realizácie projektu

·        Identifikovanie kritických miest projektu a navrhovanie ciest k ich eliminácii

·        Plánovanie, organizovanie, motivovanie projektového tímu a monitorovanie projektu

·        Zabezpečenie efektívneho riadenia všetkých projektových zdrojov s cieľom vytvorenia a dodania obsahu a zabezpečenie 
naplnenie cieľov projektu

·        Určenie pravidiel, spôsobov, metód a nástrojov riadenia projektu a získanie podpory Riadiaceho výboru (RV) pre riadenie, 
plánovanie a kontrolu projektu a využívanie projektových zdrojov

·        Zabezpečenie vypracovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom 
Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

·        Zabezpečenie realizácie projektu podľa štandardov definovaných vo Vyhláške 78/2020 Z.z.

·        Zabezpečenie priebežnej aktualizácie a verzionovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v minimálnom rozsahu 
Vyhlášky 85/2020 Z.z., Prílohy č.1

·        Vypracovanie, pravidelné predkladanie a zabezpečovanie prezentácie stavov projektu, reportov, návrhov riešení problémov a 
odsúhlasovania manažérskej a špecializovanej dokumentácie v rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1 na 
rokovanie RV

·        Riadenie a operatívne riešenie a odstraňovanie strategických / projektových rizík a závislostí

·        Predkladanie návrhov na zlepšenia na rokovanie Riadiaceho výboru (RV)



·        Zabezpečenie vytvorenia a pravidelnej aktualizácie BC/CBA a priebežné zdôvodňovanie projektu a predkladanie na rokovania 
RV

·        Celkovú alokáciu a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov v projekte

·        Celkový postup prác v projekte a realizuje nápravné kroky v prípade potreby

·        Vypracovanie požiadaviek na zmenu (CR), návrh ich prioritizácie a predkladanie zmenových požiadaviek na rokovanie RV

·        Riadenie zmeny (CR) a prípadné požadované riadenie konfigurácií a ich zmien

·        Riadenie implementačných a prevádzkových aktivít v rámci projektov.

·        Aktívne komunikuje s dodávateľom, zástupcom dodávateľa a projektovým manažérom dodávateľa s cieľom zabezpečiť 
úspešné dodanie a nasadenie požadovaných projektových výstupov,

·        Formálnu administráciu projektu, riadenie centrálneho projektového úložiska, správu a archiváciu projektovej dokumentácie

·        Kontrolu dodržiavania a plnenia míľnikov v zmysle zmluvy s dodávateľom,

·        Dodržiavanie metodík projektového riadenia,

·        Predkladanie požiadaviek dodávateľa na rokovanie Riadiaceho výboru (RV),

·        Vecnú a procesnú administráciu zúčtovania dodávateľských faktúr

Projektová 
rola:

 

IT ANALYTIK

Stručný 
popis:

·        zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu procesov, 
metodiky, technických možností a inej dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v oblasti biznis 
analýzy a analýzy softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov.

·        analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, vytvára 
analytický model systému, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom.

·        Analytik informačných technológií pripravuje špecifikáciu cieľového systému od procesnej až po technickú rovinu. Mapuje a 
analyzuje existujúce podnikateľské a procesné prostredie, analyzuje biznis požiadavky na informačný systém, špecifikuje požiadavky na 
informačnú podporu procesov, navrhuje koncept riešenia a pripravuje podklady pre architektov a vývojárov riešenia, participuje na 
realizácii zmien, dohliada na realizáciu požiadaviek v cieľovom riešení, spolupracuje pri ich preberaní (akceptácie) používateľom.

·        Pri návrhu IT systémov využíva odbornú špecializáciu IT architektov a projektantov. Študuje a analyzuje dokumentáciu, 
požiadavky klientov, legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných 
procesov. Navrhuje a prerokúva koncepcie riešenia informačných systémov a analyzuje ich efekty a dopady. Zabezpečuje spracovanie 
analyticko-projektovej špecifikácie s návrhom dátových a objektových štruktúr a ich väzieb, užívateľského rozhrania a ostatných 
podkladov pre projektovanie nových riešení.

·        Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti svojej špecializácie. 
Zodpovedá za návrhovú (design) časť IT - pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných systémov (biznis pohľad) a ich 
realizátormi (technologický pohľad).

Detailný 
popis 
rozsahu 
zodpovednos
ti, povinností 
a 
kompetencií

Zodpovedný za:

·            Vykonanie analýzy procesných a ďalších požiadaviek a vytvorenie špecifikácie súčasného alebo budúceho užívateľa softwaru 
(„zákazníka“) a následne navrhuje dizajn a programátorské riešenie.

·            Participáciu na vývoji nových, ale i vylepšovaní existujúcich aplikácií v rámci celého vývojového cyklu – systémová analýza, 
dizajn, kódovanie, užívateľské testovanie, implementácia, podpora, dokumentácia. Úzko spolupracuje aj s IT architektom.

·            Analýza potrieb zákazníka vrátane tvorby úplnej analytickej dokumentácie a vstupov do verejného obstarávania (VO).



·            Mapovanie požiadaviek do návrhu funkčných riešení.

·            Návrh a správa katalóg požiadaviek  - registra požiadaviek riešenia

·            Analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek,

·            Návrh fyzického a logického modelu,

·            Návrh testovacích scenárov,

·            V priebehu implementácie robí dohľad nad zhodou výstupov s pôvodným analytickým zadaním.

·            Zodpovednosť za dodržovanie správnej metodiky pri postupe analýzy

·            Definovanie akceptačných kritérií v projekte

·            Odsúhlasenie opisu produktov, ktoré predstavujú vstupy alebo výstupy (priebežné alebo konečné) úloh dodávateľov, alebo 
ktoré ich priamo ovplyvňujú a zabezpečovať akceptáciu produktov po ich dokončení

·            Priraďuje priority a poskytuje stanoviská používateľov na rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu – k realizácii zmenových 
požiadaviek

·            Poskytuje merania aktuálneho stavu pre potreby porovnania s výsledkami projektu vzhľadom na realizáciu prínosov

·            Rieši požiadavky používateľov a konflikty iných priorít

·            Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa

·            Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov 
v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

·            Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

Projektová 
rola:

 

VLASTNÍK PROCESOV (biznis vlastník)

Stručný 
popis:

·        zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému užívateľovi. Kľúčová rola na 
strane zákazníka (verejného obstarávateľa), ktorá schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné riešenie, prínos požadovanú 
hodnotu a naplnenie merateľných ukazovateľov. Úlohou tejto roly je definovať na užívateľa orientované položky (user-stories), ktoré budú 
zaradzované a prioritizované v produktovom zásobníku. Zodpovedá za priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci 
analýzy, návrhu riešenia vrátane DNR z pohľadu analýzy a návrhu riešenia aplikácii IS.

·        zodpovedný za schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov 
projektu. Definuje očakávania na kvalitu projektu, kvalitu projektových produktov, prínosy pre koncových používateľov a požiadavky na 
bezpečnosť. Definuje merateľné výkonnostné ukazovatele projektov a prvkov. Vlastník procesov schvaľuje  akceptačné kritériá, rozsah a 
kvalitu dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov, odsúhlasuje spustenie výstupov projektu do produkčnej 
prevádzky a dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu.

Detailný 
popis 
rozsahu 
zodpovedno
sti, 
povinností 
a 
kompetencií

Zodpovedný za:

·        Realizáciu dohľadu nad súladom projektových výstupov s požiadavkami koncových používateľov.

·        Spoluprácu pri riešení odpovedí na otvorené otázky  a riziká projektu.

·        Posudzovanie, pripomienkovanie, testovanie a protokolárne odsúhlasovanie projektových výstupov v príslušnej oblasti (v biznis 
procese) po vecnej stránke (najmä procesnej a legislatívnej)

·        Riešenie problémov a požiadaviek  v spolupráci s odbornými garantmi,

·        Spoluprácu pri špecifikácii a poskytuje súčinnosť pri riešení zmenových požiadaviek

·        Schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu z pohľadu 
používateľov koncového produktu



·        Definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľova 
požiadaviek na bezpečnosť,

·        Definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,

·        Sledovanie a odsúhlasovanie nákladovosti, efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a priebežné monitorovanie a kontrolu 
odôvodnenia projektu (BC/CBA)

·        Schválenie akceptačných kritérií,

·        Riešenie problémov používateľov

·        Akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov,

·        Vykonanie UX a UAT testovania

·        Odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,

·        Dostupnosť a efektívne využitie ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu,

·        Vykonávanie monitorovania a hodnotenia procesov v plánovaných intervaloch.

·        Poskytovanie vyjadrení k zmenovým požiadavkám, k ich opodstatnenosti a prioritizácii

·        Zisťovanie efektívneho spôsobu riadenia a optimalizácie zvereného procesu, vrátane analyzovanie všetkých vyskytujúcich sa 
nezhôd,

·        Okrem zvažovaní rizík prevádzkových alebo podporných procesov súčasne vlastník napomáha identifikovať príležitosti,

·        Zlepšovanie a optimalizáciu procesov v spolupráci s ďalšími prepojenými vlastníkmi procesov a manažérom kvality,

·        Odsúhlasenie akceptačných protokolov zmenových konaní

·        Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov 
v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

·        plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

Projektová rola:  

UX DIZAJNÉR (UX výskumník, Informačný architekt, Interakčný dizajnér)

 

Stručný popis: zodpovedá za podporu a dohľad nad projektom z pohľadu nastavenia princípov, kritérií a požiadaviek na UX, kontrolu kvality 
dodržania “user experience” a realácie výstupov. Hlavnou úlohou role je zabezpečiť aplikáciu metodológie UCD (user centered 
design) pri vývoji SW, pričom vznikajúce koncové služby SW musia byť postavené na reálnych potrebách koncových 
používateľov.

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovednosti, 
povinností a 
kompetencií

Zodpovedný za:

·      Realizáciu kvalitatívneho používateľského výskumu (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie 
rozhovoru a vyhodnotenie výskumu).

·      Realizáciu kvantitatívneho používateľského výskumu (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie 
dotazníku a vyhodnotenie výskumu).

·      Syntetizáciu biznis, technických a používateľských požiadaviek.

·      Realizáciu formatívnych a sumatívnych testovaní použiteľnosti (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, 
vedenie rozhovoru a vyhodnotenie výskumu).

·      Návrh informačnej architektúry a to najmä metódami triedenia kariet (card sorting), návrhom mapy stránky a screen flow.

·      Tvorbu, testovanie a iteráciu prototypov – napr. pomocou Axure, Sketch, Figma alebo Adobe XD

·      Mapovanie zákazníckych ciest



·      Analýzu a návrh riešenia problematiky prístupnosti webových sídiel,

·      Podporu a spoluprácu pri tvorbe Stratégie riadenia kvality (princípy, kritériá kvality),

·      Spoluprácu pri vytváraní funkčných požiadaviek na výstupy z pohľadu dohľadu a UX,

·      Vedenie a aktualizáciu príslušných projektových výstupov a registrov,

·      Hodnotenie jednotlivých verzií výstupov projektu z pohľadu dohľadu, kontroly a UX v jednotlivých etapách,

·      Vytváranie hodnotiacich kritérií na dohľad výstupov a príslušných záznamov, o ktorých reportuje projektovému manažérovi 
objednávateľa,

·      Nastavenie a dohľad nad procesom testovania a pripomienkovanie stratégie testovania, plánov a testovacích scenárov,

·      Účasť na kontrolných aktivitách počas implementácie výstupov

·      Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov 
v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

·      Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov 
v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

·      Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

Projektová 
rola:

 

IT ARCHITEKT

Stručný 
popis:

·      zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, 
za riešenie architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi.

·      vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. Študuje a stanovuje smery technického rozvoja 
informačných technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje 
základnú architektúru informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry 
IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia.

·      zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. Môže tiež 
poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt, projektant analyzuje, vytvára a konzultuje 
so zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych 
systémov, sietí a pod. Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám zákazníka v 
zmysle rozsahu, kvality a ceny celej služby/riešenia.

Detailný 
popis 
rozsahu 
zodpovedno
sti, 
povinností a 
kompetencií

Zodpovedný za:

·            Navrhovanie architektúry IT riešení s cieľom dosiahnuť najlepšiu efektivitu.

·            Transformovanie cieľov, prísľubov a zámerov projektu do tvorby reálnych návrhov a riešení.

·            Navrhovanie takých riešení, aby poskytovali čo najvyššiu funkčnosť a flexibilitu.

·            Posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s ohľadom na požiadavky projektu.

·            Zodpovednosť za technické navrhnutie a realizáciu projektu.

·            Zodpovednosť za vytvorenie technickej IT dokumentácie a jej následná kontrola.

·            Zodpovednosť za definovanie integračných vzorov, menných konvencií, spôsobov návrhu a spôsobu programovania.

·            Definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu (Proof Of Concept.)

·            Vytvorenie požiadaviek na HW/SW infraštruktúru IS

·            Udržiavanie a rozvoj konzistentnej architektúry s dôrazom na architektúru aplikačnú, dátovú a infraštruktúru



·            Analýzu a odhad náročnosti technických požiadaviek na vytvorenie IS alebo vykonanie zmien v IS

·            Navrhovanie riešení zohľadňujúce architektonické štandardy, časové a zdrojové obmedzenia,

·            Navrhovanie dátových transformácií medzi dátovými skladmi a aplikáciami

·            Vyhodnocovanie implementačných alternatív z pohľadu celkovej IT architektúry

·            Ladenie dátových štruktúr za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu

·            Prípravu akceptačných kritérií

·            Analýza nových nástrojov, produktov a technológií

·            Správa, rozvoj a dohľad nad dodržiavaním integračných štandardov

·            Priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane Detailného návrhu riešenia 
(DNR) z pohľadu analýzy a návrhu riešenia architektúry IS

·            Vykonáva posudzovanie a úpravu testovacej stratégie, testovacích scenárov, plánov testov, samotné testovanie a účasť na 
viacerých druhoch testovania

·            Vykonanie záťažových, výkonnostných a integračných testov a navrhnutie následných nápravných

·            Nasadenie a otestovanie migrácie, overenie kvality dát a navrhnutie nápravných opatrení

·            Participáciu na výkone bezpečnostných testov,

·            Participáciu na výkone UAT testov,

·            Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa

·            Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov 
v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

·            Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

Projektová rola:  

MANAŽÉR KVALITY

Stručný popis: ·        zodpovedá za priebežné vyžadovanie, hodnotenie a kontrolu kvality (vecnej aj formálnej) počas celého projektu. Je 
zodpovedný za úvodné nastavenie pravidiel riadenia kvality a za následné dodržiavanie a kontrolu kvality jednotlivých projektových 
výstupov. Sleduje a hodnotí kvalitatívne ukazovatele projektových výstupov a o zisteniach informuje projektového manažéra 
objednávateľa formou pravidelných alebo nepravidelných správ/záznamov.

·        plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti na 
trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s platnými normami. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie 
kvality, vrátane kontroly ich plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s plánom.

·        Počas celej doby realizácie projektu zabezpečuje zhodu kvality projektových výstupov s požiadavkami. Realizuje postupy 
riadenia kvality tak, aby výsledkom boli projektové výstupy spĺňajúce požiadavky objednávateľa. Kontroluje, či sa riadenie a proces 
zabezpečenia kvality vykonáva správnym spôsobom, v správnom čase a správnymi osobami.

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovednosti, 
povinností a 
kompetencií

Zodpovedný za:

·        Návrh a zavádzanie do praxe postupov, techník, nástrojov a pravidiel, ktoré maximalizujú efektivitu práce a kvalitatívne 
parametre vývoja softwaru/produktu/IS, resp. IT projektu

·        Definovanie politiky kvality (stratégie kvality), meranie kvality, analýzu a spracovanie plánov kvality,

·        Riadenie a monitorovanie dosahovania cieľov kvality,



·        Špecifikáciu požiadaviek na kvalitu vyvíjaných funkcionalít systému

·        Špecifikáciu požiadaviek pre ďalší rozvoj,

·        Definovanie akceptačných kritérií

·        Zabezpečenie súladu so štandardmi, normami, právnymi požiadavkami, požiadavkami užívateľov a prevádzkovateľov 
systémov,

·        Posúdenie BC/CBA – odôvodení projektu

·        Kontrolu kvalitu plnenia vecných požiadaviek definovaných v Zmluve s dodávateľom alebo v požiadavkách na zmenu,

·        Akceptáciu splnenia vecných a kvalitatívnych požiadaviek v projekte svojím podpisom na akceptačnom protokole pri 
odovzdávaní jednotlivých fáz projektu/čiastkových projektov alebo pri odovzdávaní zmien vykonaných v rámci zmenových konaní,

·        Aktívnu účasť rokovaniach a participáciu na riešení vecných požiadaviek členov projektového tímu,

·        Monitoring a vyhodnocovanie kvality údajov a návrh nápravných opatrení za účelom zabezpečenia správnosti 
a konzistentnosti údajov

·        Definovanie postupov, navrhovanie a vyjadrovanie sa k plánom testov a testovacích scenárov

·        Analyzovanie výsledkov testovania.

·        Kontrolu plnenia projektových úloh a časového harmonogramu projektu

·        Kontrolu plnenia finančného plánu projektu

·        Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov 
v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1

·        Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu

9.     IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU
Projekt bude v zmysle Vyhlášky 85/20202 Zz o projektovom riadení realizovaný metódou waterfall. V zmysle vyhlášky 85/2020 Zz o projektovom riadení je 
možné pristupovať k realizácii projektu prostredníctvom čiastkových plnení, t.j. inkrementov. V projekte je definovaný jeden inkrement na obdobie hlavných 
aktivít. 

 

10.  PRÍLOHY

Koniec dokumentu
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