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1. Prehľad
Predmetom štúdie uskutočniteľnosti je elektronizácia služieb ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len ES MZVEZ SR) a jej 
realizácia v rámci širšieho reformného zámeru, schváleného Ministerstvom vnútra SR na zasadnutí hodnotiacej komisie zo dňa 14. marca 2019: „Zefektívnenie 
procesov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ich modernizácia IKT prostriedkami“. Štúdiu pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a 
európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVEZ SR“), ktoré bude zároveň prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre realizáciu projektu.

V zmysle zákona č. 575/2001 Z.z. je MZVEZ SR ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným 
štátom, medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám.

Schválená reforma si kladie za cieľ znížiť administratívnu záťaž občanov/podnikateľov a zamestnancov ministerstva, prostredníctvom zjednodušovania procesov 
vykonávaných v rámci agendy MZVEZ SR s dôrazom na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Aktivity reformy počítajú s analýzou a optimalizáciou 
procesov, zavedením jednotného procesného a metodického rámca a nasadením IKT prostriedkov na podporu a zlepšenie procesov. Táto štúdia sa tak zaoberá 
predovšetkým nasadením podpory IKT prostriedkami, respektíve aktivitami v súlade s dopytovou výzvou „Malé zlepšenia eGov služieb“ a z menšej časti aj 
migráciou IS ES MZVEZ SR na open source a do vládneho cloudu vzhľadom na strategickú prioritu „Vládny Cloud“ a úsporu nákladov na licenčné poplatky. 
Alokácia rozpočtu na migráciu do vládneho cloudu na open source je menšinová, keďže hlavné zameranie aktivít je na malé zlepšenia eGov služieb, avšak ich 
zahrnutie je zmysluplné vzhľadom na synergiu vykonania týchto aktivít v rámci jedného projektu. Nové riešenie tak bude stavané okrem iného na princípoch 
Vládny Cloud a open source.

Projekt bude financovaný z dopytovej výzvy Malé zlepšenia eGov služieb v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 Informačná 
spoločnosť, s tematickým cieľom „zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality“. Investičná priorita 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci 
elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva.

 
Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

Zdôvodnenie využitia dopytovej výzvy pre e-government

Projekt je navrhovaný na čerpanie prostriedkov z dopytovej výzvy „Malé zlepšenia eGov služieb“. Celá oblasť problematiky, ktorá je predmetom projektu je 
v kompetencii MZVEZ SR. Cieľovou skupinou sú predovšetkým všetci občania SR, domáce právnické osoby, iné domáce inštitúcie a zainteresované strany 
a zároveň samotné MZVEZ SR, jeho útvary, rozpočtové a príspevkové organizácie a zamestnanci.

V rámci MZVEZ SR sú to útvary a zamestnanci jednotlivých sekcií  a 70 zastupiteľských úradov SR MZVEZ (62 Veľvyslanectiev a 8 generálnych konzulátov) 
rozmiestnených v rôznych častiach sveta.

V rámci projektu sa budú predovšetkým, resp. z väčšinovej časti rozpočtu elektronizovať konkrétne procesy konkrétnych odborov a sekcií MZVEZ SR a iba 
menšinová časť bude alokovaná na migráciu existujúcich systémov do vládneho Cloudu a z licencovaných riešení na open source.

Z týchto dôvodov je projekt navrhovaný na využitie dopytovej výzvy Malé zlepšenia eGov služieb.

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia

Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je MZVEZ SR. V zmysle zákona č. 575/2001 Z.z. je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky (ďalej aj „MZVEZ SR“) ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným 
štátom, medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám. MZVEZ SR je priamo zodpovedné za riadenie procesov ktoré spadajú do 
rozsahu ES MZVEZ SR a v jeho správe sa nachádzajú zastupiteľské úrady, do ktorých činností ES MZVEZ SR priamo zasahuje.



Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII

PRIORITNÁ OS 7: INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ

INVESTIČNÁ PRIORITA 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej 
kultúry a elektronického zdravotníctva.

Špecifický Cieľ 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

a

Špecifický Cieľ 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií
Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov

Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu

4 740 312,29 € s DPH

Tabuľka 2: Životné situácie

Kód Životné situácie

003 Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy

053 Osobné údaje a doklady

070 Dotácie

075 Cestovanie do zahraničia

076 Cestovné doklady a náhradné cestovné doklady

078 Pomoc v núdzi v zahraničí

117 Úmrtie

Tabuľka 3: Agendy a úseky verejnej správy

Kód Agenda Kód Úsek verejnej správy

A0001
672

Zabezpečovanie ochrany práv a záujmov Slovenskej republiky 
a jej občanov v zahraničí

U001
28

Ochrana práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí

A0001
673

Zabezpečovanie riadenia zastupiteľských úradov Slovenskej 
republiky v zahraničí

U001
29

Riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí vrátane riadenia 
obchodno-ekonomických oddelení

A0001
677

Poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci U001
33

Oficiálna rozvojová pomoc

Projekt bude primárne prispievať k realizácii nasledujúcich špecifických cieľov s merateľnými ukazovateľmi na úrovni projektu:

Tabuľka 4: Merateľné ukazovatele na úrovni projektu

Špecifický cieľ Ukazovatele výsledku programu KPI (Merateľný ukazovateľ) Indikatívn
a hodnota



7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a 
dostupnosti  eGovernment služieb pre 
podnikateľov

Celková spokojnosť podnikateľov 
so službami eGovernmentu

[P0234] Počet nových zjednodušených životných situácií pre 
podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb

[P0738] Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k 
riešeniu životných situácií pre podnikateľov
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7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 
eGovernment služieb pre občanov

Celková spokojnosť občanov so 
službami eGovernmentu

Celkové používanie služieb 
eGovernmentu občanmi

[P0233]  Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, 
realizovaných kombináciou elektronických služieb

[P0739] Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k 
riešeniu životných situácií pre občanov.
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2. Dôvod
 

Činnosť MZVEZ SR sa týka skoro každého Slováka a význam jeho služieb neustále rastie, keďže sa zvyšuje počet Slovákov žijúcich a cestujúcich do zahraničia 
a Slovensko je stále viac prepojené v medzinárodnom prostredí.

Realizácia služieb MZVEZ je v súčasnosti zastaraná a neefektívna, napríklad:

Nie sú automatizované opakujúce sa a časovo náročné procesy (napr. reporty, prijatie žiadosti, atď.)
E-mail sa využíva ako komunikačný nástroj v procesoch, ktoré si vyžadujú nástroj s inými vlastnosťami

Tento stav spôsobuje:

Vysoké náklady
Duplicity
Komplexnosť
Dlhú dobu realizácie služieb
Stav môže ohroziť bezpečnosť Slovákov v zahraničí

Tieto služby je potrebné neustále vylepšovať, aby boli vykonávané efektívne a šetrili čas ako MZVEZ SR, tak aj občanom, ktorí ich využívajú. Tento projekt je 
cielený práve na ich vylepšenie. Avšak v jeho rámci sa nebude len zefektívňovať spôsob realizácie procesov na MZVEZ SR, ale zároveň bude riešená migrácia 
informačného systému IS ES MZVEZ SR do vládneho cloudu za účelom úspory nákladov na hardware v rámci strategickej priority „Vládny Cloud“. IS ES MZVEZ 
SR bude taktiež presunutý z komerčného, plateného licenčného riešenia na open source licencie, za účelom zníženia nákladov na licenčné poplatky.

Zmienené procesy spadajú do oblastí služieb, ktoré MZVEZ SR vykonáva a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke spoločne s ich početnosťou alebo objemom 
nákladov.

Tabuľka 5: Početnosti riešených oblastí v rámci projektu

Obla
sť

Názov Početnosť za rok Zdroj dát / 
Poznámka



1 Poskytovanie dotácii 200 predložených žiadostí ročne

60 manuálne zadávanie do systému GM „mikrograntov“

2 mesačná manuálna tvorba štatistík zo systému GM

Dáta od SAMRS

2 Zahraničná pomoc Permanentne je sledovaná situácia v danej krajine zamestnancom ZÚ (na základe údajov s OKRM počítame s 10 krát 
denne, čiže 2 500 ročne)

375 flash správ ročne

50 informovaní a schválení VZÚ o návrhoch cestovných odporúčaní ročne

50 upravených a schválených cestovných odporúčaní ročne

50 zverejnených cestovných odporúčaní ročne

12 informovaní registrovaných občanov ročne

104 informovaní a schválení VZÚ o návrhoch informácie pre cestujúcu verejnosť ročne

104 upravených a schválených informácií pre cestujúcu verejnosť ročne

104 zverejnení informácie pre cestujúcu verejnosť ročne

208 informovaní registrovaných občanov ročne

125 vytvorení a zaslaní informácií relevantných pre bezpečnosť v teritóriu ročne

912 Hlásenie činnosti ZÚ v oblasti krízového manažmentu

Dáta od OKRM

3 Podporné procesy 
MZVEZ SR

2 588 žiadostí o cestovný pas

1 022 žiadostí o občiansky preukaz

165 žiadostí o vodičský preukaz

255 žiadostí o náhradný cestovný doklad

422 zápisov o narodení

190 zápisov o uzavretí manželstva

2 zápisy o úmrtí

25 žiadostí o zmenu mena a priezviska

4 žiadosti o udelenie občianstva

63 žiadostí o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve

3 žiadosti o prepravu telesných pozostatkov

2 vybavenia dokladu na prepravu zbraní

998 žiadostí o výpis z registra trestov

11 vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

7 podaní oznámenia o vzniku stavu núdze

Dáta od MZVEZ 
SR

Tabuľka 6: Celkové potenciálne výnosy vyplývajúce z projektu

Oblasť Názov Výnosy po zavedení opatrení v projekte

1 Poskytovanie dotácii 126 257 EUR ročne

2 Zahraničná pomoc 95 973 EUR ročne

3 Podporné procesy MZVEZ 203 080 EUR ročne

Projekt je plánovaný v súlade s nasledovnými dokumentami:



1.  

Dopytová výzva – Malé vylepšenia eGov služieb
Reformný zámer – Zefektívnenie procesov MZVEZ SR a ich modernizácia IKT prostriedkami, ktorý plní ciele:

znížiť administratívnu záťaž občanov, podnikateľov a zamestnancov ministerstva, prostredníctvom zjednodušovania procesov vykonávaných v 
rámci agendy MZVEZ SR s dôrazom na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb
celkové zlepšenie fungovania MZVEZ SR.

Stratégia informatizácie verejnej správy SR - Štátna správa bude používať dostatočne robustnú integrovanú komunikačnú a údajovú infraštruktúru pre 
poskytovanie elektronických služieb a svoju vnútornú komunikáciu
Operačným programom Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

špecifický cieľ 7.3 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
špecifický cieľ 7.4 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Strategická priorita „Vládny Cloud“

3. Rozsah
Štúdia uskutočniteľnosti vychádza z metodického usmernenia pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
a z podkladov k výzve Malé zlepšenia eGov služieb, predovšetkým príručky pre žiadateľa a prílohy 16, minimálne obsahové požiadavky ŠÚ.

Hlavné zainteresované osoby – aktéri v oblastiach poskytovania grantov, zahraničnej pomoci, podnikania v zahraničí a podporných procesov MZVEZ SR, 
s popisom ich rolí a IS, sú uvedení v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka 7: Hlavní zainteresovaní aktéri

Aktér Rola Informačný systém

MZVEZ SR Vlastník procesov, ktoré budú podporené ES MZVEZ SR ·       isvs_7356 GM IS 
SAMRS;

·       isvs_6102 ES MZVEZ SR;

·       isvs_6106 ESSR

Občania SR, domáce firmy a inštitúcie Konzumenti existujúcich a nových služieb, ktoré budú podporené ES MZVEZ SR N/A

V rámci rozsahu projektu sa štúdia zameriava na optimalizáciu v nasledovných oblastiach, službách a procesoch:

Oblasť - Poskytovanie dotácií

Do oblasti 1 – Poskytovanie dotácií je zahrnutá služba poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci SR pod logom SlovakAid a poskytovanie dotácií v zmysle 
zákona č. 545/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZVEZ SR. Oficiálna rozvojová pomoc SR je poskytovaná MZVEZ SR pod logom SlovakAid od roku 
2003, kedy sa Slovensko stalo z prijímajúcej krajiny donorom. O dotácie poskytované SlovakAid môžu požiadať právnické osoby s prideleným IČO, t.j. podniky, 
subjekty verejnej správy, organizácie, združenia a nadácie registrované na Štatistickom úrade SR, ktoré zároveň spĺňajú ďalšie podmienky dotačných výziev 
publikovaných na ročnej báze na webstránkach  (pre rok 2019 sú výzvy publikované na slovakaid.sk https://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy/grantove-vyzvy-

).2019

SAMRS (Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu) je rozpočtová organizácia MZVEZ SR spadajúca pod sekciu SMOP (Sekcia 
medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci) a je zodpovedná za implementáciu oficiálnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci 
Slovenskej republiky v partnerských krajinách ako aj za vzdelávanie a komunikačnú činnosť súvisiacu s rozvojovou pomocou v zmysle zákona č. 392/2015. 
SAMRS teda poskytuje služby relevantné pre túto štúdiu v Oblasti 1 – poskytovanie dotácií. Konkrétne sa jedná o udeľovanie dotácií SlovakAid a procesov s tým 
spojených, špecificky ide o vyhlasovanie výziev, registráciu žiadostí o dotáciu, kontrolu správnosti žiadostí, hodnotenie žiadostí, oznámenie o rozhodnutí, podpis 
zmluvy, monitoring realizácie projektov, prístup pre audítorov a vytváranie štatistík spojených s týmito procesmi. Tieto služby budú novo-zahrnuté do IS ES 
MZVEZ SR. 

Tabuľka 8: Služby a procesy / témy v oblasti 1 – Poskytovanie dotácií

Služ
ba

Procesy / témy Problémové oblasti

http://slovakaid.sk
https://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy/grantove-vyzvy-2019
https://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy/grantove-vyzvy-2019


1.  

Ude
ľova
nie 
dotá
cií

 

Vyhlasovanie výziev, registrácia žiadostí o dotáciu, kontrola formálnej správnosti žiadostí, odborné kvalitatívne 
hodnotenie žiadostí, schválenie žiadosti, oznámenie o rozhodnutí, podpis zmluvy a ich nahrávanie do CRZ, 
monitoring realizácie projektov, prístup pre hodnotiteľov a audítorov, vyúčtovanie, vytváranie štatistík spojených 
s týmito procesmi

·       Čiastočná elektronizácia 
(množstvo komunikácie papierovou 
formou poštou)

·       Duplicity vznikajúce 
komunikáciou dvoma 
komunikačnými kanálmi

·       Množstvo manuálnych úkonov 
(kompilovanie hodnotení v MS 
Excel, manuálne kopírovanie zmluvy 
do rôznych IS)

 

Oblasť - Zahraničná pomoc

OKRM (Odbor krízového manažmentu) spadajúci do sekcie SMPK (Sekcia medzinárodnoprávna, konzulárna a krízového manažmentu) poskytuje, v rámci tejto 
štúdie, relevantné služby Oblasti 2 – Zahraničná pomoc, ktoré budeme ďalej analyzovať. Konkrétne sa jedná o písanie a posielanie tzv. „Flash správ“, 
publikovanie cestovných odporúčaní, publikovanie informácií pre cestujúcu verejnosť, ďalej zasielanie núdzových textových správ, mesačné hlásenie ZÚ v 
oblasti krízového manažmentu a poskytovanie aplikácie Svetobežka a krízovej komunikácie s občanmi. Tieto služby budú novo-zahrnuté do IS ES MZVEZ SR.

1.1 Flash správa

Flash správou môžeme pre potreby štúdie rozumieť rýchlu komunikáciu v rámci ministerstva, resp. medzi ZÚ SR (zastupiteľským úradom) a útvarmi na území 
Slovenska, ktorá prebieha väčšinou e-mailom.

1.2 Cestovné odporúčanie

Cestovné odporúčanie je oficiálna tlačová informácia ministerstva, ktorá upozorňuje na bezpečnosť cestovania a na náhle a závažné zmeny, ktoré ho môžu 
ovplyvniť a má priamy vplyv na bezpečnosť, zdravie či životy občanov SR. Za aktuálnosť zodpovedá ZÚ a OKRM vedie katalógový prehľad cestovných 
odporúčaní.

1.3 Informácia pre cestujúcu verejnosť

Jedná sa o oficiálnu tlačovú správu ministerstva, ktorá informuje o dočasnej zmene podmienok cestovania v zahraničí. Informácia pre cestujúcu verejnosť sa 
netýka krízových situácií, mimoriadnych udalostí, nemá priamy vplyv na bezpečnosť, zdravie či životy slovenských občanov.

1.4 Poskytovanie aplikácie Svetobežka

Svetobežka je mobilná aplikácia poskytovaná MZVEZ SR, ktorá má asistovať občanom SR, ktorý sa chystajú vycestovať do zahraničia, alebo tam už vycestovali. 
Zahŕňa v sebe aplikácie existujúcich elektronických služieb obyvateľstvu (napr.: registrácia občanov pred cestou do zahraničia, hlásenie stavu núdze, atď.).

Tabuľka 9: Služby a procesy / témy v oblasti 2 – Zahraničná pomoc

Služba Procesy / témy Problémové oblasti

Flash správa Rozoslanie správy Komunikačný kanál (e-
mail)

Cestovné odporúčanie Proces schválenia textu odporúčania a jeho 
publikácia

Komunikačný kanál (e-
mail)

Informácia pre cestujúcu verejnosť Proces schválenia textu informácie a jej publikácia Komunikačný kanál (e-
mail)

Poskytovanie aplikácie Svetobežka (vrátane krízovej komunikácie 
s občanmi)

Nedostatočná funkcionalita Nedostatočná 
funkcionalita

2. Oblasť - Podporné procesy MZVEZ SR



Oblasť podporných procesov MZVEZ SR zahrňuje zmeny, ktoré budú vykonané v rámci podporného IS ES MZVEZ SR s výnimkou pridávania nových služieb, 
ktoré už boli popísané v predchádzajúcich dvoch oblastiach a týkajú sa poskytovania dotácií a zahraničnej pomoci. Oblasť 3 konkrétne obsahuje nasledujúce 
zmeny ES MZVEZ SR:

2.1 Online služby a ich formuláre

Online služby poskytované MZVEZ SR občanom budú optimalizované, v zmysle ich preskupenia do logickejších celkov za účelom väčšieho prehľadu pre 
občanov. Zároveň budú v rámci preskupovania existujúcich služieb aj redizajnované online formuláre tak, aby občan, ktorý sa ocitne v životnej situácii, ktorá si 
neintuitívne vyžaduje využitie viacerých služieb, bol k týmto službám automaticky navedený formulármi.

2.2 Migrácia do Vládneho cloudu

V rámci strategickej priority „Vládny cloud“ a synergie s ostatnými aktivitami tohto projektu bude ES MZVEZ SR migrovaný do vládneho cloudu za účelom 
zníženia nákladov na licenčné poplatky.

2.3 Migrácia na open source

ES MZVEZ SR bude taktiež z dôvodov synergie a zníženia nákladov v rámci projektu migrovaný na open source.

Tabuľka 10: Služby a procesy / témy v oblasti 3 – Podporné procesy MZVEZ

Služba Procesy / témy Problémové oblasti

Vydávanie pasu v zahraničí Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Vydávanie občianskeho preukazu v zahraničí Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Vydávanie vodičského preukazu v zahraničí Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Vybavovanie náhradných cestovných dokladov Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Podávanie žiadosti o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - 
zápis o narodení

Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Podávanie žiadosti o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - 
zápis o uzavretí manželstva

Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Podávanie žiadosti o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - 
zápis o úmrtí

Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Vybavovanie sprievodného listu na prepravu telesných 
pozostatkov

Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Podávanie žiadosti o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - 
žiadosť o zmenu mena a priezviska

Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Podávanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR v 
zahraničí

Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve 
SR v zahraničí

Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Podávanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku SR v 
zahraničí

Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Vybavenie dokladu na prepravu zbraní Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov



Registrácia exportéra Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Vyradenie z registru exportérov Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Zmena v registri exportérov Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Poskytnutie finančnej pomoci v zahraničí Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Služby podpory podnikania Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Vybavenie dokladu na prepravu zbraní Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Poskytovanie informácie o stave spracovania žiadosti na 
MZVaEZ SR

Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Oznamy a upozornenia pred cestovaním Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Výpis z registra trestov v zahraničí Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Registrácia pre cestou do zahraničia Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Zmena informácie o plánovanom pobyte v zahraničí Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

Podanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí Online služby 
a ich formuláre

Príliš veľká segmentácia jednotlivých služieb a neuspôsobenie 
formulárov na úrovni jednotlivých segmentov

N/A Migrácia do 
Vládneho cloudu

Súčasné nákladné (hardware) riešenie v nesúlade so strategickou 
prioritou

N/A Migrácia na open 
soruce

Súčasné nákladné riešenie (licenčné poplatky)

Prekladaný dokument popisuje:

Návrh architektúry riešenia, ktorý nadväzuje na strategickú architektúru verejnej správy, ktorá definuje kľúčové stavebné prvky informačného prostredia 
verejnej správy a ktorý vychádza z architektonických rámcov budovania verejnej správy (TOGAF® a ArchiMate®)
Motivácia určuje KPI, základné zainteresované strany a ich záujmy a ciele
Biznis architektúra definuje biznis procesy, funkcie a služby
Architektúra informačných systémov znázorňuje kompozíciu systémov a integračné väzby s okolím
Bezpečnostná architektúra definuje bezpečnostné požiadavky na riešenie
V časti implementácia a migrácia sú vysvetlené základné etapy projektu
Prevádzka riešenia popisuje, akým spôsobom bude zabezpečená podpora užívateľov a neustála inovácia podporných a administratívnych procesov
V časti Ekonomická analýza sú kvantifikované prínosy a náklady, ktoré si implementácia ES MZVEZ SR vyžaduje. V rámci tejto časti sú špecifikované 
indikatívne náklady pre realizáciu riešenia

Pre každú z vyššie uvedených oblasti riešenia sú identifikované kritériá kvality, na základe ktorých je možné posudzovať návrhy. Obdobne sú identifikované 
riziká, ktoré bude potrebné v nasledujúcom období počas prípravy a realizácie projektov eliminovať.

4. Použité skratky a značky



Tabuľka 11: Skratky a značky

Skratky a značky Vysvetlenie

BCR Pomer prínosov a nákladov

CBA Analýza nákladov a prínosov

CRZ Centrálny register zmlúv

DFŠ Detailná funkčná špecifikácia

EaP Ekonóm a personalista

eGov eGovernment

EIRR Ekonomická vnútorná výnosová miera

ENPV Ekonomická čistá súčasná hodnota

EOH Externí odborní hodnotitelia

FNPV Finančná čistá súčasná hodnota

GM IS Grant Management Informačný Systém

HW Hardvér

IČO Identifikačné číslo organizácie

IIS MIS Elektronický systém na správu registratúry

IKT Informačné a komunikačné technológie

IS Informačný systém

IS ES MZVEZ Informačný systém elektronické služby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí

IT Informačné technológie

KAGT Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

KAMI Kancelária ministra

KAŠT1 Štátny tajomník 1

KAŠT2 Štátny tajomník 2

KONZ Konzulárny odbor

MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky

OKRM Odbor krízového manažmentu

ES MZVEZ SR Elektronické služby ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky

PBP Rok návratu investície

PFM Projektový a finančný manažér

POLS Politická sekcia

R* Riaditeľ (nasledované skratkou príslušného útvaru)

SAMRS Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu



SBPI Sekcia bezpečnosti spracovania a prenosu informácií

SEMI Sekcia ministra

SEVS Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy

SHSP Sekcia hospodárskej spolupráce

SLA Service-level agreement

SMOP Sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci

SMPK Sekcia medzinárodnoprávna, konzulárna a krízového manažmentu

SR Slovenská Republika

ŠTAT1 Krízový štáb

SW Softvér

TCO Total cost of ownership

TEO Teritoriálny odbor

TLAČ Tlačový odbor

VPO Vedúci projektového oddelenia

VZÚ Vedúci zastupiteľského úradu



Štúdia nadväzuje na schválený reformný zámer z marca 2019 „Zefektívnenie procesov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ich 
modernizácia IKT prostriedkami“ a projekt bude financovaný z dopytovej výzvy „Malé zlepšenia eGov služieb“.

Hlavnou motiváciou a dôvodom je zníženie administratívnej záťaže občanov SR a domácich subjektov a zrýchlenie služieb poskytovaných MZVEZ SR týmto 
stranám prostredníctvom IKT podpory procesov vykonávaných na MZVEZ SR.

Hlavným cieľom pripravovaného projektu je elektronizácia procesov v oblastiach poskytovania dotácií a zahraničnej pomoci (resp. na príslušných útvaroch 
SAMRS a OKRM). Projekt bude postavený hlavne na princípoch open source a Vládny cloud, v rámci ktorých bude IS ES MZVEZ SR migrovaný do cloudu na 
open source licenciu.

Tabuľka 12: Projektové KPI v jednotlivých oblastiach

Oblasť KPI Súčasná hodnota Cieľová hodnota Cieľový rok

Poskytovanie dotácií Ušetrenie času úradníka 5,97 FTE 0 FTE 2022

Zahraničná pomoc Ušetrenie času úradníka 10,69 FTE 6,32 FTE 2022

Podporné procesy MZVEZ SR Zníženie prevádzkových nákladov 652 080 EUR ročne 449 000 EUR ročne 2022

 

Analýza CBA vychádza pozitívne a finančná návratnosť projektu je predpokladaná na rok 10 pri čistej súčasnej ekonomickej hodnote (ENPV) 170 454 EUR. Výda
vky projektu „Elektronické služby ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ES MZVEZ SR)“ sú v horizonte 10 rokov vyčíslené na celkovú 
sumu 8 332 312,29 EUR, z čoho investičné náklady sú 4 740 312,29 EUR rozložených na obdobie dvoch rokov a prevádzkové náklady po implementácii tvoria 3 
592 000,00 EUR rozložených na obdobie 8 rokov. Jednotlivé náklady sú bližšie špecifikované v kalkulácií nákladov na vlastníctvo (TCO), ktorá je prílohou tejto 
štúdie.



5. Motivácia
 

Tabuľka 13: Motivácia

Súhrnný popis

Hlavnou motiváciou je zníženie administratívnej záťaže občanov SR a domácich subjektov a zrýchlenie služieb poskytovaných MZVEZ SR týmto stranám prostredníctvom IKT 
podpory procesov vykonávaných na MZVEZ SR.

Jednotlivé zainteresované subjekty a ich rozsah v kontexte riešených problémov:

Tabuľka 14: Zainteresované strany a ich početnosť

Subjekt Početnosť k 08.10.2019

MZVEZ SR 1 1

SAMRS 1 1

OKRM 1 1

Občania SR 5 435 000 5 435 000

Tabuľka 15: Zainteresované strany a ich ciele

Kľúčové zainteresované strany Cieľ

MZVEZ SR
Zníženie administratívnej záťaže zamestnancov ministerstva
Zvýšenie efektivity procesov služieb
Zrýchlenie procesov služieb
Automatizácia procesov služieb
Zníženie prevádzkových nákladov



SAMRS
Zníženie administratívnej záťaže zamestnancov SAMRS
Zvýšenie efektivity procesov služieb
Zrýchlenie procesov služieb
Automatizácia procesov služieb
Zníženie prevádzkových nákladov

OKRM
Zníženie administratívnej záťaže zamestnancov OKRM
Zvýšenie efektivity procesov služieb
Zrýchlenie procesov služieb
Automatizácia procesov služieb
Zníženie prevádzkových nákladov

Občania SR, podnikatelia a iné domáce subjekty
Zníženie administratívnej záťaže občanov a podnikateľov
Skvalitnenie a zrýchlenie služieb prijímaných od MZVEZ SR

V rámci projektu navrhujeme nasledovné KPI s previazaním na ciele, resp. pod-ciele projektu.

Tabuľka 16: Projektové KPI

KPI Východisková hodnota Cieľová hodnota

Skrátenie času pracovníkov MVZEZ SR a ZÚ stráveným danými 
procesmi

16,66 FTE 6,33 FTE

Zníženie prevádzkových nákladov MZVEZ SR na IT riešenie 652 080 EUR ročne 449 000 EUR ročne

Projektové KPI v jednotlivých oblastiach

Tabuľka 17: Projektové KPI v jednotlivých oblastiach

Oblasť KPI Súča
sná 
hodn
ota

Cieľov
á 
hodno
ta

Cieľo
vý 
rok

Poskytovanie dotácií Ušetrenie času úradníkov 5,97 
FTE

0 FTE 2022

Zahraničná pomoc Ušetrenie času úradníkov 10,69
FTE

6,32 
FTE

2022

Podporné procesy MZVEZ SR Zníženie prevádzkových nákladov na IT riešenie 652 
080 
EUR 
ročne

449 
000 
EUR 
ročne

2022



Obrázok 1: Motivácia

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

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

R_2.1_1: Navrhované riešenie nedokáže realizovať plánované 
benefity a zefektívnenia

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

N/A N/A



1.  

6. Popis aktuálneho stavu

6.1. Architektúra

6.1.1. Biznis architektúra

 

Tabuľka 18: Biznis architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Oblasť poskytovania dotácií
1.1 Vyhlasovanie výziev

VPO (Vedúci projektového oddelenia) vypracuje k pripravovaným výzvam ZFK (Základnú finančnú kontrolu). Svojimi podpismi R SAMRS a EaP (ekonóm a 
personalista) potvrdia súlad pripravovaných výziev s rozpočtom pre celý kalendárny rok. Po schválení a podpísaní výziev zo strany MZVEZ SR a registrácii v 
elektronickom systéme SAMRS je R SAMRS oprávnená vyhlásiť výzvy. VOO zverejňuje na webstránke SAMRS a VPO v GM IS (Grant Management 
Informačný Systém).

Obrázok 2: Vyhlasovanie výziev

1.2 Registrácia žiadostí o dotáciu v elektronickom systéme na správu registratúry IIS MIS

Každá žiadosť o dotáciu doručená na sekretariát SAMRS prostredníctvom poštového podniku, kuriérnou službou alebo osobne na SAMRS je asistentkou 
SAMRS zaregistrovaná v elektronickom systéme na správu registratúry IIS MIS (AVIS). Na prijaté neelektronické záznamy asistentka SAMRS odtlačí 
prezentačnú pečiatku, v ktorej je vyznačený dátum doručenia žiadosti o dotáciu, počet príloh, evidenčné číslo záznamu, príslušný spis, do ktorého je záznam 
zaradený a priezvisko vecne príslušného PFM (Projektový a finančný manažér). Asistentka SAMRS po zaregistrovaní doručeného neelektronického záznamu 
podľa pokynov VPO odovzdá zaregistrovanú žiadosť o dotáciu na spracovanie vecne príslušnému PFM.

Obrázok 3: Registrácia žiadostí o dotáciu v IIS MIS



1.3 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o dotácie

Po uzavretí lehoty PFM kontroluje správnosť formálnych náležitostí, konkrétne oprávnenosť cieľov projektu, oprávnenosť žiadateľa, podmienku vyplývajúcu z 
osobitných predpisov, podmienku partnerstva, oprávnenosť výdavkov realizácie projektu a oprávnenosť miesta realizácie projektu. V prípade chýbajúcich 
príloh, každý PFM kontaktuje poštou do 5 pracovných dní príslušného žiadateľa za účelom predloženia chýbajúci povinných príloh. Následne PFM zašle 
emailom podpísaný list R SAMRS žiadateľovi. V prípade, ak žiadateľ nepredloží chýbajúce dokumenty do 5 pracovných dní, PFM zastaví posudzovanie 
žiadosti o dotáciu a informuje o tom VPO a R SAMRS. PFM ku každej žiadosti PFM vypracuje Kontrolný list oprávnenosti žiadosti o dotáciu. Po ukončení 
formálnej kontroly PFM, VPO predkladá R SAMRS kontrolný list oprávnenosti žiadosti o dotáciu a protokol o formálnej správnosti na podpis.

Obrázok 4: Kontrola formálnej správnosti

1.4 Odborné kvalitatívne hodnotenie žiadostí o dotácie

Do 10 dní po formálnej kontrole príslušný PFM interne hodnotí každú pridelenú žiadosť podľa hodnotiacich kritérií oprávnených žiadostí o dotáciu. PFM 
vypracováva odborné stanovisko k žiadosti o dotáciu, ktoré predkladá na podpis VPO a ten ho následne predkladá na podpis R SAMRS. Do procesu 
hodnotenia komisie sú zapojení aj ZÚ SR (zastupiteľský úrad SR) EOH (Externí odborní hodnotitelia), ktorí hodnotia žiadosť na základe rovnakých kritérií ako 
PFM. Po hodnotení PFM, ZÚ SR a EOH, zasadá Hodnotiaca komisia, ktorá berie do úvahy (resp. ako odporúčanie) predošlé hodnotenia a oboduje žiadosť v 
rozmedzí od 0-100 s tým, že iba žiadosti, ktoré majú minimálne 75 bodov môžu byť odporučené na schválenie ministrovi ZVEZ SR. ZÚ SR je členom 
Hodnotiacej komisie. Hodnotenie PFM, ZÚ SR a EOH pre komisiu agreguje R SAMRS v MS Excel. V prípade, že komisia odporučí prerušiť rokovanie o 
žiadosti R SAMRS vyzve žiadateľa e-mailom na osobnú komunikáciu za účelom vykonania potrebných úprav v žiadosti o dotáciu navrhnutých členmi 
hodnotiacej komisie. Žiadatelia sú povinní R SAMRS predložiť upravené žiadosti, ktoré R SAMRS predložiť na per rollam schvaľovanie komisii. Komisia 
predkladá ministrovi ZVEZ SR záznam z hodnotiacej komisie, ktorého súčasťou je zoznam projektov odporúčaných na schválenie a neschválenie. Na základe 
predloženého zoznamu minister o odporučených žiadostiach rozhodne.

Obrázok 5: Odborné kvalitatívne hodnotenie žiadostí



               

1.5 Oznámenie o rozhodnutí

Informáciu o rozhodnutí ministra ZVEZ SR o schválení alebo neschválení žiadosti o dotáciu oznamujú PFM žiadateľovi listom v písomnej forme najneskôr do 
10 pracovných dní od účinnosti rozhodnutia ministra. V liste o schválení dotácie PFM vyzvú žiadateľov schválených projektov k súčinnosti pri príprave zmluvy. 
List zároveň posielajú žiadateľom aj emailom (scan). Schválený žiadateľ je povinný najneskôr do 3 mesiacov od podpísania rozhodnutia ministrom ZVEZ SR 
zaslať PFM informácie o projektovom účte vrátane podpísaného subkontraktu s lokálnym partnerom projektu.

Obrázok 6: Oznámenie o rozhodnutí

                                                                 

1.6 Podpis zmluvy

Na základe rozhodnutia ministra ZVEZ SR o schválení dotácie vypracuje PFM zmluvu o poskytnutí dotácie spolu s prílohami a pripraví na podpis. V AVISe v 
príslušnom spise PFM vytvorí nový záznam a vygenerovaným číslom označí referátnik s názvom „Podpis zmluvy č. SAMRS/XX“. Vytlačí Zmluvu, Žiadosť o 
poskytnutie dotácie vrátane príloh a rozpočet projektu a finančnú príručku, všetko v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis ostáva SAMRS, druhý rovnopis 
dostane prijímateľ. V tomto poradí ich následne zviaže so subkontraktom. Obe verzie dá PFM zmluvu na podpis VPO, EaP a R SAMRS, ktorá s prijímateľom 
podpíše zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt. Po podpise oboch zmluvných strán sa zmluva vrátane rozpočtu projektu zverejňuje manuálnym nahraním v 
CRZ a na webovom sídle MZVEZ SR.

Po zverejnení zmluvy v CRZ, PMF prevedie do 10 pracovných dní v Grant Management IS žiadosť o dotáciu do stavu projektu, nahrá platnú verziu zmluvy, 
uvedie v časti o finančnom plnení počet a výšku splátok a v časti pre harmonogram uvedie termíny odovzdania priebežných správ, záverečnej správy a 
vyúčtovaní.

Obrázok 7: Podpis zmluvy



1.7 Monitoring realizácie projektov a ich zmien

Monitoring schválených projektov vykonávajú PFM počas obdobia realizácie aktivít. Môže ich sprevádzať VPO alebo R SAMRS. Z každého monitoringu 
vypracuje príslušný PFM Správu z monitoringu projektov SlovakAid. Pri každom projekte sa musia vytvárať priebežné správy, záverečné správy a zároveň 
uvádzať celkové zmeny v projekte (zmena nad 10 % rozpočtu projektom sa rieši písomnou formou listom, po schválení môže nasledovať vypracovanie 
dodatku k zmluve a posiela sa písomný list naspäť).

1.8. Prístup pre audítorov

V súčasnosti, v prípade auditu projektu, zamestnanci SAMRS musia pre audítorov manuálne vypĺňať správy s informáciami zo systému potrebnými pre 
konkrétny audit.

1.9. Vytváranie štatistík

V súčasnosti vytváranie štatistík v GM systéme zaberá veľa času a je to manuálna čin-nosť. V prvom rade sa manuálne zadávajú dáta a následne  sa 
manuálne tvoria štatistiky v MS Excel. SAMRS si za týmto účelom väčšinou najíma brigádnikov alebo stážistov, ktorí dáta zadávajú do systému a následne 
kontrolujú.

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 545/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZVEZ SR podlieha podobnému procesu.

2. Oblasť zahraničnej pomoci

2.1 Flash správa

Prebieha e-mailom na smernicou daných adresátov a má prevažne informatívny charakter. Po bližšom preskúmaní a vyhodnotení situácie sa môže ale 
nemusí vykonať nadväzujúci proces. Flash správa spravidla obsahuje odporučenia na ďalší postup.

2.2 Publikácia cestovných odporúčaní

V súčasnosti je publikácia cestovných odporúčaní iniciovaná ZÚ SR, alebo práve OKRM, avšak pre účel popisu predpokladajme iniciáciu ZÚ SR. Na ZÚ SR je 
spravidla dedikovaný zamestnanec, ktorý má za úlohu sledovať situáciu v krajinách, za ktoré je zodpovedný a adekvátne navrhovať zmeny cestovných 
odporúčaní. Keď zamestnanec zaznamená udalosť, ktorá môže potenciálne viesť k zmene (akejkoľvek) publikovaných cestovných odporúčaní, vyšle e-mailom 
po schválení VZÚ SR (vedúci zastupiteľského úradu SR) tzv. „flash správu“  na skupinu riadiacich zamestnancov, ktorí na základe odporúčaní v tejto „flash 
správe“ postupujú neskôr pri rozhodovaní o znení, respektíve vydaní cestovného odporúčania. Táto „flash správa“ obsahuje krátku sumarizáciu vzniknutej 
udalosti s možnými hrozbami občanom alebo záujmami SR. Zároveň obsahuje odporúčania k ďalšiemu postupu. Následne zamestnanec vypracuje návrh 
znenia cestovného odporúčania, ktorý opäť po schválení VZÚ SR, zašle e-mailom na skupinu riadiacich zamestnancov pozostávajúcu z RTEO (riaditeľ 
príslušného teritoriálneho odboru) MZVEZ SR, VZÚ SR, RKONZ (riaditeľ konzulárneho odboru MZVEZ SR), ROKRM (riaditeľa odboru krízového manažmentu 
MZVEZ SR), RTLAČ (riaditeľ odboru tlačového) a ďalej na vedomie RKAMI (riaditeľ kancelárie ministra), RKAŠT1 (riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka 1), 
RKAŠT2 (riaditeľ štátneho tajomníka 2), RKAGT (riaditeľ kancelárie generálneho tajomníka služobného rádu) a hovorcu ministra. Táto skupina 4 riaditeľov 
musí e-mailom schváliť alebo upraviť znenie a následne RTEO predkladá text e-mailom RKAŠT1 na schválenie predsedovi krízového štábu (ŠTAT1). Súhlas 
so zverejnením môže a nemusí vydať minister, spravidla záleží o citlivosti daného cestovného odporúčania. Odporúčanie je následne zverejnené odborom 
TLAČ. Tento postup platí rovnako pre všetky štyri stupne cestovných odporúčaní, avšak pri treťom a štvrtom stupni sa text po schválení predsedom krízového 
štábu RKAŠT1 posiela na RKAMI na potenciálne schválenie ministrom, opäť v závislosti na citlivosti cestovného odporúčania.



Obrázok 8: Publikácia cestovných odporúčaní

2.3 Informácia pre cestujúcu verejnosť

Návrh na zmenu informácie pre cestujúcu verejnosť (vydanie, zmenu alebo zrušenie) posiela e-mailom príslušný ZÚ SR na stanovisko RKONZ, ROKRM, 
RTLAČ a RTEO. Schválenú informáciu pre cestujúcu verejnosť zašle príslušný ZÚ SR alebo útvar, ktorý informáciu pre cestujúcu verejnosť inicioval na TLAČ. 
TLAČ zverejňuje informáciu pre cestujúcu verejnosť na webovom sídle ministerstva a príslušného ZÚ SR a príslušný ZÚ SR zverejňuje informáciu na 
sociálnych sieťach.

Obrázok 9: Informácia pre cestujúcu verejnosť

2.4 Hlásenie činnosti ZÚ SR v oblasti krízového manažmentu

ZÚ SR zasiela mesačné hlásenie o činnosti v oblasti krízového manažmentu. Hlásenie sa zasiela do piateho dňa nasledujúceho mesiaca formou TIC na 
OKRM a na vedomie určenému okruhu adresátov. Na toto hlásenie existuje špeciálny predpísaný formulár, do ktorého sa okrem iného vyplňuje text, dátum a 
potvrdenie platnosti vydaných cestovných odporúčaní ako aj informácií pre cestujúcu verejnosť vydaných v danom mesiaci.

Obrázok 10: Hlásenie činnosti ZÚ SR



2.5 Poskytovanie aplikácie Svetobežka

Aplikácia je rozdelená do 6 hlavných sekcií: V núdzi, Registrácia pred cestou, Informácie o cestovaní, Konzulárna pomoc, Informačné centrum a Slovenské 
zastupiteľstvá, pričom päť z nich má ďalšie podsekcie, ktoré poskytujú konkrétne informácie a rady ako postupovať v núdzových situáciách v zahraničí, koho 
kontaktovať ako prvého, kam sa obrátiť o pomoc, ktoré pravidlá dodržiavať, čo môžu konzulárny zamestnanci slovenských zastupiteľských úradov pre 
občanov SR urobiť a čo už nie, taktiež obsahuje zoznam všetkých slovenských diplomatických zastúpení vo svete s príslušnými telefonickými a e-mailovými 
kontaktmi, voliteľnými priamo z menu aplikácie a v neposlednom rade možnosť ohlásiť stav núdze.

3. Oblasť podporných procesov MZVEZ SR

3.1. Online služby a ich formuláre

V súčasnosti MZVEZ poskytuje 16 služieb online, ktoré spadajú do tejto oblasti. Tieto služby nie sú medzi sebou nijak prepojené a očividne na seba 
nenadväzujú aj napriek tomu, že občania sa často ocitnú v životných situáciách, ktoré si vyžadujú využitie viac ako jednej služby na ich vyriešenie.

Obrázok 11: Online služby a ich formuláre

Žiadateľ o elektronickú službu MZVaEZ SR vyberie na webovom sídle MZV príslušnú agendu o ktorú má záujem. V popise el. služby si môže preštudovať 
potrebné náležitosti pre úspešné vybavenie agendy. V špecifických prípadoch v závislosti od špecifických prípadov v ktorých sa občan ocitne sú pre vybavenie 
agendy požadované rozdielne prílohy (resp. potvrdenia z iných agend). Prípady sú špecifické a rôznorodé a občan si pri podávaní žiadosti uvedenú situáciu 
nemusí uvedomovať. Medzi uvedené špecifiká patria napríklad situácie (príklady):

Vybavovanie dokladov – v podpisu žiadosti sa musí občan SR preukázať platným dokladom totožnosti preukazujúci štátne občianstvo
Matričné udalosti – v závislosti od špecifických situácií sa môžu vyžadovať aj doklady o rodinných príslušníkov preukazujúce štátne občianstvo SR 
(osvedčenie o štátnom občianstve, potvrdenie štátneho občianstva).

Aktuálny stav umožňuje podanie žiadosti o príslušnú agendu bez obmedzenia a to aj v prípadoch ak žiadateľ nemá všetky potrebné doklady ( prílohy ) resp. 
pre vybavenie príslušnej agendy je potrebné požiadať o inú agendu. Bežnou situáciou je, že žiadateľ nemá požadovanú prílohu a  musí sa opätovne vrátiť 
neskôr. Uvedeným spôsobom zaťažujú pracovníkov ZÚ bez toho aby sa agenda realizovala. Následne pri opätovnej návšteve môže nastať prípad, že 
pôvodný doklad totožnosti preukazujúci štátne občianstvo SR je už neplatný. V takomto prípade už je potrebné pred podaním žiadosti o doklad priložiť 
potvrdenie/osvedčenie štátneho občianstva SR, čo je samostatná agenda. Opätovne je pracovník ZÚ časovo zaťažený riešením situácie kde pôvodnú agendu 
nemôže prijať a na mieste sa identifikuje potreba vybavenia inej agendy. A celý proces sa predlžuje, pričom je potrebná viacnásobná návšteva ZÚ.



3.2. Migrácia do vládneho cloudu a na open source

Tieto zmeny nebudú mať dopad na biznis vrstvu a tak biznis architektúra nie je zaznamenaná ani v AS-IS ani v TO-BE stave.

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

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

R_2.2.1.1._1 Dlhé trvanie spracovania žiadostí o dotáciu na SAMRS

R_2.2.1.1._2 Ručné zadávanie dát do systému a tvorenie štatistík v MS Excel môže viesť k chybovosti

R_2.2.1.1._3 Dlhé trvanie schvaľovacích procesov v rámci krízového managementu môže viesť k ohrozeniu občanov SR

R_2.2.1.1._4 Manuálne zadávanie dát do všetkých komunikačných kanálov s verejnosťou v rámci oblasti 2 môže viesť k chybovosti a nesúladom informácií 
medzi modulmi

R_2.2.1.1._5 MZVEZ SR prevádzkuje ES MZVEZ SR nákladným spôsobom 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

N/A N/A



1.  

6.1.2. Architektúra informačných systémov

 

Tabuľka 19: Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Súhrnný popis

Systémy podľa oblastí, ktorými sa zaoberá táto štúdia sú nasledovné:

Oblasť Informačný systém Názov informačného 
systému

Oblasť poskytovania grantov ISVS_7356 GM IS SAMRS

Oblasť zahraničnej pomoci ISVS_6102 ES MZVEZ SR

Oblasť podporných procesov MZVEZ SR ISVS_6106 ESSR

Oblasť poskytovania dotácií - ISVS_7356: Dotačný systém GM IS SAMRS

IS slúži na komplexnú administráciu dotácií a finančných príspevkov na humanitárnu a rozvojovú pomoc. IS nie je integrovaný na iné ISVS.

2. Oblasť zahraničnej pomoci - ISVS_6102: IS elektronické služby MZVEZ SR (ES MZVEZ SR)

ES MZVEZ SR poskytuje elektronické služby ako pre žiadateľov (občanov, obyvateľov a podnikateľov), tak aj pre pracovníkov MZVEZ SR v oblastiach služieb 
podpory exportných zámerov podnikateľských subjektov SR, pomoci občanom SR a riešenie krízových situácií s cieľom ochrany ich zdravia ako aj majetku 
SR, pomoci a podpory konzulárnych činností a sprostredkovanie služieb iných inštitúcií verejnej správy.

3. Oblasť podporných procesov MZVEZ SR - ISVS_6106: Elektronický informačný systém pre správu registratúry – ESSR

ESSR zabezpečuje elektronickú evidenciu spisov a automatizáciu administratívnych procesov v podmienkach MZVEZ SR.

Obrázok 12: Architektúra IS MZVEZ

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

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



R_2.2.1.2._1 Nedostatočná podpora zo strany existujúcich dodávateľov

R_2.2.1.2._2 Problémy s kompatibilitou SW a HW

R_2.2.1.2._3 Nedostatočná úroveň podpory SW a HW

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

N/A N/A



1.  

6.1.3. Technologická architektúra

 

Tabuľka 20: Technologická architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Oblasť poskytovania dotácií - ISVS_7356: Dotačný systém GM IS SAMRS

Technologická architektúra jednotlivých IS je tvorená rôznymi platformami. Samotné MZVEZ SR prevádzkuje služby infraštruktúry založené na produktoch 
Microsoft – Active Directory, DNS, DHCP, MS SQL, virtualizácia Hyper-V, ktoré sú prevádzkované na HP Blade serveroch. Na tejto infraštruktúre je 
prevádzkovaný IS Dotačný systém.

  2. Oblasť zahraničnej pomoci - ISVS_6102: IS elektronické služby MZVEZ SR (ES MZVEZ SR)

V rámci projektu ES MZV SR bolo vybudované lokálne dátové centrum, kde sú prevádzkované IS ES MZVEZ SR na virtualizačnej platforme Vmware bežiacej 
na HP Blade serveroch, kde sa ako dátové úložisko využíva diskové pole HP 3PAR. Jednotlivé aplikačné servery sú virtualizované a na úrovni aplikačných 
serverov sú súčasťou aplikačných klastrov, ktoré zabezpečujú vysokú dostupnosť. Platforma aplikačných serverov je MS Windows server pre Integračnú 
platformu a Linux pre Webovú vrstvu.

Oblasť podporných procesov MZVEZ SR - ISVS_6106: Elektronický informačný systém pre správu registratúry – ESSR

Pri implementácii IS “Elektronický informačný systém pre správu registratúry“ boli využité služby štátneho cloudu. Jednotlivé servery sú virtuálne servery na 
platforme MS Windows server a Linux CentOS. Tento informačný systém je prepojený s infraštruktúrou MZVEZ SR VPN tunelom a využíva služby interne 
prevádzkovaných serverov – ide hlavne o MS AD služby. 

Obrázok 13: Technologická architektúra

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

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



R_2.2.1.3._1 Problémy s kompatibilitou existujúceho a nového SW a HW.

R_2.2.1.3._2  Nedostatočná kvalita a rýchlosť internetového pripojenia

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

N/A N/A



6.1.4. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

IS sú prevádzkované na zariadeniach v dátových centrách MZVEZ SR – Dotačný systém, prípadne v štátnom cloude - IS “Elektronický informačný systém pre 
správu registratúry“. Zariadenia na zastupiteľských úradoch SR sú prevádzkované v chránených priestoroch MZVEZ SR.

Servery sú v samostatných sieťových VLANách, ku ktorým je prístup centrálne riadený firewalovými pravidlami.
Prístup k IS sa riadi aplikačnými rolami priradenými ku konkrétnym užívateľským účtom, ktoré sú uložené v MZVEZ SR Active directory pre IS “Elektronický 
informačný systém pre správu registratúry“, dotačný systém a ES MZVEZ SR. V prípade IS Doklady a NVIS sú identity a role uložené v izolovaných LDAP 
databázach.

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

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

R_2.2.1.4._1 Nedostatočné zabezpečenie niektorých IS.

R_2.2.1.4._2 Neharmonizované úložisko autorizácií prístupu.

R_2.2.1.4._3 Riziko spojené s existujúcim spôsobom prevádzky – distribuovaná prevádzka si vyžaduje väčšie ľudské zdroje na jej zabezpečenie.

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

N/A N/A



6.2. Prevádzka

 

Tabuľka 22: Prevádzka - aktuálny stav

Súhrnný popis

Vzhľadom na to, že sa jedná o samostatné IS na rôznych platformách a v rôznych lokalitách a dátových centrách, ich prevádzka je odlišná.

Samotné MZVEZ SR zabezpečuje prevádzku svojich dátových centier, fyzických a virtuálnych serverov. Údržba IS je zabezpečovaná dodávateľským 
spôsobom.

Prevádzka sieťových prvkov je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom.

Všetky IS sú monitorované samostatným monitorovacím systémom špecifickým pre jednotlivé IS.

Existuje centrálny bod pre nahlasovanie porúch a chýb IS – definovaný SLA.

Zálohovanie je riešené samostatne pre každý IS izolovane:

DC MZVEZ SR - centrálny zálohovací systém na platforme Microsoft
Cloud – služba zálohovania je súčasťou štátnym cloudom poskytovaných služieb

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

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

R_2.2.1.5._1 Problémy s kompatibilitou SW a HW

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

N/A N/A



7. Popis budúceho stavu

7.1. Architektúra

7.1.1. Biznis architektúra

 

Tabuľka 23: Biznis architektúra – budúci stav

Súhrnný popis



1.  Oblasť poskytovania dotácii

Najzásadnejším v tejto oblasti je množstvo komunikácie, ktorá prebieha listinnou formou aj napriek dostupnosti všetkých informácii v IS a duplicitné zadávanie 
informácii, či už do dvoch rôznych systémov alebo raz do systému a druhý krát fyzickým podaním poštou.

Hlavným riešením by teda bolo zavedenie centrálnej databázy žiadostí a zmlúv, v ktorej by sa taktiež dalo oficiálne elektronicky komunikovať. Zredukoval by 
sa tak čas zamestnancov, ktorí neefektívne využívajú čas zadávaním informácií do systému a následnou komunikáciou listinnou formou, poštové náklady a v 
neposlednom rade by sa celý proces urýchlil čo by prinieslo veľký benefit aj pre žiadateľa, resp. prijímateľa dotácií. Ďalej by bolo vhodné implementovať malé 
vylepšenia konkrétnych procesov, ktoré javia veľký potenciál digitalizácie avšak v súčasnosti sú značne manuálne.

1.1 Vyhlasovanie výziev

V procese vyhlasovania výziev nie sú zrejmé žiadne významné vylepšenia a tak tento úvodný krok ostáva nezmenený v TO-BE verzii.

VPO (Vedúci projektového oddelenia) vypracuje k pripravovaným výzvam ZFK (Základnú finančnú kontrolu). Svojimi podpismi R SAMRS a EaP (ekonóm a 
personalista) potvrdia súlad pripravovaných výziev s rozpočtom pre celý kalendárny rok. Po schválení a podpísaní výziev zo strany MZVEZ SR a registrácii v 
elektronickom systéme SAMRS je R SAMRS oprávnená vyhlásiť výzvy. VOO zverejňuje na webstránke SAMRS a VPO v GM IS (Grant Management 
Informačný Systém).

Obrázok 14: Vyhlasovanie výziev

1.2 Registrácia žiadostí o dotáciu v elektronickom systéme na správu registratúry IIS MIS

V tomto procese vzniká duplicita, kde žiadateľ o dotáciu žiada elektronicky cez stránky SAMRS, tak aj fyzicky, keď rovnaké údaje musí poslať poštou na 
SAMRS. Po príchode tejto žiadosti asistentka SAMRS dlho spracováva fyzickú žiadosť a následne preposiela na príslušného PFM. V TO-BE stave sa žiadosť 
bude podávať iba elektronicky, a tak sa ušetrí čas na jej spracovanie, preposlanie na príslušného PFM a celková dĺžka procesu.

Každá žiadosť o dotáciu sa po podaní žiadateľom automaticky nahrá do GM IS a zaregistruje v AVISe. Asistentka SAMRS po zaregistrovaní podanej žiadosti 
podľa pokynov VPO identifikuje  príslušnému PFM a v systéme naňho prepošle žiadosť.

Obrázok 15: Registrácia žiadostí v IIS MIS



1.3 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o dotácie

PFM v prípade zistenia nedostatkov opäť kontaktuje žiadateľa poštou za účelom doplnenia chýbajúcich dokumentov, a následne za účelom urýchlenia 
procesu a zväčšenia časového okna pre žiadateľa mu taktiež e-mailom preposiela podpísaný list R SAMRS. V TO-BE stave by táto komunikácia taktiež 
prebiehala elektronicky, v online prostredí určeného na podávanie žiadostí, čím by sa ušetril čas všetkých zúčastnených strán a zároveň by sa urýchlil celý 
proces.

Po uzavretí lehoty PFM kontroluje správnosť formálnych náležitostí, konkrétne oprávnenosť cieľov projektu, oprávnenosť žiadateľa, podmienku vyplývajúcu z 
osobitných predpisov, podmienku partnerstva, oprávnenosť výdavkov realizácie projektu a oprávnenosť miesta realizácie projektu. V prípade chýbajúcich 
príloh, každý PFM kontaktuje cez komunikačné prostredie v GM IS príslušného žiadateľa za účelom predloženia chýbajúci povinných príloh. V prípade, ak 
žiadateľ nepredloží chýbajúce dokumenty v danej lehote, PFM zastaví posudzovanie žiadosti o dotáciu a informuje o tom VPO a R SAMRS. PFM ku každej 
žiadosti PFM vypracuje v IS Kontrolný list oprávnenosti žiadosti o dotáciu. Tento list sa v IS priradí k žiadosti. Po ukončení formálnej kontroly PFM je R 
SAMRS v IS predložený kontrolný list oprávnenosti žiadosti o dotáciu a protokol o formálnej správnosti na elektronický podpis.

Obrázok 16: Kontrola formálnej správnosti

1.4 Odborné kvalitatívne hodnotenie žiadostí o dotácie

Jedným z dvoch problémov tohto procesu je manuálne kompilovanie hodnotení PFM, ZÚ a EOH R SAMRS pre potreby hodnotiacej komisie. Tá musí 
hodnotenia kompilovať v MS Excel. Vhodným vylepšením procesu by bola dostupnosť týchto hodnotení v elektronickom prostredí pre podávanie žiadostí a R 
SAMRS by tak odpadla časovo náročná povinnosť hodnotenia zadávať nástroja. Zároveň v prípade nutnosti dodania ďalších dokumentov musí R SAMRS 
opäť písomnou formou kontaktovať žiadateľa. Opäť by táto komunikácia mohla prebiehať cez online prostredie určené pre podávanie žiadostí.



Do 10 dní po formálnej kontrole príslušný PFM interne hodnotí každú pridelenú žiadosť podľa hodnotiacich kritérií oprávnených žiadostí o dotáciu v IS. PFM 
vypracováva odborné stanovisko k žiadosti o dotáciu, ktoré predkladá na elektronický podpis VPO a ten ho následne predkladá na elektronický podpis R 
SAMRS. Do procesu hodnotenia komisie sú zapojení aj ZÚ SR (zastupiteľský úrad SR) EOH (Externý odborný hodnotiteľ), ktorí hodnotia žiadosť na základe 
rovnakých kritérií ako PFM a taktiež v IS. Po hodnotení PFM, ZÚ SR a EOH, zasadá Hodnotiaca komisia, ktorá berie do úvahy (resp. ako odporúčanie) 
predošlé hodnotenia a oboduje žiadosť v rozmedzí od 0-100 s tým, že iba žiadosti ktoré majú minimálne 75 bodov môžu byť odporučené na schválenie 
ministrovi ZVEZ SR. V prípade, že komisia preruší rokovanie R SAMRS komunikuje v komunikačnom prostredí GM IS so žiadateľom a informuje ho o 
potrebných úpravách. Žiadatelia musia R SAMRS predložiť upravené žiadosti, ktoré R SAMRS prijme v IS a predloží komisii. Komisia predloží ministrovi ZVEZ 
SR zoznam projektov odporučených na schválenie a neschválenie. Na základe predloženého zoznamu minister rozhodne o schválení žiadostí o dotáciu.

Obrázok 17: Odborné kvalitatívne hodnotenie žiadosti

     

1.5 Oznámenie o rozhodnutí

Oznámenie o rozhodnutí sa žiadateľovi opäť komunikuje písomnou formou, aj keď je nutné podotknúť, že SAMRS sa to pokúša urýchliť zaslaním kópie listu 
na e-mail žiadateľa. V tomto prípade by rozhodnutie opäť mohlo byť oznámené v elektronickom prostredí pre podávanie žiadostí.

Informáciu o rozhodnutí ministra ZVEZ SR o schválení alebo neschválení žiadosti o dotáciu oznamujú PFM žiadateľovi v komunikačnom prostredí GMS IS 
najneskôr do 10 pracovných dní od účinnosti rozhodnutia ministra. V oznámení o schválení dotácie PFM vyzvú žiadateľov schválených projektov k súčinnosti 
pri príprave zmluvy. Schválený žiadateľ je povinný najneskôr do 3 mesiacov od podpísania rozhodnutia ministrom ZVEZ SR zaslať PFM informácie o 
projektovom účte a podpísaní subkontraktu s lokálnym partnerom projektu.

Obrázok 18: Oznámenie o rozhodnutí

                                                                         



1.6 Podpis zmluvy

Po vygenerovaní zmluvy PFM v AVISe a podpise zmluvnými stranami, sa zmluvy musia manuálne nahrávať hneď dva-krát do dvoch rôznych systémov, CRZ 
a GM IS. V prípade elektronizácie procesu by sa tento manuálny krok opäť mohol výrazne skrátiť, ušetriť čas daných zamestnancov a celý proces urýchliť.

Na základe rozhodnutia ministra ZVEZ SR o schválení dotácie vypracuje PFM zmluvu o poskytnutí dotácie spolu s prílohami a pripraví na podpis. V AVISe v 
príslušnom spise PFM vytvorí novú zmluvu. Zmluvu pošle na elektronické podpísanie R SAMRS, prijímateľovi, VPO a EaP. Po podpise oboch zmluvných strán 
sa zmluva vrátane rozpočtu projektu zverejňuje automatickým nahraním do CRZ a na webovom sídle MZVEZ SR. Automaticky sa tak aj nahrá zmluva aj do 
GM IS.

Obrázok 19: Podpis zmluvy

1.7 Monitoring realizácie projektov a ich zmien

V prípade monitoringu projektov a ich zmien sa vytvára veľké množstvo správ, ktoré by sa taktiež mali komunikovať v elektronickom prostredí pre žiadosti 
(resp., v tomto bode už pre projekty). Zároveň by cez toto prostredie mohla prebiehať aj komunikácia o prípadných zmenách, ktorá, v prípade zmien nad 10 % 
rozpočtu projektu dnes prebieha opäť značne manuálnym spôsobom (zaslanie aspoň 2 listov a 1 dodatku k zmluve).

Monitoring schválených projektov vykonávajú PFM počas obdobia realizácie aktivít. Môže ich sprevádzať VPO alebo R SAMRS. Z každého monitoringu 
vypracuje príslušný PFM Správu z monitoringu projektov SlovakAid. Pri každom projekte sa musia vytvárať priebežné správy, záverečné správy a zároveň 
viesť celkové zmeny v projekte (zmena nad 10 % v rozpočte projektu sa rieši cez komunikačné prostredie v GM IS, po schválení nasleduje vypracovanie 
dodatku k zmluve a prepošle sa žiadateľovi zase cez GM IS).

1.8 Prístup pre audítorov

V prípade elektronizácie komunikácie a prístupnosti všetkých potrebných dát v jednom systéme by bolo možné umožniť audítorom prístup k týmto dátam a tak 
ušetriť čas pracovníkom SAMRS, ktorý dnes musia manuálne pripravovať tieto informácie pre audítorov.

1.9 Vytváranie štatistík

K značnému ušetreniu času zamestnancov SAMRS a MZVEZ SR (resp., vzhľadom na najímanie externých síl aj rozpočtu) by došlo v prípade skvalitnenia 
dostupnosti dát v systéme a tvorby štatistík. V TO-BE stave tak nebude potrebné pre externé pracovné sily nahrávať dáta do systému manuálne (keďže už 
tam väčšina dát bude) a bude možné vytvárať štatistiky priamo v systéme GM IS, kde to dnes nie je možné. 

Podobným zmenám sa podrobí aj poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 545/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZVEZ SR

2. Oblasť zahraničnej pomoci



Najzásadnejším problémom celého krízového manažmentu je využitie e-mailu ako komunikačného nástroja, napriek jeho nevhodnosti na takýto druh 
komunikácie, vzhľadom na jeho povahu. V zásade sa dá povedať, že ZÚ SR a OKRM slúžia ako vstupné body pre informácie, ktoré sú ďalej postupované 
ostatným relevantným útvarom, pod ktorými rozumieme príslušné útvary MZVEZ SR, ktoré rozhodujú o adekvátnom opatrení a jeho implementácii, resp. 
komunikácii verejnosti. Problém teda nastáva, keď sa vstupná informácia komunikuje hromadným e-mailom, a jednotlivé strany ju musia schvaľovať alebo 
upravovať. Prakticky sa totiž stáva, že jednotliví zúčastnení používajú rôzne formy odpovede (napr. vyznačovanie do predošlého e-mailu v konverzácii, alebo 
písanie nového) a vznikajú paralelné konverzácie (napr. tým, že niekto využije možnosť odpovedať všetkým, a niekto odpovedá iba jednej osobe, od ktorej 
informácia pochádza) čím vzniká informačná asymetria medzi zúčastnenými. Okrem veľmi neefektívneho využitia času zamestnancov a riadiacich 
zamestnancov týmto sa predlžuje doba vyriešenia časovo citlivých častí krízových situácií, ktoré si vyžadujú rýchle opatrenia.

Je nutné pre tento proces zaviesť portál krízového manažmentu, kde budú centralizované informácie a vďaka komunikačnej platforme naň napojenej bude 
možné prostredníctvom neho efektívne komunikovať. Jednotliví účastníci budú mať prístup k rovnakým informáciám a jednotlivé pripomienky alebo návrhy na 
zmenu budú chronologicky zoradené a prístupné všetkým zúčastneným - toto riešenie bude vytvorené na mieru MZVEZ SR, resp. jeho sekcii OKRM na 
základe DFŠ, ktorá vznikne v rámci analýzy na začiatku projektu. Centralizácia informácií do tzv. portálu krízového manažmentu uľahčí aj následnú prácu s 
ňou aj jej napojenie na jednotlivé moduly.

Ďalším problémom v súčasnom stave je, že modulárnosť a manuálne pracovanie s existujúcimi IS a e-mailová komunikácia vedú k náročnému aktualizovaniu 
informácií a pochybeniam pri kopírovaní informácií z jedného komunikačného kanálu (napr. e-mail) alebo modulu do iných modulov. V praxi sa tak stáva, že 
na aktualizovanie informácie sa musí odštartovať ďalšia e-mailová komunikácia, ktorá môže zlyhať napr. keď operátor do jedného z modulov neprekopíruje 
aktuálnu informáciu a tak sa táto aktualizácia neprejaví všade rovnako. Týmito modulmi sú mobilná aplikácia Svetobežka, Webový portál ku každej krajine, 
Webový portál pri cestovných odporúčaniach a Webový portál pri mape sveta.

Je teda potrebné zaviesť centrálny systém, resp. portál krízového manažmentu, ktorý bude obsahovať všetky informácie, a ostatné moduly budú potrebné 
informácie čerpať práve z tohto centrálneho systému. To umožní zadávateľovi informácie hneď po schválení bezodkladne rozšíriť do potrebných modulov a 
rovnako v prípade aktualizácie alebo odstránení tejto informácie sa zmena prejaví vo všetkých potrebných moduloch okamžite, bez čakania na operátora, s 
ktorým sa spája aj riziko chybovosti a nárast času spracovania. Prakticky sa tak všetko bude dať robiť „z jedného miesta“.

Ďalší problém sa vyskytuje pri hlásení činnosti ZÚ SR v oblasti krízového manažmentu. Tento problém je opäť spojený s tým, že procesy, ktoré sa v hlásení 
reportujú sú komunikované cez e-mail alebo eventuálne prostredníctvom ďalšieho CMS (ESSR). To v praxi znamená, že zamestnanec ZÚ SR musí na konci 
každého mesiaca hľadať, počítať, a kopírovať znenie jednotlivých flash informácií, cestovných odporúčaní, informácií pre cestujúcu verejnosť a ich aktualizáciu 
a doplňovať o informácie o konzulárno-krízovej spolupráci v rámci EÚ a vkladať ich prácne do formuláru. Rovnako pri kontrolnej činnosti zamestnanci OKRM 
ak chcú dôsledne vykonávať činnosť sú nútení kontrolovať detailne znenia, platnosti  a ostatné informácie v hláseniach ZÚ manuálne, slovo  po slove 
a porovnávať ich následne aj s textom zverejneným na webe. Všetky tieto činnosti výrazne neefektívne využívajú čas zamestnancov MZVEZ SR (ZÚ, OKRM). 
V prípade zavedenia portálu krízového manažmentu a centralizovania informácií a vytvorenia komunikačnej platformy by sa za týmto účelom mohol pridať aj 
report, ktorý túto prácu spraví za zamestnanca a uvoľní čas na ďalšie činnosti pri zachovaní kontrolného a distribučného charakteru tohto nástroja. Z hľadiska 
krízového manažmentu je dôležité iba povedomie zamestnanca a vedúceho ZÚ o aktuálne platných a verejnosti komunikovaných informáciách na periodickej 
báze (1 mesiac pre tento prípad).

Svetobežka taktiež nie je úplne integrovaná na ostatné moduly, takže pri vytvorení centralizovaného portálu krízového manažmentu by mala byť integrovaná 
na tento portál, aby sa do nej nekopírovali informácie, ale automaticky si ich čerpala. Zároveň by Svetobežka mohla slúžiť aj na priamu komunikáciu s občanmi 
v stave núdze. Napríklad pri zemetrasení v juhovýchodnej Ázii bolo niekoľko desiatok Slovákov v postihnutej oblasti, ktorí svojimi telefonátmi úplne vyťažili ZÚ 
SR, napriek faktu, že drvivá väčšina z nich bola v bezpečnej zóne a iba malý počet potreboval reálnu pomoc. Z toho dôvodu by bolo vhodné, keby sa cez 
aplikáciu dalo plošne komunikovať s občanmi v oblasti a dostávať od nich spätnú väzbu (tento kanál už nemusí byť verejný ale súkromný iba medzi občanmi 
a ZÚ SR). Ďalej Svetobežka potrebuje nutne technologický update keďže  niektoré funkcionality nefungujú správne, ako vypadávanie signálu alebo 
ohlasovanie stavu núdze.

2.1 Flash správa

Zamestnanec zadá informáciu do komunikačnej platformy, resp. centralizovaného portálu krízového manažmentu, ktorý ju podľa jej charakteru automaticky 
pošle na správnych adresátov (pričom aplikácia by mala riešiť aj zastupovania) s notifikáciou a cez komunikačnú platformu sa rozhodnú ďalšie kroky.

2.2 Publikácia cestovných odporúčaní

Zamestnanec ZÚ SR po schválení VZÚ SR vyšle „flash správu“  cez komunikačnú platformu napojenú na centralizovaný portál krízového manažmentu, ktorá s 
notifikáciou príde všetkým relevantným zúčastneným stranám. Tento krok je nevyhnutný aby zamestnanci posudzujúci stav bezpečnostnej situácie mali 
prístup k základným informáciám ju charakterizujúcim. Následne vypracuje návrh cestovného odporúčania so zdôvodnením, ktoré taktiež s notifikáciou príde 
VZÚ SR, ktorý ho ďalej po posúdení a schválení jednoduchým stlačením tlačidla odošle na všetkých relevantných adresátov, resp. skupinu riadiacich 
zamestnancov. Tým sa text zobrazí rovnako a môžu ho jednoduchým kliknutím schváliť, alebo vyjadriť sa k zmene textu. Vyjadrenia k zmene textu sa všetkým 
dotyčným chronologicky zobrazia a pôvodca návrhu cestovného odporúčania môže na ich základe upravovať znenie. V momente, keď so znením súhlasia 
všetci riaditelia znenie sa zamkne a nasleduje druhé kolo, v ktorom R-TEO odošle konsenzuálny text so vstupom OKRM KAŠT1 na odsúhlasenie predsedom 
krízového štábu (ŠTAT1). Po schválení ŠTAT1 sa text automaticky zverejní vo všetkých potrebných moduloch, alebo v prípade citlivých cestovných 
odporúčaní ich ŠTAT1 bude mať možnosť preposlať ešte na schválenie ministrovi.



Novinkou publikovanie cestovných odporúčaní taktiež bude notifikácia občanov, ktorí sa ocitnú v situácii, že po registrácii ich plánovanej cesty sa zmení 
situácia v krajine, kam sa chystajú. V takom prípade dostanú notifikáciu cez e-mail a v prípade, že ju majú stiahnutú, aj cez aplikáciu Svetobežka.

Obrázok 20: Publikovanie cestovných odporúčaní

2.3 Informácia pre cestujúcu verejnosť

Rovnako ako pri publikácii cestovných odporúčaní sa informácia pre cestujúcu verejnosť automaticky rozpošle všetkým predvoleným adresátom, ktorým sa s 
notifikáciou zobrazí a môže pokračovať rovnaký proces schvaľovania, upravovania a publikovania ako pri publikácii cestovných odporúčaní. Pri tomto druhu 
informácie nie je druhý alebo tretí okruh schvaľovania (KAŠT1 a KAMI). Po schválení všetkými predpísanými riadiacimi zamestnancami sa text automaticky 
zamkne a zverejní vo všetkých potrebných moduloch.

Obrázok 21: Informácia pre cestujúcu verejnosť

2.4 Hlásenie činnosti ZÚ SR v oblasti krízového manažmentu

Vzhľadom na automatizovaný priebeh procesu hlásenia, schvaľovania a publikovania cestovných odporúčaní a informácií pre verejnosť bude vytvorenie 
reportu o týchto činnostiach otázkou pár sekúnd a vykoná sa v centralizovanom portáli krízového manažmentu automaticky, VZÚ SR však bude musieť 
odsúhlasiť pripravené hlásenie. ZÚ SR by mal mať možnosť doň vstúpiť a eventuálne v prípade potreby ho upraviť. Tento stav musí byť zachytený systémom.

Obrázok 22: Hlásenie činnosti ZÚ SR



2.5 Poskytovanie aplikácie Svetobežka

Aktuálny obsah (napr. cestovné odporúčania, informácie pre cestujúcu verejnosť alebo správy registrovaným občanom) sa bude automaticky aktualizovať s 
príchodom nových informácií do portálu krízového manažmentu, keďže Svetobežka je jeden z modulov, ktorý bude integrovaný na centralizovaný portál 
krízového manažmentu.

Zároveň bude možné cez Svetobežku, v prípade potreby, komunikovať s občanmi v oblasti postihnutých katastrofami (jednosmerne voči občanovi). Táto 
komunikácia ďalej bude rozšírená o komunikáciu neprebiehajúcu cez internet, konkrétne cez SMS keďže internet nemusí byť vždy dostupný v krízovej situácii. 
Taktiež bude pridaná možnosť push notifikáciou komunikovať s občanmi v krízovej situácii.

Ďalej bude pridaná možnosť v aplikácii vytvoriť profil nie len pre seba ale aj pre rodinných príslušníkov a tak za celú rodinu využívať služby poskytované 
aplikáciou – registrácia pred cestou a ohlásenie stavu núdze.

Taktiež bude služba ohlásenia stavu núdze bude upravená pre mobilnú aplikáciu tak, aby sa minimalizoval počet krokov nutných na ohlásenie na prakticky 
„jedno kliknutie“ – potrebné údaje sa pred-vyplnia z individuálneho alebo rodinného profilu užívateľa spoločne s automatickým priradením lokácie užívateľa.

3.1. Online služby a ich formuláre

V TO-BE stave bude súčasných 30 služieb MZVEZ SR zoskupených do celkovo 8 skupín, na základe ich príbuznosti. Zároveň sa umožní občanovi lepšie 
identifikovať služby a podklady potrebné pre vyriešenia jeho životnej situácie bez opakovanej návštevy ZÚ.

Súčasná služba Budúca služba alebo stav

Vydávanie pasu v zahraničí Vydanie osobných dokladov

Vydávanie občianskeho preukazu v zahraničí Vydanie osobných dokladov

Vydávanie vodičského preukazu v zahraničí Vydanie osobných dokladov

Vybavovanie náhradných cestovných dokladov Vydanie osobných dokladov

Podávanie žiadosti o registráciu matričnej udalosti v 
zahraničí - zápis o narodení

Zápis matričných udalostí

Podávanie žiadosti o registráciu matričnej udalosti v 
zahraničí - zápis o uzavretí manželstva

Zápis matričných udalostí

Podávanie žiadosti o registráciu matričnej udalosti v 
zahraničí - zápis o úmrtí

Zápis matričných udalostí

Vybavovanie sprievodného listu na prepravu telesných 
pozostatkov

Funkcionalita sa presunie do služby Zápis matričných udalostí (pod zápis o úmrtí)

Podávanie žiadosti o registráciu matričnej udalosti v 
zahraničí - žiadosť o zmenu mena a priezviska

Zápis matričných udalostí



Podávanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR 
v zahraničí

Štátny zväzok

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom 
občianstve SR v zahraničí

Štátny zväzok

Podávanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku 
SR v zahraničí

Štátny zväzok

Vybavenie dokladu na prepravu zbraní Vybavenie dokladu na prepravu zbraní

Registrácia exportéra Služba bude zrušená vzhľadom na jej dlhodobé nevyužitie

Vyradenie z registru exportérov Služba bude zrušená vzhľadom na jej dlhodobé nevyužitie

Zmena v registri exportérov Služba bude zrušená vzhľadom na jej dlhodobé nevyužitie

Poskytnutie finančnej pomoci v zahraničí Služba bude zrušená vzhľadom na zmenu legislatívy

Služby podpory podnikania Služba bude zrušená vzhľadom na jej dlhodobé nevyužitie

Vybavenie dokladu na prepravu zbraní Služba bude zrušená vzhľadom na jej dlhodobé nevyužitie

Poskytovanie informácie o stave spracovania žiadosti 
na MZVaEZ SR

Služba bude ponechaná v súčasnom stave

Oznamy a upozornenia pred cestovaním Služba bude ponechaná v súčasnom stave

Výpis z registra trestov v zahraničí Služba bude ponechaná v súčasnom stave

Registrácia pre cestou do zahraničia Služba informovania o ceste do zahraničia

Zmena informácie o plánovanom pobyte v zahraničí Služba informovania o ceste do zahraničia

Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí Služba informovania o ceste do zahraničia

Podanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí Podanie oznámenia o vzniku stavu núdze



Pri novo-vzniknutej službe "Služba informovania o ceste", ktorá bude pozostávať zo súčasných služieb "Registrácie pred cestou", "Zmena registrácie pred 
cestou" a "Zrušenie registrácie pred cestou" sa pridá nová funkcionalita. Podobne ako v tomu bude v prípade aplikácie Svetobežka, aj pri tejto službe bude 
mať užívateľ možnosť si vytvoriť svoj profil, poprípade aj profil rodinný profil, aby nemusel pri každej ceste vypĺňať formulár od znova.

V rámci tejto oblasti bude aj vylepšené vyhľadávanie na webe MZVEZ SR tak, aby vyhľadávalo v témach na základe kľúčových slov zadaných do vyhľadávača 
(napr. pri zadaní kľúčových slov "víza USA" sa nebudú výhľadávať aktuality obsahujúce obidve tieto slová ale automaticky informatívne materiály k vízam a až 
v druhom rade aktuality na základe textového vyhľadávania.

Obrázok 23: Online služby a ich formuláre

Navrhovaný budúci stav predpokladá prenesenie logických definovateľných krokov na stranu žiadateľa pre presnejšiu identifikáciu životnej situácie a získanie 
detailných informácií pre vybavenie požadovanej agendy. Na základe logicky zadefinovaných krokov bude občan SR navigovaný cez jednotlivé otázky tak aby 
po ich zodpovedaní bolo umožnené efektívne realizovať agendu alebo aj viaceré agendy súčasne tak aby sa ušetril potrebný čas pre opätovné návštevy ZÚ 
ako aj čas potrebný pre občana SR.

Uvedené riešenie nevylúči potrebu opätovnej návštevy ZÚ ale  minimalizuje ich početnosť, zjednoduší a sprehľadní, nakoľko z dôvodu neznalosti žiadateľov 
bude usmernený na základe životnej situácie a zodpovedaní špecifických otázok usmernený na správnu agendu prípadne agendy.

3.2. Migrácia do vládneho cloudu a na open source

Tieto zmeny nebudú mať dopad na biznis vrstvu a tak biznis architektúra nie je zaznamenaná ani v AS-IS ani v TO-BE stave.

Vo všetkých oblastiach bude vytvorené rozhranie na open dáta cez konsolidačnú platformu.

Tabuľka 24: Životné situácie

Kód Životné situácie

003 Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy

053 Osobné údaje a doklady

070 Dotácie

075 Cestovanie do zahraničia

076 Cestovné doklady a náhradné cestovné doklady

078 Pomoc v núdzi v zahraničí



117 Úmrtie

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

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

K_2.3.1.1._1 Miera úplnosti procesov

K_2.3.1.1._2 Miera optimalizácie procesov

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

R_2.3.1.1._1 Riziko spojené s nastavovaním nových procesov mimo tento projekt

R_2.3.1.1._2 Efektívne vytvorenie nových interných a smerníc a predpisov na OKRM a SAMRS

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

N/A N/A



7.1.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav

Súhrnný popis

Modul 1 – SAMRS

Zhrnutie funkcionality:

Modul SAMRS bude riešiť najzásadnejšie problémy, ktorými dnes trpí služba udeľovania dotácií a vytvárania príslušných štatistík. Tento modul tak bude 
predovšetkým elektronizovať ako externú tak aj internú komunikácia v rámci tohto procesu. Externou komunikáciou rozumieme komunikáciu medzi 
zamestnancami SAMRS a žiadateľom o dotáciu, internou zase komunikáciou medzi zamestnancami SAMRS počas procesu (napr. predávanie žiadosti, 
hodnotení a súhrnov medzi jednotlivými účastníkmi procesu).

Zdroje dát:

Dáta budú zadávané prostredníctvom webového rozhrania, ktoré bude dostupné na webovom portáli ES.

Integrácia s inými modulmi a systémami:

Modul bude súčasťou IS ES MEZVEZ SR II a vytvorí novú službu

Popis funkcionality:

Z pohľadu SAMRS bude modul poskytovať minimálne nasledujúcu funkcionalitu:

Elektronické zaregistrovanie žiadostí a všetkých potrebných informácií o žiadostiach
Elektronickú internú komunikáciu v rámci procesu vyhodnocovania žiadosti – elektronické formuláre na všetky odborné kvalitatívne hodnotenia žiadosti 
o dotácie, ich automatické priradenie k žiadosti v module a sprístupnenie relevantným stranám,
Elektronickú externú komunikáciu medzi SAMRS a žiadateľom – ohľadom dodania alebo opravy podkladov k žiadosti, informovanie o stave hodnotenia 
žiadosti, informovanie o výsledku posudzovania žiadosti.
Úložný priestor pre dokumenty relevantné k projektom schválených žiadostí (k žiadosti sa nahrajú a budú prístupné priebežné správy, zmeny v projekte 
a záverečná správa);
Možnosť udelenia prístupu k dátam o žiadostiach a projektoch z nich vyplývajúcich pre audítorov;
Modul, vzhľadom na agregáciu všetkých dát o žiadostiach, bude vytvárať všetky potrebné relevantné štatistiky pre SAMRS.

Výstupy:

Výstupy modulu všetky relevantné informácie a štatistiky o žiadostiach o dotácie na jednom mieste.

Obrázok 24: Architektúra modul 1 - SAMRS



Modul 2 – OKRM

Zhrnutie funkcionality:

Modul bude slúžiť ako centrálna databáza informácií o krízovom managemente a zároveň ako interná komunikačná platforma pre niektoré rozhodovacie 
a informačné procesy v rámci krízového managementu (flash správa, publikácia cestovných odporúčaní, informácia pre cestujúcu verejnosť, komunikácia 
s občanmi v kríze). Centralizácia umožní aj integráciu na aplikáciu Svetobežka, webové stránky MZVEZ SR a všetky ostatné existujúce a budúce moduly 
komunikácie s verejnosťou – zmena v centrálnej databáze sa hneď prejaví vo všetkých z nich. Zároveň umožní automatizovanie hlásenia činností ZÚ SR 
v oblasti krízového managementu. Ďalej bude v aplikácii Svetobežka umožnená komunikácia medzi MZVEZ SR a občanmi (napr. v kríze bude môcť 
operatívne a hromadne komunikovať s občanmi zaregistrovanými v danej oblasti) spolu s ďalšími zmenami popísanými v predošlej kapitole.

Zdroje dát:

Dáta z monitorovania situácie OKRM alebo ZÚ SR budú zadávané do rozhrania systému.

Integrácia s inými modulmi a systémami:

Modul bude súčasťou IS ES MEZVEZ SR II a vytvorí novú službu a zároveň na modul budú integrované všetky komunikačné cesty s verejnosťou v rámci 
oblasti krízového managementu (napr. aplikácia Svetobežka alebo webové stránky MZVEZ SR, SMS a e-mail, eventuálne Facebook a Twitter).

Popis funkcionality:

Z pohľadu OKRM musí modul poskytovať minimálne nasledujúcu funkcionalitu:
Centrálna databáza informácií o krízovom managemente, kde budú prístupné všetky informácie o flash správach, cestovných odporúčaniach, 
informáciách pre cestujúcu verejnosť a komunikácii s občanmi v núdzi
Z týchto dát vytvárať potrebné štatistiky a hlásenia
Súčasťou modulu bude aplikácia, ktorá bude slúžiť ako interná komunikačná platforma
Do Svetobežky bude pridaná chatová funkcia, ktorá umožní MZVEZ SR komunikovať externe s občanmi, ktorí zaregistrovali svoje cestovanie

 

Výstupy:

Výstupy modulu všetky relevantné informácie a štatistiky o flash správach, cestovných odporúčaniach a informáciách pre verejnosť na jednom mieste

Obrázok 25: Architektúra modul 2 - OKRM

IS ES MZVEZ SR II

IS ES MZVEZ SR nie je modul ale samotný systém, ktorý bude obsahovať moduly 1 a 2.

Obrázok 26:  IS ES MZVaEZ SR II



Typy zlepšení aktivity OPII pre celý projekt:

A.1 zavedenie elektronického prijatia podania prostredníctvom úpravy existujúcich agendových systémov / registratúry – áno, pri registrácii žiadostí o dotáciu 
v elektronickom systéme na správu registratúry IIS MIS

A.2 zavedenie elektronického odoslania podania prostredníctvom úpravy existujúcich agendových systémov / registratúry – áno, pri registrácii žiadostí 
o dotáciu v elektronickom systéme na správu registratúry IIS MIS

A.5 zvýšenie elektronizácie služieb z úrovne 0 až 3 na 4 až 5 – áno, (SAMRS) interné pracovanie so žiadosťou, odbornými kvalitatívnymi hodnoteniami, 
tvorbou štatistík a komunikácia so žiadateľom + (OKRM) áno, komunikácia ohľadom znenia cestovných odporúčaní alebo informácií pre cestujúcu verejnosť, 
komunikácia ZÚ s občanmi v prípade krízovej situácie v danej oblasti

B.1 všetky zlepšenia služby alebo časti konkrétnej služby v súlade so zoznamom a popisom atribútov uvedených v prílohe č.12, ktoré popisujú čo všetko má e-
služba obsahovať pre zabezpečenie dobrej zákazníckej skúsenosti s vysokou pridanou hodnotou pre používateľa v súlade s jednotným dizajn manuálom e-
služieb https://idsk-elements.herokuapp.com

B.4 elektronické poskytovanie informácie pre občana / podnikateľa o stave vybavovania elektronickej služby – áno, a zároveň aj elektronické podávanie 
dokumentov

B.7 implementácia bežne dostupného štandardného analytického nástroja, tak aby bolo možné analyzovať početnosti prístupov k elektronickej služby, počet 
úspešne zrealizovaných podaní, zdroje návštevnosti elektronickej služby, a pod (napr. Google Analytics). – áno, (SAMRS) za účelom tvorby štatistík + 
(OKRM) áno, za účelom hlásenia činnosti ZÚ SR v oblasti krízového manažmentu

C.3 responzívny dizajn

Všetky služby budú v súlade s nasledujúcimi atribútmi e-služieb na základe prílohy č. 12 Výzvy – Zoznam a popis oprávnených atribútov e-služieb.

P.č. Popis atribútu Bližšie popisy a očakávania od služby

01 Informácie o službe sú dostupné online v slovenskom a v anglickom 
jazyku, t.j. sú dostupné aj pre občanov, ktorí nie sú slovenskými štátnymi 
príslušníkmi.

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme pre ani jednu z KS

02 Služba je dostupná online Online služby a ich formuláre (9 nových KS)  – 
nerobíme pre ani jednu z KS, keďže všetky už sú 
dostupné online

03 K dispozícii je sekcia Často kladené otázky (FAQ) Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – robíme
, keďže tento atribút KS ešte nemajú

https://idsk-elements.herokuapp.com


04 K dispozícii je demo (akýkoľvek typ: demo na preklikávanie, on-line video, 
stiahnuteľná príručka s vysvetlením krokov, ktoré musí užívateľ urobiť, ...) 
o tom, ako získať službu

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme keďže existuje príručka s väčším detailom 
v PDF pre každú službu (tie však budú upravené pre 
nové preskupenie KS)

05 Divízia/ oddelenie zodpovedné za dodanie sú identifikovateľné a 
kontaktovateľné

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – robíme
, keďže tento atribút KS ešte nemajú

06 Službu je možné získať prostredníctvom iných kanálov ako webových 
stránok

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme, keďže v súčasnosti existujú call centrá 
a web (prípadne aj aplikácia Svetobežka)

07 Sú dostupné mechanizmy spätnej väzby pre užívateľov, aby mohli 
poskytnúť ich názor na služby

Online služby a ich formuláre (9 nových KS)  – robíme
, keďže v tento atribút KS ešte nemajú (napr. 
formulár spokojnosti)

08 K dispozícii sú postupy na podávanie sťažností Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme

09 Postupnosť procesných krokov je logická a pokyny sú jasné. Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – robíme
, tento atribút je jedným zo základných vylepšení 
v rámci projektu

 

10 Pokrok služby je sledovaný Online služby a ich formuláre (9 nových KS)  – vylepš
, tento atribút KS majú ale v súčasnosti je íme

sledovanie pokroky služby nejasné pre občana

11 Počas vykonávania služby je možné uložiť vykonávanú úlohu ako koncept Online služby a ich formuláre (12 KS) – nerobíme

12 Webová stránka poskytuje prehľad o tom, aké informácie/ údaje by mal 
používateľ mať pripravené (a ktoré sa už pre službu nepožadujú, 
neposkytujú), aby túto službu získal (napríklad kópie cestovných pasov, 
vyplnené formuláre, diplomy, dôkazy)

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – robíme
, tento atribút je jedným zo základných vylepšení 
v rámci projektu (v súčasnosti musí občan, ak si 
vôbec uvedomí že sa ocitol v komplexnej situácii 
vyžadujúcej si využitie viacerých služieb robiť rešerš, 
po vylepšení ho navedú samotné formuláre)

13 Očakávania používateľa ohľadom času na získanie služby Online služby a ich formuláre (9 nových KS)  – robíme
, keďže tento atribút KS ešte nemajú (bude doplnená 
priemerná informácia napr. podľa kontinentu)

14 Používateľ obdrží notifikáciu o úspešnej finalizácii/ skompletizovaní 
procesných krokov online

Online služby a ich formuláre (9 nových KS)  – robíme
, keďže tento atribút KS ešte nemajú

15 Stránka komunikuje očakávanú dĺžku celého procesu (časový odhad) Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme

16 Je jasné aké sú doby/ trvanie pre doručenie služby Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme

17 Je uvedený maximálny časový limit v rámci ktorého verejná správa musí 
dodať službu, odpoveď

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – robíme
, keďže v tento atribút KS ešte nemajú

            

18 Je umožnené, aby občan/ podnikateľ upovedomil orgány verejnej správy 
online v prípade, ak sú ich údaje nesprávne/ neúplné

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme, keďže MZVEZ SR nie je vlastník



19 Portál verejnej/ štátnej správy poskytuje nasledovné informácie:

·       1.1 Organizačná štruktúra a schéma, názvy a názvy vedúcich 
oddelení / funkcií

·       1.2 Úlohy a zodpovednosti verejnej/štátnej správy

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme, keďže tento atribút KS už majú

20 Uviesť, ak je potrebný nejaký typ dokumentu k prístupu alebo na získanie 
služby

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme, keďže ten atribút KS už majú

21 Používateľ predloží dokument, ktorý vyžaduje poskytovateľ služby pre 
vykonanie postupov a formálnych náležitostí potrebných na vytvorenie 
alebo vykonanie procesných krokov online (osvedčenie, diplom, doklad o 
registrácii atď.)

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme, keďže ten atribút KS už majú

22 Používateľ e-služby má k dispozícii súvisiace linky, ktoré ho vedú a 
navigujú cez životnú situáciu. Používateľ nemusí vypĺňať rovnaké údaje  v 
rôznych formulároch pri jednej životnej situácii.

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – robíme
, tento atribút je jedným zo základných vylepšení 
v rámci projektu

23 Používateľ  dokument, ktorý má poskytovateľ služby poskytnúť získa
príjemcovi služby, keď splní požadované postupy a formality potrebné na 
vytvorenie alebo vykonanie procesných krokov online (osvedčenie, 
diplom, doklad o registrácii atď.) v elektronickej podobe.

Online služby a ich formuláre (9 nových KS)  – 
nerobíme, keďže ten atribút KS už majú

25 Webová stránka obsahuje pomocnú funkcionalitu dostupnú pre cudzincov 
v anglickom jazyku.

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme

26 Pre cudzincov sú k dispozícii mechanizmy spätnej väzby, aby poskytli svoj 
názor na relevantnú službu

Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme

27 Pre cudzinca je dostatočne jasné ako môže podať sťažnosť. Online služby a ich formuláre (9 nových KS) – 
nerobíme

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

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

N/A N/A



7.1.3. Technologická architektúra

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

Súhrnný popis

Obrázok 27: Technologická architektúra

Technologická architektúra počíta s využitím virtualizovaných serverov v prostredí vladneho cloudu, prevažne s operačným systémom Linux ale aj s 
operačným systémom Microsoft. Predpokladá sa vytvorenie 4 prostredí – 3 identických - produkčné, testovacie, integračné a 1 školiaceho. Odhadovaný počet 
virtuálnych serverov pre jedno prostredie je 40 (okrem školiaceho – tu postačuje polovica). 

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

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

N/A N/A



7.1.4. Implementácia a migrácia

Tabuľka 27: Implementácia a migrácia

Súhrnný popis

Obrázok 28: Projektový plán

Predbežný plán projektu „Elektronické služby ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ES MZVEZ SR)“ počíta s nasledujúcimi fázami:

Analýza a dizajn (trvanie odhadované na 6 mesiacov),

Inicializácia projektu

Analýza procesov SAMRS a OKRM a budúcich procesov MZVEZ SR,
 Procesy budú jasne zakreslené

Návrh detailnej funkčnej špecifikácie (DFŠ),
Pripomienkovanie DFŠ,
Akceptácia DFŠ,

Implementácia (trvanie odhadované na 18 mesiacov),

Realizačná časť projektu,

Príprava technologického prostredia,
Implementácia modulov na základe DFŠ,
Integrácie informačných systémov MZVEZ SR,
Integrácie na ďalšie informačné systémy verejnej správy,
Aplikačné školenia,

Testovanie (4 mesiace),

Nasadenie (3 mesiace)

Dokončovacia časť projektu

Podporné aktivity:

Riadenie projektu:

-          Verejné obstarávanie (5 mesiacov) - Prípravná časť projektu

-          PM, PMO

Publicita a informovanosť



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

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

N/A N/A



7.1.5. Bezpečnostná architektúra

 

Tabuľka 28: Bezpečnostná architektúra – budúci stav

Súhrnný popis

Budú dodržiavané všetky organizáciou prijaté bezpečnostné smernice najmä však:

- bude zabezpečená pravidelná aktualizácia operačných systémov, databázového systému a software aplikačných serverov,

- akýkoľvek prístup po sieti bude v iniciálnom stave zakázaný a následne sa budú bezpečnostné pravidlá upravované na základe schválených požiadaviek

- riadenie prístupov ku interným zdrojom bude zabezpečený prostredníctvom existujúcej MS Active Directory infraštruktúry

- akékoľvek sieťové aktivity budú logované

- akákoľvek činnosť užívateľov je logovaná

- hardwarová(virtuálna) infraštruktúra je navrhnutá aby bola odolná výpadkom nódov s možnosťou škálovania

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

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

N/A N/A



7.2. Prevádzka

 

Tabuľka 29: Prevádzka – budúci stav

Súhrnný popis

Prevádzka systému ES MZVEZ SR bude zabezpečená prostredníctvom infraštruktúry vládneho cloudu.

Budú v maximálne  miere využívané nástroje na zabezpečenie vysokej dostupnosti a prostriedky pre zálohovanie danej infraštruktúry.

Prevádzkový režim bude zabezpečovať 95% dostupnosť systému v režime 24x7.

Pre zabezpečenie prevádzky a rozvoja systému budú vytvorené 4 identické prostredia:

testovacie - testovanie implementovaných zmenových požiadaviek a opráv
produkčné - prevádzka systému
integračné
školiace

Aplikačná podpora:

Navrhuje sa využitie trojvrstvovej úrovne podpory pomocou externého dodávateľa tejto služby:

podpora prvej úrovne (L1) bude zabezpečovaná centrálnym kontaktným / komunikačným bodom k nahlasovaniu chýb, problémov a požiadaviek 
s dostupnosťou 24x7,
aplikačná podpora druhej úrovne (L2) bude poskytovaná špecializovanými zamestnancami poskytovateľa aplikačnej podpory – pracovníkmi hotline, ktorí 
budú hlásenia spracúvať, používateľské problémy riešiť a aplikačné problémy smerovať na príslušné osoby ďalšej úrovne podpory na riešenie,
tretia úroveň podpory (L3), bude pokrývaná zamestnancami poskytovateľa aplikačnej podpory s dokonalými znalosťami aplikácií, ich architektúry, 
komunikačných mechanizmov, databázovej štruktúry a s vedomosťami potrebnými k odstraňovaniu chýb (teda aj úpravy zdrojového kódu),
v rámci prvej úrovne podpory bude realizovaný príjem požiadaviek, v rámci druhej úrovne potom ich identifikácia s následným smerovaním na 
konkrétneho riešiteľa. Druhá úroveň podpory môže byť rozdelená na viac oblastí podľa funkcie systému.
prevádzkovanie podpory druhej a tretej úrovne bude personálne zabezpečené dostatočným počtom riešiteľov, ktorých počet bude upravovaný v závislosti 
od nárastu potrieb systému.

Na prevádzku systému MZVEZ SR po ukončení projektu vyčlení dostatočnú čiastku z vlastného rozpočtu a teda deklaruje aspoň 20% finančných prostriedkov 
z celkových oprávnených výdavkov („COV“) projektu rozpočtovaných ako vlastné zdroje rozpočtované vo svojom rozpočte.

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

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

N/A N/A



7.3. Ekonomická analýza

Tabuľka 30: Ekonomická analýza – budúci stav

Súhrnný popis

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 170 454 EUR

Rok návratu investície (PBP) = 10

Výdavky projektu „Elektronické služby ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ES MZVEZ SR)“ sú v horizonte 10 rokov vyčíslené na celkovú sumu 8 332 
312,29 EUR, z čoho investičné náklady sú 4 740 312,29 EUR rozložených na obdobie dvoch rokov a prevádzkové náklady po implementácii tvoria 3 592 000,00 EUR 
rozložených na obdobie 8 rokov. Jednotlivé náklady sú bližšie špecifikované v kalkulácií nákladov na vlastníctvo (TCO), ktorá je prílohou tejto štúdie.

Tabuľka 31: Výsledok ekonomickej analýzy

Výsledok CBA Výsledná hodnota Minimálna hodnota

BCR Pomer prínosov a nákladov 1,14 1,00

EIRR Ekonomická vnútorná výnosová miera 6,4 % 5,0 %

FNPV Finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH) -1 362 167 -

ENPV Ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH) 170 454 0

Výnosová časť analýzy je postavená na hrubom odhade parametrov úspor v procesoch troch oblastí: oblasti poskytovania dotácií, oblasti zahraničnej pomoci a oblasti 
podporných procesov MZVEZ SR.

Dáta a predpoklady pre výpočet CBA boli získané od príslušných útvarov MZVEZ SR. Dáta boli zbierané o aktuálnom stave a náročnosti existujúcich procesov a možnosti úspor 
v prípade nasadenia IKT prostriedkov a o výške nákladov ktoré MZVEZ SR vydá na prevádzkovanie súčasných IT riešení (ES MZVEZ SR).

Pre účely výpočtu finančnej čistej súčasnej hodnoty bola použitá referenčná diskontná sadzba vo výške 4%, ktorá sa používa pre projekty financované z OPII. Pre výpočet 
ekonomickej čistej súčasnej hodnoty bola použitá sociálna diskontná sadzba 5%.

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

Prílohy



N/A
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