
Prílohy
1 Zoznam zvolených cloudových služieb 
2 Riziká projektu 
3 Výstupy projektu a kritériá kvality 
4 Legislatívna analýza 
5 Zainteresovaní 
6 Ciele OP II - PO7 
7 Architektonické ciele 
8 Architektonické princípy 
9 Koncové služby 
10 Zoznam pôvodných KS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené 
11 Informačné systémy (ISVS) 
12 Aplikačné služby 
13 Prevádzka 
14 Harmonogram projektu 
15 Test štátnej pomoci



Údaje sa vypĺňajú manuálne.

MetaIS kód Názov služby z katalógu služieb Požadovaná úroveň

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Názov 
rizika

Pravdepodobnosť Dosah Návrh 
mitigácie

R_X Takmer isté riziko - výskyt rizika treba v každom prípade očakávať. 
 - existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa Pravdepodobné riziko

riziko vyskytne. 
 - riziko sa môže vyskytnúť. Stredné riziko

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

 - výskyt rizika sa neočakáva.Nepravdepodobné riziko

Extrémny dosah - znemožní realizáciu projektu. 
 - ovplyvní pokračovanie projektu Vysoký dosah
 - vyžiada si úpravy projektu Stredný dosah

 - ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch. Nízky dosah
 - dosah sa minimalizuje bežnou činnosťou v Zanedbateľný dosah

rámci projektu.

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Výstup projektu Kritérium kvality a spôsob dosiahnutia

VP_X

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Typ Názov Zdôvodnenie Návrh zmeny

LA_X Vid. Vysvetlenie typov právnych predpisov v metodickom usmernení 
Aproximačné nariadenia vlády SR 
Zákon 
Nariadenia vlády SR 
Vyhlášky / výnosy / opatrenia 
Uznesenia vlády SR 
Vnútorné riadiace predpisy 
Zmluvy 
Technické normy

Zdôvodnenie zaradenia Zdôvodnenie zmeny

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

ID Zainteresovaný Popis

ST_X Bližšie spresnenie role, tímu, alebo organizácie .

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

ID cieľa OPII/OPEVS Meno cieľa Reformný zámer EVS (A/N/NA) Spôsob naplnenia cieľa

X Bližšie spresnenie.

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

MetaIS kód Cieľ Spôsob naplnenia cieľa Zainteresovaní



X Bližšie spresnenie. ID zainteresovaných z prílohy Zainteresovaný

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

MetaIS kód Typ Názov Popis Spôsob plnenia

X Princíp 
Požiadavka

Bližšie spresnenie.

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

1. Kód a názov koncovej služby: ks_338743

Zápis matričných udalostí v zahraničí

2. Popis: Služba realizujúca:\n- Podávanie žiadosti o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o narodení\n- Podávanie 
žiadosti o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o uzavretí manželstva\n- Podávanie žiadosti o registráciu 
matričnej udalosti v zahraničí - zápis o úmrtí\n- Podávanie žiadosti o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - žiadosť 
o zmenu mena a priezviska\n- Vydanie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov

3. Prístupové miesto: Ústredný portál verejnej správy

4. Kanál: web

5. Používateľ: občan (G2C)

6. Životná situácia: Osobné údaje a doklady

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 3

8. Notifikácia priebehu konania: 0

9. Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie:

1 - s minimálnym zabezpečením

10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Zabezpečovanie ochrany práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí

13. Fáza ŽC: 5. ostrá prevádzka služby

14. Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky



15. Koncovú službu realizuje AS: sluzba_is_48972 Zápis záznamu podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu

sluzba_is_1409 Získanie obsahu číselníka alebo klasifikácie

as_53014 Informovanie o zmenách hodnôt číselníkov alebo klasifikácií

sluzba_is_34128 Poskytnutie referenčných údajov zoznamu JIFO

sluzba_is_912 Vydanie matričných dokladov

sluzba_is_34126 Poskytnutie JIFO podľa vyhľadávacích kritérií

sluzba_is_673 Zápis do registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky

sluzba_is_34130 Poskytnutie rozšírených údajov o osobe z REGOB

sluzba_is_34539 Poskytnutie údajov z číselníka MInisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky

as_53012 Informovanie o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_34129 Poskytnutie zoznamu JIFO so zmenenými referenčnými údajmi

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 1 d 1 d

2. Počet volaní služby 90 90

3. Pomer elektronických transakcií 100 % 100 %

1. Kód a názov koncovej služby: sluzba_is_34527

Výpis z registra trestov v zahraničí

2. Popis: Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky a cudzincov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať 
žiadosť o výpis z registra trestov príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ 
rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti v čase jeho pobytu v zahraničí.

3. Prístupové miesto: Ústredný portál verejnej správy

špecializovaný portál

4. Kanál: web

osobne

5. Používateľ: občan (G2C)

6. Životná situácia: Osobné údaje a doklady

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 3

8. Notifikácia priebehu konania: 0

9. Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie:

1 - s minimálnym zabezpečením

10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Zabezpečovanie ochrany práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí



13. Fáza ŽC: 1. plánovanie služby

5. ostrá prevádzka služby

3. vývoj služby

4. testovanie služby

14. Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

15. Koncovú službu realizuje AS: as_53012 Informovanie o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_34129 Poskytnutie zoznamu JIFO so zmenenými referenčnými údajmi

sluzba_is_34126 Poskytnutie JIFO podľa vyhľadávacích kritérií

as_53014 Informovanie o zmenách hodnôt číselníkov alebo klasifikácií

sluzba_is_1409 Získanie obsahu číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_34128 Poskytnutie referenčných údajov zoznamu JIFO

sluzba_is_34539 Poskytnutie údajov z číselníka MInisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky

sluzba_is_32919 Poskytnutie výpisu a odpisu z RT

sluzba_is_673 Zápis do registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky

sluzba_is_32918 Podanie žiadosti o výpis a odpis RT

sluzba_is_34130 Poskytnutie rozšírených údajov o osobe z REGOB

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 0 d 1 d

2. Počet volaní služby 0 133

3. Pomer elektronických transakcií 1 % 100 %

1. Kód a názov koncovej služby: ks_338595

Podanie žiadosti o dotáciu od Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

2. Popis: Umožní občanov žiadať o dotáciu MZVEZ SR (SAMRS) iba elektronickou formou bez potreby zasielania fyzických kópií 
dokumentov

3. Prístupové miesto: integrované obslužné miesto

Ústredný portál verejnej správy

4. Kanál: web

Asistovane elektronicky

5. Používateľ: občan (G2C)

6. Životná situácia: Dotácie

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 4

8. Notifikácia priebehu konania: 3



9. Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie:

2 - s nízkym zabezpečením

10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci

13. Fáza ŽC: 1. plánovanie služby

14. Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

15. Koncovú službu realizuje AS: as_59300 Komunikačný kanál medzi žiadateľom a poskytovateľom dotácie

as_59299 Prijatie žiadosti o dotáciu

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 1 d 1 d

2. Počet volaní služby 17 17

3. Pomer elektronických transakcií 1 % 100 %

1. Kód a názov koncovej služby: ks_338744

Podávanie žiadostí ohľadne štátneho zväzku v zahraničí

2. Popis: Služba realizujúca:\n- Podávanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR v zahraničí\n- Podávanie žiadosti o 
vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR v zahraničí\n- Podávanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku SR v 
zahraničí

3. Prístupové miesto: Ústredný portál verejnej správy

4. Kanál: web

5. Používateľ: občan (G2C)

6. Životná situácia: Osobné údaje a doklady

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 3

8. Notifikácia priebehu konania: 0

9. Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie:

1 - s minimálnym zabezpečením

10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Zabezpečovanie ochrany práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí

13. Fáza ŽC: 5. ostrá prevádzka služby

14. Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky



15. Koncovú službu realizuje AS: sluzba_is_673 Zápis do registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky

sluzba_is_1409 Získanie obsahu číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_34130 Poskytnutie rozšírených údajov o osobe z REGOB

sluzba_is_34539 Poskytnutie údajov z číselníka MInisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky

sluzba_is_34126 Poskytnutie JIFO podľa vyhľadávacích kritérií

as_53014 Informovanie o zmenách hodnôt číselníkov alebo klasifikácií

sluzba_is_34128 Poskytnutie referenčných údajov zoznamu JIFO

sluzba_is_34129 Poskytnutie zoznamu JIFO so zmenenými referenčnými údajmi

as_53012 Informovanie o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_911 Vydanie rozhodnutia vo veci štátneho občianstva

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 1 d 1 d

2. Počet volaní služby 10 10

3. Pomer elektronických transakcií 100 % 100 %

1. Kód a názov koncovej služby: ks_338742

Vydávanie osobných dokladov v zahraničí

2. Popis: Koncová služba, ktorá bude realizovať:\n- Vydávanie pasu v zahraničí\n- Vydávanie občianskeho preukazu v 
zahraničí\n- Vydávanie vodičského preukazu v zahraničí\n- Vybavovanie náhradných cestovných dokladov

3. Prístupové miesto: Ústredný portál verejnej správy

4. Kanál: web

5. Používateľ: občan (G2C)

6. Životná situácia: Osobné údaje a doklady

Cestovné doklady anáhradné cestovné doklady

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 3

8. Notifikácia priebehu konania: 0

9. Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie:

1 - s minimálnym zabezpečením

10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Zabezpečovanie ochrany práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí

13. Fáza ŽC: 5. ostrá prevádzka služby

14. Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky



15. Koncovú službu realizuje AS: sluzba_is_34537 Informovanie sa o platnosti náhradného cestovného dokladu

as_53014 Informovanie o zmenách hodnôt číselníkov alebo klasifikácií

sluzba_is_673 Zápis do registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky

sluzba_is_34539 Poskytnutie údajov z číselníka MInisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky

sluzba_is_34130 Poskytnutie rozšírených údajov o osobe z REGOB

as_53012 Informovanie o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_910 Vydanie náhradného cestovného dokladu

sluzba_is_913 Vydanie cestovného pasu

sluzba_is_34126 Poskytnutie JIFO podľa vyhľadávacích kritérií

sluzba_is_1409 Získanie obsahu číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_34128 Poskytnutie referenčných údajov zoznamu JIFO

sluzba_is_900 Podanie oznámenia o strate cestovného dokladu

sluzba_is_34129 Poskytnutie zoznamu JIFO so zmenenými referenčnými údajmi

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 1 d 1 d

2. Počet volaní služby 500 500

3. Pomer elektronických transakcií 100 % 100 %

1. Kód a názov koncovej služby: sluzba_is_907

Podávanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí

2. Popis: Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať oznámenie o 
vzniku stavu núdze príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan 
nachádza.

3. Prístupové miesto: Ústredný portál verejnej správy

špecializovaný portál

4. Kanál: e-mail

web

telefonicky

5. Používateľ: občan (G2C)

6. Životná situácia: Pomoc v núdzi v zahraničí

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 3

8. Notifikácia priebehu konania: 0

9. Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie:

1 - s minimálnym zabezpečením



10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Zabezpečovanie ochrany práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí

13. Fáza ŽC: 1. plánovanie služby

5. ostrá prevádzka služby

3. vývoj služby

4. testovanie služby

14. Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

15. Koncovú službu realizuje AS: sluzba_is_1409 Získanie obsahu číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_34129 Poskytnutie zoznamu JIFO so zmenenými referenčnými údajmi

sluzba_is_34128 Poskytnutie referenčných údajov zoznamu JIFO

sluzba_is_34130 Poskytnutie rozšírených údajov o osobe z REGOB

sluzba_is_914 Riešenie stavu núdze v zahraničí

as_53014 Informovanie o zmenách hodnôt číselníkov alebo klasifikácií

sluzba_is_34126 Poskytnutie JIFO podľa vyhľadávacích kritérií

as_53012 Informovanie o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_673 Zápis do registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky

sluzba_is_34539 Poskytnutie údajov z číselníka MInisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 0 d 1 d

2. Počet volaní služby 0 183

3. Pomer elektronických transakcií 1 % 100 %

1. Kód a názov koncovej služby: ks_338781

Služba informovania o ceste do zahraničia

2. Popis: Služba realizujúca:\n- Registrácia pred cestou do zahraničia\n- Zmena informácie o plánovanom pobyte v zahraničí\n- 
Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

3. Prístupové miesto: Ústredný portál verejnej správy

4. Kanál: web

5. Používateľ: občan (G2C)

6. Životná situácia: Cestovanie do zahraničia

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

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 4



8. Notifikácia priebehu konania: 0

9. Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie:

1 - s minimálnym zabezpečením

10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Zabezpečovanie ochrany práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí

13. Fáza ŽC: 5. ostrá prevádzka služby

14. Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

15. Koncovú službu realizuje AS: sluzba_is_673 Zápis do registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky

as_53012 Informovanie o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_34128 Poskytnutie referenčných údajov zoznamu JIFO

sluzba_is_34126 Poskytnutie JIFO podľa vyhľadávacích kritérií

sluzba_is_1409 Získanie obsahu číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_34130 Poskytnutie rozšírených údajov o osobe z REGOB

as_53014 Informovanie o zmenách hodnôt číselníkov alebo klasifikácií

sluzba_is_34536 Poskytnutie podpory pre činnosť podnikateľov v zahraničí

sluzba_is_34539 Poskytnutie údajov z číselníka MInisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky

sluzba_is_34129 Poskytnutie zoznamu JIFO so zmenenými referenčnými údajmi

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 1 d 1 d

2. Počet volaní služby 1000 1000

3. Pomer elektronických transakcií 100 % 100 %

1. Kód a názov koncovej služby: sluzba_is_34532

Vybavovanie dokladu na prepravu zbraní

2. Popis: Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o 
Vybavenie dokladu na prepravu zbraní tzv. sprievodný list na prepravu zbraní, príslušnému zastupiteľskému úradu 
Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa 
občan nachádza.

3. Prístupové miesto: Ústredný portál verejnej správy

špecializovaný portál

4. Kanál: web

5. Používateľ: občan (G2C)

6. Životná situácia: Osobné údaje a doklady



7. Úroveň elektronizácie: úroveň 3

8. Notifikácia priebehu konania: 0

9. Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie:

1 - s minimálnym zabezpečením

10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Zabezpečovanie ochrany práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí

13. Fáza ŽC: 1. plánovanie služby

3. vývoj služby

5. ostrá prevádzka služby

4. testovanie služby

14. Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

15. Koncovú službu realizuje AS: as_53012 Informovanie o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_1409 Získanie obsahu číselníka alebo klasifikácie

sluzba_is_34539 Poskytnutie údajov z číselníka MInisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky

sluzba_is_34128 Poskytnutie referenčných údajov zoznamu JIFO

sluzba_is_673 Zápis do registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky

sluzba_is_34130 Poskytnutie rozšírených údajov o osobe z REGOB

as_53014 Informovanie o zmenách hodnôt číselníkov alebo klasifikácií

sluzba_is_34533 Vydanie dokladu na prepravu zbraní

sluzba_is_34126 Poskytnutie JIFO podľa vyhľadávacích kritérií

sluzba_is_34129 Poskytnutie zoznamu JIFO so zmenenými referenčnými údajmi

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 0 d 1 d

2. Počet volaní služby 0 6

3. Pomer elektronických transakcií 1 % 100 %

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

Kód koncovej služby Názov koncovej služby

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

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

isvs_6102 IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)



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

Kód a názov aplikačnej služby: as_59299Prijatie žiadosti o dotáciu

Popis: Služba zabezpečí elektronické prijatie žiadosti o dotáciu a jej príloh, ich evidenciu v príslušných registroch a databázach 
a umožní ďalšie pracovanie so žiadosťou zamestnancom SAMRS

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_338595 Podanie žiadosti o dotáciu od Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Kód a názov aplikačnej služby: as_59300Komunikačný kanál medzi žiadateľom a poskytovateľom dotácie

Popis: Služba zabezpečí online komunikáciu medzi zamestnancami útvaru poskytujúceho dotácie a žiadateľom (napr. výzva 
na doplnenie chýbajúcich príloh alebo oznámenie o výsledku konania)

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_338595 Podanie žiadosti o dotáciu od Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Kód a názov aplikačnej služby: as_59301Tvorba reportov a štatistík

Popis: Služba zabezpečí tvorbu reportov a štatistík ohľadne žiadostí o dotáciu a projektov zamestnancom SAMRS

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS:

Kód a názov aplikačnej služby: as_59302Centralizácia informácií o cestovaní do zahraničia pre občanov

Popis: Služba centralizuje všetky informácie o cestovaní do zahraničia. Všetky informácie o cestovných odporúčaniach a 
informáciách pre cestujúcu verejnosť budú centralizované.

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS:



Kód a názov aplikačnej služby: as_59303Interný komunikačný kanál medzi útvarmi MZVEZ SR

Popis: Služba umožní komunikáciu ohľadom cestovných odporúčaní, informácií pre cestujúcu verejnosť a flash správ cez 
aplikáciu. Umožnítak rýchle posúdenie a úpravu znení textov medzi riadiacimi zamestnancami.

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS:

Kód a názov aplikačnej služby: as_59304Tvorba reportov a štatistík

Popis: Služba umožní zamestnancom ZÚ efektívne vytvoriť mesačné štatistiky ohľadom komunikácie o situácii v zahraničí

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS:

Kód a názov aplikačnej služby: as_59305Komunikácia počas krízovej situácie

Popis: Služba umožní zamestnancom ZÚ efektívne komunikovať s občanmi, ktorí sa v zahraničí ocitli v krízovej situácii

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS:

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34529Poskytnutie pôžičky v zahraničí

Popis: Služba zabezpečí overenie žiadosti v centrálnej evidencii (duplicita žiadosti, nesplatenie predchádzajúcej pôžičky) a 
bude poskytovať podporu pri evidencii splácania/vymáhania pôžičky.(NP - A 4.2)

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS: sluzba_is_34528 Poskytovanie finančnej pomoci v zahraničí

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34531Vydanie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov



Popis: Služba zabezpečí vytvorenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov. (NP - A 5.2)

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS: sluzba_is_34530 Vybavovanie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34533Vydanie dokladu na prepravu zbraní

Popis: Služba skontroluje, či žiadateľ disponuje povolením na držanie zbrane. V prípade kladného overenia zabezpečí 
vytvorenie dokladu na prepravu zbraní a zašle informáciu na MV SR. (NP - A 6.2)

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS: sluzba_is_34532 Vybavovanie dokladu na prepravu zbraní

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34536Poskytnutie podpory pre činnosť podnikateľov v zahraničí

Popis: Služba poskytne informácie žiadateľovi ohľadne podpory jeho činnosti v zahraničí na základe požiadavky zadanej 
službou Podanie žiadosti o informácie o podnikateľskom prostredí v zahraničí. Jedná sao poskytnutie jednorázovej 
odpovede, ako aj pravidelné zasielanie informácií podľa výberu žiadateľa. (NP - A 8.2)

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_338781 Služba informovania o ceste do zahraničia

sluzba_is_34535 Poskytovanie služieb podpory podnikateľov

ks_331858 Vyraďovanie z evidencie exportérov

ks_331857 Zmena v registri exportérov

ks_331856 Registrácia exportéra

ks_331850 Registrácia pred cestou do zahraničia

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34537Informovanie sa o platnosti náhradného cestovného dokladu

Popis: Služba umožní ziistit platnosť vydaného NCD na základe identifikačného kódu NCD alebo osobných údajov držiteľa 
NCD. (NP - A 9.1)

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny



Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_338742 Vydávanie osobných dokladov v zahraničí

sluzba_is_901 Vybavovanie náhradných cestovných dokladov

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_34539Poskytnutie údajov z číselníka MInisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky

Popis: Služba poskytuje vlastnosti potrebné pre spravovaniea poskytovanie údajov z číselníka (registra) vedeného MZVaEZ 
SR. (NP - A 9.3)

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)



Aplikačná služba realizuje KS: ks_338781 Služba informovania o ceste do zahraničia

ks_338744 Podávanie žiadostí ohľadne štátneho zväzku v zahraničí

ks_338743 Zápis matričných udalostí v zahraničí

ks_338742 Vydávanie osobných dokladov v zahraničí

sluzba_is_904 Podávanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR v zahraničí

sluzba_is_34527 Výpis z registra trestov v zahraničí

sluzba_is_909 Vydávanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

sluzba_is_34532 Vybavovanie dokladu na prepravu zbraní

sluzba_is_907 Podávanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí

sluzba_is_34530 Vybavovanie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov

sluzba_is_34540 Oznamy a upozornenia pred cestovaním

sluzba_is_903 Podávanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku SR v zahraničí

sluzba_is_901 Vybavovanie náhradných cestovných dokladov

sluzba_is_34538 Poskytovanie informácie o stave spracovania žiadosti na MZVaEZ SR

sluzba_is_34535 Poskytovanie služieb podpory podnikateľov

sluzba_is_899 Vydávanie pasu v zahraničí

sluzba_is_34524 Vydávanie občianskeho preukazu v zahraničí

sluzba_is_34526 Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR v zahraničí

sluzba_is_34525 Vydávanie vodičského preukazu v zahraničí

sluzba_is_34528 Poskytovanie finančnej pomoci v zahraničí

ks_331851 Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

ks_331850 Registrácia pred cestou do zahraničia

ks_331847 Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o uzavretí manželstva

ks_331857 Zmena v registri exportérov

ks_331858 Vyraďovanie z evidencie exportérov

ks_331844 Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o úmrtí

ks_331846 Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - žiadosť o zmenu mena a priezviska

ks_331856 Registrácia exportéra

ks_331845 Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o narodení

ks_331852 Zmena informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_910Vydanie náhradného cestovného dokladu

Popis: Služba zabezpečí vytvorenie a fyzické odovzdanie náhradného cestovného dokladu. (NP - A 2.2)

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie



Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS: ks_338742 Vydávanie osobných dokladov v zahraničí

sluzba_is_901 Vybavovanie náhradných cestovných dokladov

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_914Riešenie stavu núdze v zahraničí

Popis: Služba umožní zistiť kontakty rodinných príslušníkov a blízkych oznamovateľa, prípadne ich notifikovať prostredníctvom 
zaslania správy a zároveň vytvára podporu pri riešení stavu núdze v zahraničí. (NP - A 3.2)

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS: sluzba_is_907 Podávanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí

Kód a názov aplikačnej služby: sluzba_is_935Vydanie informácie o špeciálnych udalostiach a ich riešení

Popis: Služba umožní upozorniť prostredníctvom správ všetkých občanov SR, ktorí sú v čase špeciálnych udalostí vycestovaní 
na území krajiny, kde došlo k špeciálnym udalostiam. Zároveň im bude poskytnutý kontakt na najbližšie pracovisko 
MZVaEZ SR, kde môžu požiadať o pomoc. Upozorniť bude možné tie osoby, ktoré informovali o plánovanom pobyte v 
zahraničí a kategiória udalostí bude zodpovedať požiadavkám, ktoré si zvolili pre upozornenie prostredníctvom služby 
Podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí. \r\nSlužba zároveň zabezpečí evidenciu stavu upozornenia (čas, 
spôsob zaslania upozornenia), prípadne ďalšie kroky poskytovania pomoci občanovi. \r\nTúto službu budú môcť využiť 
aj komerčné subjekty pre informovanie svojich klientov o špeciálnych udalostiach v mieste ich pobytu. (NP - A 7.3)

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS elektronické službyMZVaEZ SR (ES MZVaEZ)

Aplikačná služba realizuje KS: sluzba_is_34540 Oznamy a upozornenia pred cestovaním

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

Rozsah zálohovania N/A, všetko, vybrané údaje

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

Je záloha pravidelne validovaná N/A, Áno, Nie

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

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Aktivita Dĺžka trvania (v mesiacoch)

 Analýza a dizajn  6

Implementácia 18



Testovanie 4

Nasadenie 3

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

ID Kontrolná otázka A
/
N
/
NA

Bližšia špecifikácia odpovede

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

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

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

NA

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

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

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

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

5 Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať v rámci podmienok minimálnej pomoci? NA (Iba pre účely pomoci de  minimis vrátane pomoci de mini
mis SVHZ.)

Vyhodnotenie nie je štátna pomoc
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