1. Prílohy Cloud
Informácie v jednotlivých tabuľkách sa môžu na seba vzájomne odkazovať. Za tým účelom majú riadky uvádzané v tabuľkách svoje jednoznačné
identifikátory s navrhovaným prefixom, tak aby sa zabezpečila unikátnosť identifikátora vo všetkých spracovávaných prílohách. Postupnosť a integritu
(pri odkazovaní) identifikátorov navrhuje samotný spracovateľ.
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1.1. Všeobecne použité prílohy
1.1.1. Zoznam zvolených cloudových služieb
Tabuľka 1 Zoznam zvolených cloudových služieb
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
Počet

ID

Služba z katalógu služieb

46

KSIAAS_1

<Piaty záznam>
Identifikátor služby z katalógu služieb
ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

1-1

Virtuálny server

1.1.1

Architektúra

x86-64

1.1.2

Počet VCPU

2

1.1.3

Veľkosť RAM

8

1.1.4

Systémový diskový
priestor

150

1.1.5

OS

Windows Server
2012 R2

ID

Úroveň poskytovania
služby

Počet

ID

Služba z katalógu služieb

4

KSIAAS_1

<Piaty záznam>
Identifikátor služby z katalógu služieb
ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

1-1

Virtuálny server

1.1.1

Architektúra

x86-64

1.1.2

Počet VCPU

8

1.1.3

Veľkosť RAM

32

1.1.4

Systémový diskový
priestor

1.1.5

OS

ID

Úroveň poskytovania
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok za
poskytnutie služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok za
poskytnutie služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Windows Server
2012 R2

ID

Služba z katalógu služieb

4

KSIAAS_1

<Piaty záznam>
Identifikátor služby z katalógu služieb
Parametre služby

Mesačný výdavok za
poskytnutie služby

150

Počet

ID

Výdavky na zriadenie
služby

Zvolená hodnota

1-1

Virtuálny server

1.1.1

Architektúra

x86-64

1.1.2

Počet VCPU

4

1.1.3

Veľkosť RAM

8

1.1.4

Systémový diskový
priestor

150

1.1.5

OS

Windows Server
2012 R2

ID

Úroveň poskytovania
služby

Počet

ID

Služba z katalógu služieb

4

KSIAAS_1

<Piaty záznam>
Identifikátor služby z katalógu služieb
ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

1-1

Virtuálny server

1.1.1

Architektúra

x86-64

1.1.2

Počet VCPU

4

1.1.3

Veľkosť RAM

32

1.1.4

Systémový diskový
priestor

150

1.1.5

OS

Windows Server
2012 R2

ID

Úroveň poskytovania
služby

Počet

ID

Služba z katalógu služieb

8

KSIAAS_1

<Piaty záznam>
Identifikátor služby z katalógu služieb

Počet

ID

ID

Parametre služby

1-1

Virtuálny server

1.1.1

Architektúra

x86-64

1.1.2

Počet VCPU

2

1.1.3

Veľkosť RAM

16

1.1.4

Systémový diskový
priestor

150

1.1.5

OS

Windows Server
2012 R2

ID

Úroveň poskytovania
služby

Služba z katalógu služieb

Zvolená hodnota

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok za
poskytnutie služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok za
poskytnutie služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

1

KSIAAS_1

<Piaty záznam>
Identifikátor služby z katalógu služieb
ID

Parametre služby

Zvolená hodnota

1-1

Virtuálny server

1.1.1

Architektúra

x86-64

1.1.2

Počet VCPU

4

1.1.3

Veľkosť RAM

16

1.1.4

Systémový diskový
priestor

128

1.1.5

OS

Windows Server
2012 R2

ID

Úroveň poskytovania
služby

Počet

ID

Služba z katalógu služieb

55

KSIAAS_1

<ôsmi záznam>
Identifikátor služby z katalógu služieb
ID

Parametre služby

1-2

Diskový priestor

1.2.2

Diskový priestor TIER 2

ID

Úroveň poskytovania
služby

Zvolená
hodnota

Výdavky na zriadenie
služby

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok za
poskytnutie služby

Mesačný výdavok za poskytnutie
služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Ročný výdavok za poskytnutie
služby

500

Počet

ID

Služba z katalógu služieb

1

KSIAAS_1

<Desiaty záznam>
Identifikátor služby z katalógu služieb
ID

Parametre služby

1-3

Služba pripojenia do
špecifickej siete

1.2.2

Pripojenie siete

ID

Úroveň poskytovania služby

Počet

ID

Služba z katalógu služieb

1

KSIAAS_1

<Desiaty záznam>
Identifikátor služby z katalógu služieb
ID

Parametre služby

1.4

Sieťové služby

1.4.1

Vytvorenie preddefinovaného
sieťového modelu

1.4.2

Vytvorenie FW pravidiel

Zvolená
hodnota

Výdavky na zriadenie
služby

Mesačný výdavok za
poskytnutie služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

Internet,
GOVNET

Zvolená
hodnota

Výdavky na
zriadenie služby

Mesačný výdavok za
poskytnutie služby

Ročný výdavok za
poskytnutie služby

1.4.3

Pridelenie virtuálnej IP

1.4.3

Pridelenie virtuálnej IP

ID

Úroveň poskytovania služby

Riziká projektu
Tabuľka 2 Riziká projektu
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
ID

Názov rizika

Pravdepodobnosť

Dosah

Návrh mitigácie

R_1

Problém s dostatkom výpočtových zdrojov
vo DCŠ

Nízka

Vysoký
dosah

Predbežná alokácia výpočtových zdrojov v dostatočnom predstihu.
Operatívne riešenie nedostatku zdrojov v dostatočnom predstihu.

R_2

Problém s dostupnosťou a spoľahlivosťou
výpočtových zdrojov vo DCŠ

Nízka

Vysok
ý
dosah

Návrh redundantnej architektúry IS – už je tak spracovaný.

R_3

Prieťahy s migráciou IS

Nízka

Nízky

Dôkladná príprava projektového plánu. Zakontrahovanie expertov
s praktickými skúsenosťami z podobných migračných projektov.
Zakontrahovanie expertov s detailnou znalosťou KIS NKÚ SR.

1.1.2. Výstupy a kritériá kvality
Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritériá kvality
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
ID
VP_X

(1) Aktuálne riziko
(2) Budúce riziko

Výstup projektu

Kritérium kvality a spôsob dosiahnutia

AR
(1
)

BR
(2
)

1.2. Legislatívna analýza
Tabuľka 4 Legislatíva
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
ID

Typ

Názov

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

Návrh zmeny

Zdôvodnenie zaradenia

Zdôvodnenie zmeny

1.3. Motivácia
1.3.1. Zainteresovaní
Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým cieľom.
Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
ID

Zainteresovaný

ST_X

Popis
Bližšie spresnenie role, tímu, alebo organizácie .

1.3.2. Ciele OP II - PO7
Ktoré ciele OPII projekt rieši a či je k nim vypracovaný reformný zámer podľa vzoru EVS.
Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.
ID cieľa
OPII/OPEVS

Meno cieľa

ciel_po7_8

Racionalizácia
prevádzky
informačných
systémov
pomocou
eGovernment
cloudu

Reformný
zámer
EVS
(A/N/NA)

Spôsob naplnenia cieľa

Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na správu a
údržbu informačných systémov verejnej správy. Vládny cloud sa stane nástrojom efektívneho budovania a prevádzky
informačných systémov, pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a ďalších citlivých informácií.

ciel_po7_9

Zvýšenie
kybernetickej
bezpečnosti v
spoločnosti

Informačné systémy a siete budú posudzované z pohľadu naplnenia zadefinovaných bezpečnostných cieľov a súladu s
legislatívou. Budú sa implementovať a vylepšovať opatrenia na riadenie bezpečnostných rizík, predovšetkým pre systémy
verejnej správy patriace do kritickej infraštruktúry. Zvýši sa transparentnosť informovania o bezpečnostných incidentoch
jednotlivcov, ktorých osobné údaje boli stratené, ukradnuté alebo pozmenené. Celkovo sa zvýši dôvera v digitálny priestor
a povedomie o spôsobe riešenia kybernetických útokov. Prispeje k tomu tiež nasadenie platformy pre zber údajov a
opatrení a pre posielanie výstrah súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou. Táto platforma bude interoperabilná s
európskym riešením a napojená na Európske centrum pre kybernetický zločin.

1.3.3. Architektonické ciele
Koncový stav, prínos.
Tabuľka 7 Zoznam cieľov
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.
MetaIS
kód

Cieľ

Spôsob naplnenia cieľa

ciel_10

Zlepšíme výkonnosť
verejnej správy vďaka
nasadeniu moderných
informačných technológií

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

ciel_16

Zvýšime ochranu
kybernetického priestoru

Bezpečnosť a ochrana kybernetického priestoru je jedným zo základných aspektov efektívneho a najmä
bezpečného používania služieb verejnej správy a komunikácie občanov a podnikateľov s verejnou správou a
opačne.

ciel_19

Zlepšíme bezpečnosť
údajov a transakcií vo
verejnej správe

Zabezpečenie existencie, presnosti, úplnosti, platnosti a pravosti údajov v rámci elektronickej komunikácie,
resp. elektronických transakcií, sú základnými aspektami zaručenia a zabezpečenia efektívneho, bezpečného
a spoľahlivého výkonu činností verejnej správy.

ciel_15

Racionalizujeme
prevádzku informačných
systémov pomocou
vládneho cloudu

Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na
správu a údržbu informačných systémov verejnej správy. Vládny cloud sa stane nástrojom efektívneho
budovania a prevádzky informačných systémov pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti, ochrany osobných údajov
a ďalších citlivých informácií.

Zainteresovaní

1.3.4. Architektonické princípy
Architektonické princípy, ktoré musia byť realizované.
Tabuľka 8 Princípy
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.
MetaIS
kód

Typ

Názov

Popis

princip_21

Princíp

VLÁDNY
CLOUD
PREDNOSTNE

Informačné systémy a technológie, ktoré sú v rámci verejnej správy rozvíjané alebo modifikované, musia byť
posúdené v kooperácii s poskytovateľmi cloudových služieb v zmysle ich nasadenia do vládneho cloudu.

princip_22

Princíp

BEZPEČNOSŤ
ÚDAJOV

Údaje sú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie
dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov) a sú dostupné v
požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov).

princip_30

Princíp

EFEKTÍVNOSŤ
A PRIDANÁ
HODNOTA

Informatizácia verejnej správy sleduje najvyššiu hodnotu za peniaze a prebieha na základe kontinuálneho
vyhodnocovania nákladov a prínosov.

Spôsob
plnenia

1.4. Biznis architektúra
1.4.1. Koncové služby
Koncové služby, ktoré budú výstupom projektu.
Tabuľka 9 Biznis služby
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

Tabuľka 10 Zoznam pôvodných KS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené:
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
Kód koncovej služby

Názov koncovej služby

1.5. Architektúra informačných systémov
1.5.1. Informačné systémy (ISVS)
Príloha obsahuje informačné systémy (IS) organizácie a podriadených organizácií, ktoré budú projektom rozvíjané alebo budované.
Tabuľka 11 Zoznam informačných systémov
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.
MetaIS kód

Názov informačného systému

Manažér ISVS

Počet používateľov

isvs_8413

Webové sídlo Najvyššieho kontrolného úradu SR

Ľubomír Andrassy

300

isvs_539

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Ľubomír Andrassy

300

Modul ISVS - kód

Modul ISVS - názov

1.5.2. Aplikačné služby
Príloha obsahuje služby, ktoré budú výstupom projektu.
Tabuľka 12 Poskytované aplikačné služby
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

Kód a názov aplikačnej služby:

as_56207 Publikovanie informácií Najvyššieho kontrolného úradu SR

Popis:

Služba umožňuje poskytovanie informácií o NKÚ SR a o kontrolnej činnosti NKÚ SR na webovom sídle
www.nku.gov.sk.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Webové sídlo Najvyššieho kontrolného úradu SR

Aplikačná služba realizuje KS:

ks_334104 Publikovanie informácií Najvyššieho kontrolného úradu SR

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1779 Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Popis:

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa
vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR. Zdrojom údajov je register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR, kde sú
ukladané údaje o kontrolovateľnom subjekte. Služba je prístupná prostredníctvom grafického rozhrania
webového sídla NKÚ SR.;\r\n \r\nSlužba je definovaná rámcovo. Detailný popis a počet IS služieb bude
definovaný žiadateľom vo fáze prípravy žiadosti o NFP. (NP-A.1.1.1)

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_393 Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1780 Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Popis:

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovať sa o vykonaných kontrolách NKÚ SR a
zobraziť výsledok (správu) o vykonanej kontrole. Sprístupnené údaje sú automaticky publikované a
aktualizované z KIS NKÚ SR.\r\nSlužba je prístupná prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_437 Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1781 Podanie sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR

Popis:

Služba podania podnety a sťažnosti pre NKÚ SR umožňuje verejnosti podať sťažnosť alebo podnet na
vykonanie kontroly. \r\nSlužba je prístupná prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_438 Podávanie sťažností a podnetov pre NKÚ SR

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1782 Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR

Popis:

Služba Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR umožňuje zadávateľovi sťažnosti alebo
podnetu sledovať jeho aktuálny stav vybavovania ako aj celý životný cyklus od podania, cez zaevidovanie,
vybavovanie až po ukončenie. \r\nSlužba je prístupná prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_407 Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1783 Získanie prehľadu daňových príjmov a iných údajov kontrolovateľného subjektu z IS Daňového
riaditeľstva SR

Popis:

Služba Získanie prehľadu daňových príjmov a iných údajov kontrolovateľného subjektu z IS Daňového
riaditeľstva SR je umožňuje napojiť sa na IS Daňového riaditeľstva a použiť služby tohto IS tak, aby získala
požadované podklady a vstupy do Kontrolórskeho informačného systému. Služba je schopná získať vybrané
príjmové položky z daňového priznania fyzickej osoby alebo právnickej osoby vrátane iných položiek z
daňového priznania, na všetkých druhoch daní. Službou je možné získať aj ďalšie údaje týkajúce sa podaných
daňových priznaní, zaplatenej dane, vyrubovacieho konania, odkladov a splátok, poskytnutia štátnej pomoci,
daňových úľav, daňového exekučného konania, konkurzu, reštrukturalizácie, vymožených daňových
nedoplatkov a pod..\r\nSlužba je implementovaná prostredníctvom webových služieb a tiež alternatívne
prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_753 Získavanie prehľadu daňových príjmov a iných údajov kontrolovateľného subjektu z IS
Daňového riaditeľstva SR

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1784 Získanie informácií o platcoch DPH v krajinách EÚ z IS Daňového riaditeľstva SR

Popis:

Služba Získanie informácií o platcoch DPH v krajinách EÚ z IS Daňového riaditeľstva SR umožňuje napojiť sa
na IS Daňového riaditeľstva a získať informácie najmä zo systému VIES (VAT Information Exchange System)
pre potreby kontroly o tom, či kontrolovateľný subjekt je alebo nie je platcom DPH v niektorej krajine EÚ a ak
áno, v akom rozsahu bola táto daň vyrubovaná a platená, v akej hodnote slovenskí dodávatelia dodali tovar a
služby do jednotlivých krajín EÚ a v akej hodnote slovenskí nadobúdatelia získali tovar a služby z krajín EÚ,
počty žiadostí ohľadom vývozu, dovozu tovaru a služieb riešených v krajinách EÚ a žiadostí z krajín EÚ
riešených na Slovensku.\r\nSlužba je pre potreby kontroly schopná získať informácie z európskeho VIES I a
VIES II. \r\nSlužba je implementovaná prostredníctvom webových služieb a tiež alternatívne prostredníctvom
grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_439 Informovanie sa o platcoch DPH v krajinách EÚ z IS Daňového riaditeľstva SR

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1785 Získanie údajov o vymeraných clách z IS Colného riaditeľstva SR

Popis:

Služba Získanie údajov o vymeraných clách z IS Colného riaditeľstva SR umožňuje napojiť sa na IS Colného
riaditeľstva a získať informácie o clách, ktoré boli kontrolovateľnému subjektu vymerané pri dovoze a vývoze
tovarov a elektrickej energie z tretích krajín. Služba je ďalej schopná získať štatistické údaje o celkových
objemoch ciel v členení podľa organizačných jednotiek Colného riaditeľstva SR – vymerané a z toho uhradené,
neuhradené a neuhradené po lehote splatnosti. \r\nSlužba je implementovaná prostredníctvom webových
služieb a tiež alternatívne prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_442 Informovanie sa o vymeraných clách z IS Colného riaditeľstva SR

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1786 Získanie informácií o vyrubených spotrebných daniach v členení podľa ich druhov z IS Colného
riaditeľstva SR

Popis:

lužba Získanie informácií o vyrubených spotrebných daniach v členení podľa ich druhov (lieh, tabakové výrobky,
elektrina, uhlie a zemný plyn, pivo, víno, minerálne oleje) z IS Colného riaditeľstva SR umožňuje napojiť sa na
IS Colného riaditeľstva a získať položky spotrebnej dane z liehu , ktoré boli kontrolovateľnému subjektu za
zadané obdobie vyrubené. Zároveň je schopná získať kompletné štatistické údaje o vyrúbanej a zaplatenej
spotrebnej dani v členení podľa druhov a podľa jednotlivých organizačných útvarov Colného riaditeľstva SR.
\r\nSlužba umožňuje prístup do aplikácií :\r\n- EMCS (Excise Movement and Control System) - získavanie
informácie o preprave tovaru podliehajúcemu spotrebnej dani v reálnom čase. (Podľa rozhodnutia EP a Rady
EU 1152/2003/ES zo 16.06.2003 termín zavedenie júl 2009).\r\n- SYSNET - získavanie informácií o
prepravovanom tovare podliehajúcom spotrebnej dani.\r\n- EORI – Economic Operator’s Registration
Informations\r\n Služba je implementovaná prostredníctvom webových služieb a tiež alternatívne
prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_751 Informovanie sa o vyrubených spotrebných daniach v členení podľa ich druhov z IS Colného
riaditeľstva SR

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1787 Získanie prehľadu platieb, príjmov a výdavkov kontrolovateľných subjektov z IS Štátnej
pokladnice

Popis:

Služba Získanie prehľadu platieb, príjmov a výdavkov kontrolovateľných subjektov z IS Štátnej pokladnice
umožňuje napojiť sa na IS Štátnej pokladnice a získať položky finančných transakcií prislúchajúcich
kontrolovateľnému subjektu - všetky pohyby na účtoch vykonaných kontrolovateľným subjektom, ako platby,
príjmy a výdavky. \r\nSlužba je implementovaná prostredníctvom webových služieb a tiež alternatívne
prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_754 Získavanie prehľadu platieb, príjmov a výdavkov kontrolovateľných subjektov zo Štátnej
pokladnice

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1788 Získanie informácií z Rozpočtového informačného systému

Popis:

Služba Získanie informácií z Rozpočtového informačného systému umožňuje napojiť sa na Rozpočtový
informačný systém (najmä moduly Programového rozpočtovania, Registra investícii, Zostavovania rozpočtu,
Úprav rozpočtu) a získať programovú štruktúru kontrolovateľného subjektu, evidenčné listy, ciele, merateľné
ukazovatele a ich monitorovanie a hodnotenie, zoznam investícií podľa rozpočtových kapitol, návrh rozpočtu,
schválený a upravený rozpočet, čerpanie pre potreby kontroly.\r\nSlužba je implementovaná prostredníctvom
webových služieb a tiež alternatívne prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_752 Informovanie z Rozpočtového informačného systému

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1789 Získanie prehľadu poskytnutých finančných prostriedkov EÚ prijímateľom pomoci a dotácií z
ITMS MF SR

Popis:

Služba Získanie prehľadu poskytnutých finančných prostriedkov EÚ prijímateľom pomoci a dotácií z ITMS MF
SR bude schopná sa napojiť na ITMS MF SR a získať údaje o poskytnutých finančných prostriedkoch, ktoré boli
poukázané kontrolovateľnému subjektu ako prijímateľovi pomoci a dotácie, získať informácie o procese
finančného riadenia a kontroly. \r\n \r\nSlužba by mala byť implementovaná pomocou webových služieb.\r\n
\r\nSlužba je definovaná rámcovo. Detailný popis a počet IS služieb bude definovaný žiadateľom vo fáze
prípravy žiadosti o NFP. (NP-A.1.2.7)

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_755 Získavanie prehľadu poskytnutých finančných prostriedkov EÚ prijímateľom pomoci a dotácií
z ITMS

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1790 Získanie referenčných údajov o kontrolovateľnom subjekte

Popis:

Služba Získanie referenčných údajov o kontrolovateľnom subjekte umožňuje získať a formulovať potrebné
referenčné údaje o kontrolovateľnom subjekte z ostatných informačných systémov v rámci verejnej správy a
informačných systémov subjektov, ktoré sú v kontrolnej pôsobnosti NKÚ SR. Primárne služba poskytuje
referenčné údaje zo základných registrov a zdrojových evidencií Štatistického úradu SR. KIS NKÚ SR tak získa
komplexný dátový pohľad na kmeňový záznam kontrolovateľného subjektu od registrátorov v zmysle NKIVS.
\r\nSlužba je implementovaná prostredníctvom webových služieb.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_440 Informovanie sa o referenčných údajoch kontrolovateľného subjektu
sluzba_egov_445 Vydávanie správ NKÚ SR pre verejnosť
sluzba_egov_5 Vydávanie správ a stanovísk pre oprávnené subjekty

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1791 Získanie výstupu hospodárenia podľa finančných výkazov samosprávy z IS VÚC

Popis:

Služba Získanie výstupu hospodárenia podľa finančných výkazov samosprávy z IS VÚC umožňuje napojiť sa na
IS VÚC a získať finančné výkazy predstavujúce výstup hospodárenia samosprávy. Poskytuje základné
podkladové materiály pre kontrolu subjektov samosprávy. \r\nSlužba je implementovaná prostredníctvom
webových služieb a tiež alternatívne prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_443 Informovanie sa o výstupe hospodárenia podľa finančných výkazov samosprávy z IS VÚC

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1792 Získanie výstupu hospodárenia podľa finančných výkazov v rámci prenesených kompetencií
verejnej správy z IS VÚC

Popis:

Služba Získanie výstupu hospodárenia podľa finančných výkazov v rámci prenesených kompetencií verejnej
správy z IS VÚC umožňuje napojiť sa na IS VÚC a získať finančné výkazy predstavujúce výstup hospodárenia
za oblasti prenesených kompetencií verejnej správy. Poskytuje tak základné podkladové materiály pre kontrolu
subjektov samosprávy. \r\nSlužba je implementovaná prostredníctvom webových služieb a tiež alternatívne
prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_444 Informovanie sa o výstupe hospodárenia podľa finančných výkazov v rámci prenesených
kompetencií verejnej správy z IS VÚC

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1793 Získanie prehľadu príjmov a výdavkov prijímateľa pomoci a dotácií z IS Poľnohospodárskej
platobnej agentúry

Popis:

Služba Získanie prehľadu príjmov a výdavkov prijímateľa pomoci a dotácií z IS Poľnohospodárskej platobnej
agentúry umožňuje napojiť sa na IS Poľnohospodárskej platobnej agentúry a získať prehľad položiek dokladov z
účtu prijímateľa dotácie alebo agregované účtovné údaje týkajúce sa prijímateľa. Údaje predstavujú jednotlivé
príjmy a výdavky a poskytujú prehľad o finančných tokoch medzi platobnou agentúrou a prijímateľom pomoci a
dotácie a informácie o procese finančného riadenia a kontroly. \r\nSlužba je implementovaná prostredníctvom
webových služieb a tiež alternatívne prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_756 Získavanie prehľadu príjmov a výdavkov prijímateľa pomoci a dotácií z IS Poľnohospodárskej
platobnej agentúry

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1794 Získanie referenčných údajov o prijímateľovi pomoci a dotácií z IS Poľnohospodárskej platobnej
agentúry

Popis:

Služba Získanie referenčných údajov o prijímateľovi pomoci a dotácií z IS Poľnohospodárskej platobnej
agentúry umožňuje napojiť sa na IS Poľnohospodárskej platobnej agentúry a získať referenčné údaje z
kmeňového záznamu kontrolovateľného subjektu, ktorý je evidovaný ako prijímateľ dotácie, prípadne poskytnúť
súvisiace objekty kmeňových dát a informácie o procese finančného riadenia a kontroly. \r\nSlužba je
implementovaná prostredníctvom webových služieb a tiež alternatívne prostredníctvom grafického rozhrania
Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_441 Informovanie sa o referenčných údajoch prijímateľa pomoci a dotácií z IS Poľnohospodárskej
platobnej agentúry

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1795 Vydanie správ a stanovísk pre oprávnené subjekty

Popis:

Služba Vydanie správ a stanovísk pre oprávnené subjekty umožňuje automatické generovanie náležitých
dokumentov s možnosťou editácie podľa údajov KIS NKÚ SR a správu životného cyklu týchto dokumentov na
Portáli NKÚ SR. Správy sú prístupné na Portáli NKÚ SR pre vybrané inštitúcie verejnej správy a organizácie v
zmysle zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.\r\nSlužba je implementovaná prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_438 Podávanie sťažností a podnetov pre NKÚ SR
sluzba_egov_393 Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte
sluzba_egov_5 Vydávanie správ a stanovísk pre oprávnené subjekty
sluzba_egov_437 Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_1796 Vydanie správ pre verejnosť

Popis:

Služba Vydanie správ pre verejnosť umožňuje automatické generovanie náležitých dokumentov s možnosťou
editácie podľa údajov KIS NKÚ SR a správu životného cyklu týchto dokumentov na Portáli NKÚ SR. Výsledné
dokumenty (Správy) služba sprístupní verejnosti na Portáli NKÚ SR.\r\nSlužba je implementovaná
prostredníctvom grafického rozhrania Portálu NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:
Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_445 Vydávanie správ NKÚ SR pre verejnosť
sluzba_egov_437 Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34561 Podanie príspevku k aktuálnej kontrole

Popis:

Verejnosť bude môcť nahliadnuť do zoznamu aktuálne prebiehajúcich kontrol a v prípade potreby zadať
príspevok (komentár, dokument), ktorý je z ich pohľadu relevantný k danej kontrole. Príspevok bude zadávaný v
štruktúrovanej forme. Po zadaní príspevku systém pošle notifikáciu a potom spoločne s pracovníkmi NKÚ SR
vyhodnotí relevantnosť daného príspevku. Na základe zhodnotenia bude určené, či bude príspevok v danej
kontrole zohľadnený alebo nie.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_2139 Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34562 Podanie príspevku k plánovanej kontrole

Popis:

Verejnosť bude môcť nahliadnuť do zoznamu plánovaných kontrol a v prípade potreby zadať príspevok
(komentár, dokument), ktorý je z ich pohľadu relevantný k danej kontrole. Príspevok bude zadávaný v
štruktúrovanej forme. Po zadaní príspevku systém pošle notifikáciu a potom spoločne s pracovníkmi NKÚ SR
vyhodnotí relevantnosť daného príspevku. Na základe zhodnotenia bude určené, či bude príspevok v danej
kontrole zohľadnený alebo nie.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_2139 Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34563 Publikovanie zoznamu aktuálnych kontrol NKÚ SR

Popis:

Analýza potrieb ukázala požiadavky občanov na informovanie ohľadom aktuálneho diania na NKÚ SR. Služba
umožní vytvárať v štruktúrovanej podobe zoznam aktuálne prebiehajúcich kontrol, priraďovať k nim čiastkové
výsledky a dokumenty. Tento zoznam bude verejne publikovaný a dostupný na webovom sídle NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_2139 Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34564 Publikovanie zoznamu plánovaných kontrol NKÚ SR

Popis:

Služba bude rovnakého charakteru ako v prípade aktuálne prebiehajúcich kontrol, iba s tým rozdielom, že
nebude možné ku kontrolám pripájať čiastkové výsledky, keďže sa jedná o plánované kontroly.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_2139 Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34565 Publikovanie výsledku nekontrolnej činnosti

Popis:

IS služba Publikovanie výsledkov nekontrolnej činnosti umožní oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR
vypracovanie, publikovanie a zverejnenie informácií získaných z nekontrolnej činnosti NKÚ SR. Služba bude
zabezpečovať aj formálne a obsahové schvaľovanie publikovaných výsledkov nekontrolnej činnosti. Forma
sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov.\r\nIS služba ďalej umožní
občanom a iným právnym subjektom pristupovať k publikovaným výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR.
Forma sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov. \r\nHoci portál NKÚ SR v
súčasnosti umožňuje publikovanie dokumentov, je potrebné výstupné rozhranie prepracovať tak, aby
zodpovedalo prezentačným štandardom, ktoré je možné vypozorovať v zahraničí.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_2140 Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34566 Informovanie sa o kontrolnom zistení

Popis:

IS služba Informovanie sa o kontrolnom zistení umožní verejnosti sofistikovanejšie vyhľadávanie vo
vybudovanej databáze kontrolných zistení s využitím existujúcich aj získaných štruktúrovaných údajov
získaných z kontrolnej činnosti NKÚ SR. Okrem vyhľadávania podľa štruktúrovaných údajov bude služba
umožňovať vyhľadávanie aj fulltextovým vyhľadávaním v parametroch kontrolných zistení.\r\nSlužba ďalej
umožní verejnosti prístup k agregovaným výstupom a reportom vytvorených z vytvorenej databázy
štruktúrovaných zistení z kontrolnej činnosti NKÚ SR. Služba okrem vytvorenie a publikovania príslušných
výstupov a reportov zabezpečí priestor aj pre schvaľovanie a verifikáciu publikovaných výstupov.\r\nV
neposlednom rade IS služba umožní verejnosti prístup k historickým kontrolným zisteniam NKÚ SR v rámci
vybudovanej databázy, ktorá vznikne transformáciou historických zistení a dokumentov z neštruktúrovanej do
štruktúrovanej formy.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

sluzba_egov_2141 Informovanie sa o kontrolných zisteniach

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34567 Zadanie ročného plánu vnútorného auditu/kontroly

Popis:

IS služba Zadanie ročného plánu vnútorného auditu slúži pre registrované subjekty vykonávajúce interné audity
k zaevidovaniu, úprave, prípadne zrušenie svojho plánu interného auditu, ktorý plánuje realizovať v
nasledujúcom plánovacom období (kalendárnom roku). Pri správe plánu kontrolnej činnosti je zabezpečené
štruktúrovaná evidencia údajov kontroly s hlavnými identifikačnými údajmi ako názov kontroly, zameranie
kontroly, typ kontroly, termíny začiatku a konca kontroly, očakávaný výstup z kontroly (zistenia, správa, protokol)
a samozrejme previazanosť na kontrolovaný subjekt v RSK NKÚ SR. Previazanosť na kontrolovaný subjekt v
RSK NKÚ SR zabezpečí možnosť analytického ako aj štatistického spracovania evidovaných údajov pre
využitie pri ďalších kontrolách. Zadanie nového vnútorného auditu bude, s využitím podpornej IS služby
notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34568 Zadanie strednodobého plánu vnútorného auditu/kontroly

Popis:

IS služba Zadanie strednodobého plánu vnútorného auditu umožní registrovaným subjektom okrem evidencie
ich plánov kontrolnej činnosti evidovať a upravovať aj dlhodobejšie (strednodobé) plány svojej externej alebo
internej kontrolnej činnosti. Súčasťou evidencie týchto plánov budú východiská, podnety, zámery, legislatívny
rámec plánovanej kontroly, tematické zameranie plánovaných kontrol a ciele, ktoré sa realizáciou plánovaných
kontrol majú naplniť. Zadanie alebo aktualizácia strednodobého plánu kontrolnej činnosti alebo vnútorného
auditu bude, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému
zamestnancovi NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34569 Zadanie dodatku k plánu vnútorného auditu/kontroly

Popis:

IS služba Zadanie dodatku k plánu vnútorného auditu umožní registrovaným subjektom zadať dodatok k
aktuálne platnému, aktuálne prebiehajúcemu, plánu vnútornej kontrolnej činnosti. Touto službou bude možné
pre subjekt aktualizovať údaje vo svojom pláne tak, aby zodpovedal skutočnosti a aktuálnym potrebám subjektu
vykonávajúcemu kontrolu alebo interný audit. Zadanie dodatku k vnútornému auditu bude, s využitím podpornej
IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34570 Poskytnutie vyjadrenia k plánu vnútorného auditu/kontroly

Popis:

IS služba Poskytnutie vyjadrenia k plánu vnútorného auditu umožní oprávneným zamestnancom NKÚ SR
poskytnúť vyjadrenie NKÚ SR k zadanému plánu subjektu. Poskytnutie vyjadrenia bude využitím podpornej IS
služby notifikovanie v rámci NKÚ SR notifikované oprávneným zamestnancom subjektu, ku ktorého plánu NKÚ
SR poskytlo vyjadrenie.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34571 Vyžiadanie informácií o ukončení plánovaného auditu/kontroly

Popis:

IS služba Vyžiadanie informácií o ukončení plánovanej kontroly bude umožňovať subjektom vkladať informácie
o ukončení a správy z vykonaných plánovaných vnútorných kontrol. Zaevidovanie informácie alebo výsledku
plánovanej kontroly bude, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované
oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR. Služba bude zabezpečovať aj notifikácie v prípade neplnenia
evidovaných termínov v plánovanej kontrole (napr. termín ukončenia kontroly).

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34572 Zadanie výsledku vnútornej kontroly/auditu

Popis:

IS služba Zadanie výsledku vnútornej kontroly/auditu umožní oprávneným zamestnancom subjektu
vykonávajúceho vnútorný audit vkladať do systému jeho čiastkový alebo celkový výsledok. Výsledky bude
možné vkladať v štruktúrovanej forme prostredníctvom pripraveného formulára s príslušnými formálnymi
kontrolami v zmysle požiadaviek NKÚ SR.\r\nZadanie čiastkového alebo celkového výsledku interného auditu
bude, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi
NKÚ SR.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34573 Zadanie programu kontroly/auditu

Popis:

IS služba Zadanie programu kontroly/auditu umožní oprávneným zamestnancom subjektu vykonávajúceho
vnútorný audit vkladať do systému program vnútorného auditu. Údaje bude možné zadať v štruktúrovanej forme
prostredníctvom pripraveného formulára s príslušnými formálnymi kontrolami s rozšírenou možnosťou pripojenia
dokumentov (dokument programu kontroly, prílohy).\r\nZadanie programu interného auditu bude, s využitím
podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34574 Vyžiadanie výsledku vnútornej kontroly/auditu

Popis:

IS služba Vyžiadanie výsledku vnútornej kontroly/auditu zabezpečuje pre oprávnených zamestnancov NKÚ SR
možnosť vyžiadať, v zmysle paragrafu 22 zákona č. 39/1993 o NKÚ SR, doplňujúce informácie, výsledky kontrol
a vnútorných auditov od iných subjektov oprávnených vykonávať kontroly a vnútorné audity. Služba bude
zabezpečovať prostriedky pre nahrávanie požadovaných výstupov registrovaným aj neregistrovaným
subjektom, teda subjektom, ktorí nie sú zo zákona povinný poskytovať NKÚ SR plány kontrolnej činnosti a
vnútorných auditov.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34575 Poskytnutie kontrolných štandardov

Popis:

IS služba Poskytnutie kontrolných štandardov zabezpečí vypracovanie, publikovanie a sprístupnenie informácií
a materiálov ohľadne kontrolných štandardov v rámci SR založených na legislatívnych právnych predpisoch.
Forma sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34576 Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti NKÚ SR

Popis:

IS služba Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti NKÚ SR zabezpečí vypracovanie, publikovanie a
sprístupnenie informácií, materiálov, postupov a odporúčaní ohľadne best practice kontrolnej činnosti NKÚ SR,
získaných počas dlhoročnej kontrolnej činnosti NKÚ SR. Forma sprístupnených informácií bude realizovaná
formou zverejnených dokumentov.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34577 Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti medzinárodných organizácií EUROSAI a
INTOSAI

Popis:

IS služba Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti medzinárodných organizácií EUROSAI a INTOSAI
zabezpečí vypracovanie, publikovanie a sprístupnenie informácií, materiálov, postupov a odporúčaní ohľadne
best practice získaných z kontrolnej činnosti medzinárodných organizácií EUROSAI a INTOSAI. Forma
sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov alebo realizovaných odkazov na
stránky uvedených organizácií.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34578 Podanie návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Popis:

IS služba Podanie návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov zabezpečuje prostriedky a
rozhranie pre zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu k podaniu návrhu na prijatie opatrení pre
odstránenie zistených nedostatkov. Služba zabezpečí podanie štruktúrovanej formy opatrenia v podobe
pripraveného formulára. Získane údaje služba následne prenesie do KIS NKÚ SR, kde ich priradí k príslušnej
kontrole na ktorú sú navrhované opatrenia vzťahované. Podanie nového návrhu opatrení služba, s využitím
podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikuje oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.\r\nSlužba
zároveň poskytuje prehľad o aktuálnom stave podaní návrhov opatrení na odstránenie nedostatkov pre
zamestnancov kontrolovaného subjektu ako príslušných vyjadrení NKÚ SR k podaným návrhom. Vyjadrenia k
podaným návrhom opatrení budú oprávnený zamestnanci NKÚ SR evidovať v KIS NKÚ SR, odkiaľ ich bude
služba preberať a sprístupňovať oprávneným zamestnancom kontrolovaného subjektu.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34579 Podanie doplňujúceho návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Popis:

IS služba Podanie doplňujúceho návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov zabezpečuje
prostriedky a rozhranie pre zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu k podaniu doplňujúceho
návrhu na prijatie opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov. Služba zabezpečí podanie štruktúrovanej
formy doplňujúceho opatrenia v podobe pripraveného formulára. Získane údaje služba následne prenesie do
KIS NKÚ SR, kde ich priradí k príslušnej kontrole na ktorú sú doplňujúce navrhované opatrenia vzťahované.
Podanie doplňujúceho návrhu opatrení služba, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR,
notifikuje oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34580 Podanie správy o plnení opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Popis:

IS služba Podanie správy o plnení opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov zabezpečuje
prostriedky a rozhranie pre zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu k podaniu elektronického
dokumentu – správy o plnení opatrení. Podaný dokument služba prenesie do KIS NKÚ SR, kde ho priradí k
príslušnej kontrole na ktorú je podaný dokument vzťahovaný a s využitím podpornej IS služby notifikovanie v
rámci NKÚ SR notifikuje oprávneného zamestnanca NKÚ SR. Služba pošle notifikáciu aj v prípade, že uplynul
stanovený termín pre podanie správy o plnení opatrení, pričom notifikuje oprávneného zamestnanca NKÚ SR
ako aj oprávneného zamestnanca kontrolovaného subjektu.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34581 Podanie žiadosti o zber informácií pre účely kontroly Európskym Dvorom Audítorov

Popis:

IS služba Podanie žiadosti o zber informácií pre účely kontroly Európskym Dvorom Audítorov zabezpečí
prostriedky a rozhranie pre zodpovedných zamestnancov EDA k vyplneniu a podaniu žiadosti na NKÚ SR o
zber informácií o kontrolovanom subjekte. Žiadosť bude služba zabezpečovať v štruktúrovanej podobe
prostredníctvom formuláru s väzbou na kontrolovaný subjekt v RSK NKÚ SR. Podanie žiadosti vyvolá, s
využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikovanie oprávneného zamestnanca NKÚ SR,
ktorý žiadosť preberie a naštartuje proces zberu údajov o kontrolovanom subjekte v rátane kontaktovania
oprávnených zástupcov kontrolovaného subjektu so žiadosťou o poskytnutie požadovaných informácií.
Oprávnení zamestnanci kontrolovaného subjektu, prostredníctvom elektronického formulára s možnosťou
pripojenia príloh, budú môcť do systému nahrať požadované podklady, ktoré po verifikácii zodpovedným
zamestnancom NKÚ SR, nahrá k žiadosti o zber údajov EDA. Nahratie podkladov od kontrolovaného subjektu
ako aj nahratie podkladov oprávneným zamestnancom NKÚ SR k žiadosti budú, s využitím podpornej IS služby
notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR ale oprávnenému
zamestnancovi EDA.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34582 Poskytnutie predbežného výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov

Popis:

IS služba Poskytnutie predbežného výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov umožní zodpovedným
pracovníkom EDA, vykonávajúcom kontrolu na subjekte v SR zadať predbežný výsledok kontroly. Poskytnutie
predbežného výsledku kontroly služba zabezpečí štruktúrovanou formou prostredníctvom elektronického
formulára s rozšírenou možnosťou pripojenia dokumentov (príloh). Poskytnutie predbežného výsledku vyvolá, s
využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikovanie oprávneného zamestnanca NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34583 Zadanie vyjadrenia k predbežnému výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov

Popis:

IS služba Zadanie vyjadrenia k predbežnému výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov umožní
zodpovedným pracovníkom NKÚ SR zadať vyjadrenie k nahranému predbežnému výsledku kontroly. Zadanie
vyjadrenia služba zabezpečí štruktúrovane prostredníctvom elektronického formulára. Uloženie formulára s
vyjadrením NKÚ SR k predbežnému výsledku vyvolá, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ
SR, notifikovanie oprávneného zamestnanca EDA, ktorý aktuálne kontrolu vykonáva.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34584 Poskytnutie konečnej správy o výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov

Popis:

IS služba Poskytnutie konečnej správy o výsledku Európskym Dvorom Audítorov umožní zodpovedným
zamestnancom EDA nahrať do systému konečnú správu o výsledku kontroly. Nahratie správy služba zabezpečí
štruktúrovane prostredníctvom elektronického formulára s rozšírenou možnosťou pripojenia dokumentov
(príloh). Nahratie konečnej správy o výsledku kontroly EDA na subjekte vyvolá, s využitím podpornej IS služby
notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikovanie oprávneného zamestnanca NKÚ SR.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34585 Získanie informácie o vykonanom rozpočtovom opatrení

Popis:

IS služba Získanie informácie o vykonanom rozpočtovom opatrení umožní oprávnenému zamestnancovi NKÚ
SR poslať žiadosť o podanie informácie o rozpočtových opatreniach príslušnému opravnému subjektu, ktorý si
nesplnil svoju povinnosť v zmysle zákona (§23 Zákona č. 39/1993 o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej
republiky). V prípade registrovaného oprávneného subjektu vyžiadanie informácií vyvolá, s využitím podpornej
IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikovanie zodpovedného zamestnanca oprávneného subjektu.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34586 Získanie informácie o vydanom povolení výdavku nezabezpečeného v štátnom rozpočte

Popis:

IS služba Získanie informácie o vydanom povolení výdavku nezabezpečeného v štátnom rozpočte umožní
oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR získať informácie o vydaných povoleniach výdavkov nezabezpečených v
štátnom rozpočte, ktoré do systému zadali subjekty oprávnené takéto povolenia vydávať.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34587 Získanie informácie o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu

Popis:

IS služba Získanie informácie o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu umožní oprávnenému zamestnancovi
NKÚ SR získať informácie o viazaných prostriedkoch štátneho rozpočtu, ktoré do systému zadali subjekty
oprávnené takéto prostriedky viazať.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34588 Notifikovanie v rámci NKÚ SR

Popis:

Podporná služba Notifikovanie v rámci NKÚ SR umožní KIS NKÚ SR vo všetkých etapách kontrolnej akcie
posielať notifikácie napr. kontrolovaným subjektom, verejnosti, NR SR, atď. \r\nCieľom služby notifikovania v
rámci NKÚ SR je zabezpečiť posielanie notifikácií z KIS NKÚ SR prostredníctvom jednotného a komplexného
systému notifikácií.\r\nĎalším cieľom tejto služby je splnenie požiadaviek interaktívnej komunikácie NKÚ SR s
verejnosťou. Služba zavedie nové kanály notifikácie ako napríklad newsletter, RSS alebo tzv. social feeds
(komunikačné kanály sociálnych sietí).\r\nPodporná služba notifikácie sa svojou podstatou čiastočne blíži
funkcionalite spoločného modulu ÚPVS eNotify. Navrhujeme preto v prípade realizácie vykonať detailnú analýzu
a pokiaľ možno pre implementáciu služby čo najviac využiť modul ÚPVS eNotify.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34589 Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby plánovania kontrolnej činnosti

Popis:

Podporná služba Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby plánovania kontrolnej činnosti sa zaoberá analýzou
relevantných dát potrebných ku kontrole a získavaním výsledkov týchto analýz. Služba tak predstavuje súbor
analytických nástrojov pre podporu a plánovanie kontrolných činností NKÚ SR. Služba navyše umožňuje
zápis/import dodatočných údajov, ktoré nie sú súčasťou dát uložených v databázach KIS a ktoré sú potrebné
pre vykonanie analýz.\r\nSlužba je definovaná rámcovo. Detailný popis a počet IS služieb bude definovaný
žiadateľom vo fáze prípravy žiadosti o NFP.\r\n

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:
Kód a názov aplikačnej služby:

sluzba_is_34590 Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby výkonu kontrolnej činnosti

Popis:

Podporná služba Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby výkonu kontrolnej činnosti sa zaoberá analýzou
relevantných dát potrebných ku kontrole a získavaním výsledkov týchto analýz. Služba tak predstavuje súbor
analytických nástrojov pre podporu vykonávania a riadenia kontrol. Služba navyše umožňuje zápis/import
dodatočných údajov, ktoré nie sú súčasťou dát uložených v databázach KIS a ktoré sú potrebné pre vykonanie
analýz.

Poskytovaná na externú
integráciu:

Nie

Informačný systém:

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Aplikačná služba realizuje KS:

Tabuľka 13 Zoznam pôvodných AS, ktoré budú po ukončení projektu zrušené:
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
Kód aplikačnej služby

Názov aplikačnej služby

1.5.3. Aplikačné rozhrania - endpoint
Prístupový bod, ktorý sprístupňuje aplikačnú službu (Poskytované aplikačné služby) používateľom alebo iným aplikačným komponentom.
Tabuľka 14 Aplikačné rozhrania
MetaIS kód

Názov

endpoint_2669

endpoint_2669

endpoint_1138

endpoint_1138

endpoint_2672

endpoint_2672

endpoint_2664

endpoint_2664

endpoint_2663

endpoint_2663

endpoint_1136

endpoint_1136

endpoint_1141

endpoint_1141

endpoint_2680

endpoint_2680

endpoint_2685

endpoint_2685

endpoint_2678

endpoint_2678

endpoint_2671

endpoint_2671

endpoint_2687

endpoint_2687

endpoint_2676

endpoint_2676

endpoint_2682

endpoint_2682

endpoint_1130

endpoint_1130

endpoint_1132

endpoint_1132

endpoint_1129

endpoint_1129

endpoint_1128

endpoint_1128

endpoint_137

endpoint_137

endpoint_1139

endpoint_1139

endpoint_2684

endpoint_2684

endpoint_1127

endpoint_1127

endpoint_1140

endpoint_1140

endpoint_2668

endpoint_2668

endpoint_1131

endpoint_1131

endpoint_2662

endpoint_2662

endpoint_2666

endpoint_2666

endpoint_2670

endpoint_2670

endpoint_2686

endpoint_2686

endpoint_2673

endpoint_2673

endpoint_2674

endpoint_2674

endpoint_2675

endpoint_2675

endpoint_2683

endpoint_2683

endpoint_2667

endpoint_2667

Popis

AS

BS

endpoint_1133

endpoint_1133

endpoint_1134

endpoint_1134

endpoint_1135

endpoint_1135

endpoint_136

endpoint_136

endpoint_1137

endpoint_1137

endpoint_2661

endpoint_2661

endpoint_2660

endpoint_2660

endpoint_3453

endpoint_3453

endpoint_135

endpoint_135

endpoint_2681

endpoint_2681

endpoint_3452

endpoint_3452

endpoint_2665

endpoint_2665

endpoint_2677

endpoint_2677

endpoint_2679

endpoint_2679

1.5.4. Integrácie projektu
Príloha, ktorá obsahuje evidenciu všetkých existujúcich a plánovaných integrácii v predmetnom rozsahu projektu na jednotlivé IS VS až na úroveň
poskytovaných služieb.
Tabuľka 15 Integrácie projektu
MetaIS
kód

Informačný systém

Kód
konzumenta

Názov aplikačnej služby

Kód
poskytovateľa

isvs_8846 Autentifikačný modul – komunikačná
časť

isvs_8846

Poskytnutie autentifikačného rozhodnutia zo systému Identity and Acces
Management

sluzba_is_158

isvs_8848 Modul elektronických formulárov

isvs_8848

Poskytnutie prázdneho eformulára

sluzba_is_170

(8) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)
(9) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

Popis AS (
8)

BS (
9)

1.6. Technologické prostriedky
1.6.1. Platforma
Príloha obsahuje platformy slúžiace na výstavbu, integráciu, prevádzku informačných systémov. Na jednej platforme môže byť v prevádzke niekoľko IS.
Tabuľka 16 Platforma
MetaIS
kód

Názov

Informačný systém

X

Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné
sieťové meno (FQDN).

ID informačného systému z prílohy Zoznam
informačných systémov

X

Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné
sieťové meno (FQDN).

ID informačného systému z prílohy Zoznam
informačných systémov

AS

BS

1.6.2. Platformový softvér
Príloha obsahuje softvérové licencie.
Tabuľka 17 Platformový softvér
MetaIS
kód

Názov

Verzia Počet Licenčný
model

X

Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov,
alebo plné sieťové meno (FQDN).

Procesorová
licencia
Na
používateľa
CAL
...

Výrobca Platforma

AS (
10 )

BS (
11 )

ID platformy, do ktorej zaraďujeme daný
SW z prílohy Platforma

1.6.3. Výpočtové zdroje
Príloha obsahuje servre všetkých typov (virtuálne, fyzické).
Tabuľka 18 Výpočtové zdroje
MetaIS Názov
kód
X

Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať
o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN).

Výrobca Počet Virtualizácia Platforma Výkon

Áno/Nie

(10) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)
(11) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

x86,x64,
SPARC,
...

Pamäť Lokálny
diskový
priestor

Socket, jadrá,
GB na GB na
frekvencia (MHz) na server server
server

Spôsob
pripojenia

Rok
ukončenia
životnosti

Ethernet,
Rok,
FC, FCoE, Dané
...
výrobcom

Platforma

ID platformy
z prílohy
Platforma

AS
(1
0)

BS
(1
1)

1.6.4. Úložiská údajov
Príloha obsahuje diskové polia, prípadne iné zariadenia plniace úlohu úložiska údajov.
Tabuľka 19 Úložiská údajov
MetaIS Názov
kód
X

Výrobca Počet Redundancia Spôsob pripojenia

Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa
jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno
(FQDN).

Raid level ( 1 iSCSI,FC,FCoE,...
4)
Využívaný spôsob pripojenia (Nie
vymenované všetky spôsoby pripojenia
udávané výrobcom)

Celková
kapacita

Spotrebovaná Ročný
Rok
Platforma
kapacita
prírastok ukončenia
životnosti

Celková
použiteľná
kapacita
v GB.
Nie RAW
kapacita.

Spotrebovaná Za
kapacita v GB posledný
rok v GB

AS BS
(1 (1
2) 3)

ID
platformy
z prílohy
Platforma

1.6.5. Zálohovanie
Príloha obsahuje zariadenia slúžiace na vykonávanie záloh.
Tabuľka 20 Zálohovanie
MetaIS Názov
kód
X

Výrobca Počet Typ

Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa
jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno
(FQDN).

Výkon Spôsob pripojenia

Páska, GB/h
disky,
..

iSCSI,FC,FCoE,...
Využívaný spôsob pripojenia (Nie
vymenované všetky spôsoby pripojenia
udávané výrobcom)

Celková
kapacita

Spotrebovaná Ročný
Rok
Platforma AS BS
kapacita
prírastok ukončenia
(1 (1
životnosti
2) 3)

Celková
kapacita
v GB

Údaj v GB

Údaj v
GB

ID
platformy
z prílohy
Platforma

1.6.6. Komunikačná infraštruktúra
Príloha obsahuje aktívne sieťové prvky dátového centra (Switche, Routre, Firewally, Loadbalancery, ... ).
Tabuľka 21 Komunikačná infraštruktúra
MetaIS Názov
kód

Typ siete

X

Využívaný
typ siete.
100 Mb,
1 Gb, 10
Gb, 40
Gb

Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné
sieťové meno (FQDN). Uvádzajú sa aj zariadenia sprostredkovávajúce bezdrôtové pripojenie
(WiFi AP).

(12) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)
(13) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)
(14) http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels

Počet Výrobca Typ

Typové
označenie
zariadenia

Sieť

Lokálna sieť,
MVnet,
Govnet,
FINnet, ...

Rok
AS BS
ukončenia ( 1 ( 1
životnosti 2 ) 3 )

1.6.7. Špeciálne technológie
Príloha obsahuje iné technologické prostriedky nezaradené v niektorom z vyššie uvedených zoznamov. HSM, zdroje presného času, špecifické boxy.
Tabuľka 22 Špeciálne technológie
MetaIS Názov
kód

Spôsob použitia

X

Vysvetlenie využívania danej
špeciálnej technológie

Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať
o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN).

Počet Výrobca

Typ

Rok
ukončenia
životnosti

Výrobca
Typové
zariadenia označenie
zariadenia

PlatformaISVS

AS BS
( 15 ( 16
)
)

ID platformy
z prílohy
Platforma

1.6.8. Dátové centrum - sála
Príloha obsahuje miesta prevádzky aplikačných a technologických prostriedkov. Miesto je potrebné uviesť aj v prípade, že nemá parametre dátového
centra, alebo sály (t.j. je to len obyčajná miestnosť, alebo kancelária).
Tabuľka 23 Dátové centrum - sála
MetaIS kód

Názov

X

Kontaktná osoba zodpovedná za dátovú sálu

Lokalita

Titul, Meno a Priezvisko
Telefón
e-mail

Adresa

AS ( 15 )

1.7. Implementácia a migrácia
1.7.1. Harmonogram projektu
Tabuľka 24 Harmonogram projektu
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
ID

Aktivita

Dĺžka trvania

HP_1

Analýza a design

3 mesiace

HP_2

Implementácia

12 mesiacov

HP_3

Nákup HW a krabicového softvéru

6 mesiacov

HP_4

Nasadenie

1 mesiac

HP_5

Riadenie projektu

22 mesiacov

HP_6

Testovanie

2 mesiace

(15) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)
(16) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

BS ( 16 )

1.8. Prevádzka
Tabuľka 25 Kategórie technických problémov, vysvetlenie k nasledujúcim tabuľkám
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
Kategória
technického
problému

Popis

A – kritická

Systém ako celok zlyhal a je mimo prevádzky. Nie je známe žiadne dočasné riešenie ani alternatíva, ktorá by viedla k
opätovnému sprevádzkovaniu systému aspoň v obmedzenom stave.

B – vysoká

Systém má výrazne obmedzenú schopnosť prevádzky. Hlavné komponenty nefungujú a v prevádzke vykazujú vady. Kľúčová
funkcionalita je obmedzená.

C - normálna

Systém vykazuje výpadok menej dôležitej funkcionality alebo komponentu, ktorý nemá kritický dopad na užívateľov ale funkčnosť
systému je obmedzená. Systém nespôsobuje trvalú stratu údajov alebo ich vážne poškodenie.

1.8.1. Dodávateľská podpora
Pre popis aktuálneho stavu
Príloha obsahuje zoznam aktuálnych zmlúv o podpore párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických
prostriedkov, tak ako je uvedená v zmluve), ktoré zabezpečujú dodávateľskú podporu prevádzky týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou
poskytovania služieb.
Pre popis budúceho stavu
Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovanou dodávateľskou podporou týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou
poskytovania služieb. Pričom Identifikátor (názov) zmluvy, Dodávateľ nie sú povinné (môže sa vyskytnúť prípad, keď by napr. vplyvom zmluvných
záväzkov, prešla podpora budúceho stavu na existujúceho dodávateľa). Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze.
Tabuľka 26 Dodávateľská podpora
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
ID

Identifikátor (názov) zmluvy

PP_X

Číslo zmluvy z CRZ.

Dodávateľ

Platnosť od-do

Celkové ročné výdavky

Identifikátory prostriedkov

Aplikačné a technologické prostriedky
v danom zmluvnom vzťahu.
Zoznam oddelený čiarkami.

Úroveň poskytovania služby

Hodnota

Poskytovaná úroveň podpory

N/A, L1,L2,L3,L4 ( 17 )

Forma podpory

N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste, ....

Riešenie redundancie prostriedkov

N/A, stand-by, cluster, geo-cluster

Spôsob zálohovania

N/A, plné, inkrementálne, diferenčné, kombinovaný plán

Rozsah zálohovania

N/A, všetko, vybrané údaje

Doba zotavenia (RTO) ( 18 )

N/A, alebo čas v hodinách

RPO

N/A, alebo čas v hodinách

Je záloha pravidelne validovaná

N/A, Áno, Nie

Miera dostupnosti

N/A, alebo 90% - 99.999%

Je miera dostupnosti monitorovaná
a vyhodnocovaná

N/A, Áno, Nie

Stanovená zmluvná pokuta pri
nedodržaní miery dostupnosti

N/A, Nie, Áno - výška

Časové okno plánovaných výpadkov

N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách

Bezplatné aktualizácie súčasťou
podpory

N/A, Áno, Nie

Interval pravidelnej údržby

N/A, alebo uvedený časový interval
Reakčná doba
v pracovnej dobe

Reakčná doba mimo prac.
dobu

Dodanie opravy
v pracovnej dobe

Dodanie opravy mimo prac.
dobu

Riešenie problému kategórie A

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie B

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie C

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

(17) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support

(17) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support
(18) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

1.8.2. Podpora vlastnými zdrojmi
Pre popis aktuálneho stavu
Príloha obsahuje zoznam organizačných zložiek (organizácie, alebo podriadenej organizácie) párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia
aplikačných a technologických prostriedkov), ktoré zabezpečujú podporu prevádzky týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb.
Pre popis budúceho stavu
Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovanou podporou týchto prostriedkov vlastnými zdrojmi organizácie. Tiež s uvedenou
úrovňou poskytovania služieb. Počet pracovníkov je povinný údaj, a má hovoriť o organizačnom dopade. Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené
v Ekonomickej analýze.
Tabuľka 27 Podpora vlastnými zdrojmi
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
ID

Organizačná
zložka

Počet
pracovníkov

PP_X

Lokalita

Celkové ročné
výdavky

Adresa kde sa
pracovníci nachádzajú

Identifikátory prostriedkov
Aplikačné a technologické prostriedky
v danom zmluvnom vzťahu

Úroveň poskytovania služby

Hodnota

Poskytovaná úroveň podpory

N/A, L1,L2,L3,L4( 19 )

Forma podpory

N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste, ....

Riešenie redundancie prostriedkov

N/A, stand-by, cluster, geo-cluster

Spôsob zálohovania

N/A, plné, inkrementálne, diferenčné, kombinovaný plán

Rozsah zálohovania

N/A, všetko, vybrané údaje

Doba zotavenia (RTO)( 20 )

N/A, alebo čas v hodinách

Je záloha pravidelne validovaná

N/A, Áno, Nie

Miera dostupnosti

N/A, alebo 90% - 99.999%

Je miera dostupnosti monitorovaná
a vyhodnocovaná

N/A, Áno, Nie

Stanovená zmluvná pokuta pri
nedodržaní miery dostupnosti

N/A, Nie, Áno - výška

Časové okno plánovaných výpadkov

N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách

Bezplatné aktualizácie súčasťou
podpory

N/A, Áno, Nie

Interval pravidelnej údržby

N/A, alebo uvedený časový interval
Reakčná doba
v pracovnej dobe

Reakčná doba
mimo prac. dobu

Dodanie opravy v pracovnej dobe

Dodanie opravy
mimo prac. dobu

Riešenie problému kategórie A

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie B

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie C

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

(19) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support
(20) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

1.8.3. Prostriedky v prenájme
Pre popis aktuálneho stavu
Príloha obsahuje zoznam aktuálnych zmlúv o prenájme párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických
prostriedkov, tak ako je uvedená v zmluve). Pre prostriedky, ktoré organizácia nevlastní, ale využíva ich formou prenájmu. Tiež s uvedenou úrovňou
poskytovania služieb.
Pre popis budúceho stavu
Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovaným prenájmom. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb. Pričom
Identifikátor (názov) zmluvy, Poskytovateľ nie sú povinné (môže sa vyskytnúť prípad, keď by napr. vplyvom zmluvných záväzkov, prešla podpora
budúceho stavu na existujúceho Poskytovateľa). Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze.
Tabuľka 28 Prostriedky v prenájme
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
ID

Identifikátor (názov)
zmluvy

Poskytovateľ

Platnosť prenájmu od-do

Celkové ročné výdavky

PP_X

Identifikátory prostriedkov

Aplikačné a technologické prostriedky
v danom zmluvnom vzťahu

Úroveň poskytovania služby

Hodnota

Poskytovaná úroveň podpory

N/A, L1,L2,L3,L4 ( 21 )

Forma podpory

N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste, ....

Riešenie redundancie prostriedkov

N/A, stand-by, cluster, geo-cluster

Spôsob zálohovania

N/A, plné, inkrementálne, diferenčné, kombinovaný plán

Rozsah zálohovania

N/A, všetko, vybrané údaje

Doba zotavenia (RTO) ( 22 )

N/A, alebo čas v hodinách

Je záloha pravidelne validovaná

N/A, Áno, Nie

Miera dostupnosti

N/A, alebo 90% - 99.999%

Je miera dostupnosti monitorovaná
a vyhodnocovaná

N/A, Áno, Nie

Stanovená zmluvná pokuta pri
nedodržaní miery dostupnosti

N/A, Nie, Áno - výška

Časové okno plánovaných výpadkov

N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách

Bezplatné aktualizácie súčasťou podpory

N/A, Áno, Nie

Interval pravidelnej údržby

N/A, alebo uvedený časový interval
Reakčná doba
v pracovnej dobe

Reakčná doba mimo prac.
dobu

Dodanie opravy
v pracovnej dobe

Dodanie opravy mimo prac.
dobu

Riešenie problému kategórie A

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie B

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

Riešenie problému kategórie C

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

N/A, alebo X.hod

(21) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support

(22) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

1.9. Ekonomická analýza ( 23 )
Ďalšie prílohy pre uskutočnenie finančnej, ekonomickej analýzy a analýzy citlivosti sa nachádzajú v prílohe materiálu „Metodický pokyn k vypracovaniu
finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 – 2020. 2015".

1.9.1. Podmienky udržateľnosti
Tabuľka 29 Podmienky udržateľnosti
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
ID

Podmienka udržateľnosti

Popis / zdôvodnenie

PU_X

1.9.2. Analýza citlivosti
V analýze citlivosti, sa určujú „kritické" premenné alebo parametre modelu (t. j. tie, ktorých pozitívne alebo negatívne odchýlky majú najväčší vplyv na
ukazovatele výkonnosti daného projektu)
Tabuľka 30 Kritické premenné
Údaje sa vypĺňajú manuálne.
ID

Kritická premenná

KP_X

Kritické premenné sú tie, pri ktorých odchýlka 1 % spôsobí odchýlku viac ako 1 % hodnoty NPV.

Popis

(23) Ďalšie prílohy pre uskutočnenie finančnej, ekonomickej analýzy a analýzy citlivosti sa nachádzajú v prílohe materiálu „Metodický pokyn k
vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 –
2020. 2015“.

1.10. Test štátnej pomoci
Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.
Tabuľka 31 Test 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 minimis SVHZ.)

Vyhodnotenie

nie je štátna pomoc

