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1. Prehľad
Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku verejnej 
správy, agendy verejnej správy a životnej situácie. 
Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

Zdôvodnenie využitia dopytového projektu pre oblasť manažmentu údajov v organizácií

Účelom dopytovej výzvy je podporiť realizáciu aktivít v oblasti Lepšieho využívania údajov na úrovni jednotlivých inštitúcií verejnej správy. Práve preto musia byť základným nositeľom inovácie jednotlivé inštitúcie verejnej správy, 
ktoré majú prirodzený záujem fungovať lepšie s využitím údajov. Je potrebné si tiež uvedomiť, že nové analytické metódy a technológie umelej inteligencie výrazne znižujú náklady na predikciu, a ich použitie má zmysel všade, 
kde je potrebné predvídať budúci vývoj dôležitých veličín a rozhodovať sa na základe takýchto vstupov. Snahou je, aby analytické využitie dát bola cieľovo orientovaná aktivita poskytujúca riešenia pre jednotlivé funkcie verejnej 
správy u ktorých existuje predpoklad týmto spôsobom zlepšiť svoje fungovanie.

Predkladaný projekt si kladie za ciel zlepšiť rozhodovanie vo verejnej správe na základe lepšieho využitia dát o jej fungovaní a zaviesť podporu pre monitoring architektúry v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných 
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Definovaný cieľ bude naplnený vytvorením jednotného spôsobu práce s údajmi o fungovaní verejnej správy, ako aj zavedením spoločného postupu centrálneho monitorovania architektúry verejnej správy.

Vyššie uvedené bude realizované vytvorením metodického usmernením centralizovaného modelu riadenia architektúry verejnej správy. Táto metodika bude popisovať jednak prístup k budovaniu spoločného úložiska údajov o jej 
fungovaní, ale aj procesné kroky nutné k jeho realizácií, či už na centrálnej úrovni alebo na úrovni jednotlivých OVM. Metodika prístupu budovania úložiska údajov o fungovaní verejnej správy bude popisovať jednotlivé znalosti, 
teda typy objektov, respektíve stavebných blokov vyskytujúcich sa v nej a vzťahy popisujúce ich závislosti. Medzi takéto znalostí patria údaje o poskytovaných službách, procesoch realizujúcich tieto služby, IT architektúre 
podporujúcej procesy, infraštruktúre zabezpečujúcej chod informačných systémov, ale aj definované národné, či individuálne ciele, stratégie, či princípy. Dôležitý je aj časový aspekt uchovávajúci meniace sa fungovanie verejnej 
správy v čase (modelovanie súčasných a budúcich stavov), ako aj prechod k budúcim stavom cez projekty a ich dodávky. Významný je tiež náhľad na fungovanie verejnej správy z pohľadu rizík a bezpečnostnej architektúry, či 
výkonnostného hľadiska (pre definované objekty bude možné pridávať potrebné metriky, či už o kvalite alebo kvantite). Táto množina údajov bude zároveň doplnená o možností využitia takejto údajovej základne, takže bude 
existovať predpripravená sada hľadísk a analytických „dashboardov“, ktoré môžu byť priamo aplikovateľné.

Pre podporu vytvárania takéhoto úložiska údajov o fungovaní, či už verejnej správy ako celku alebo jej jednotlivých časti bude vytvorená metodika, ktorá bude hovoriť o tom, ako postupovať pri jeho vytváraní. Vytvorená metodika 
centralizovaného modelu riadenia architektúry verejnej správy bude aplikovaná na zber, zachytávanie a vyhodnocovanie znalostí o fungovaní prijímateľa tohto dopytového projektu. Metodiky budú doplnené o školiace podklady a 
školenia vykonané v rámci úvodného aplikovania metodiky pre zamestnancov prijímateľa tohto projektu.

Realizáciou projektu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej tiež „ÚPPVII“) prispeje k naplneniu nasledovných cieľov súvisiacich s údajmi v organizácií:

Cieľ realizácie projektu Áno / Nie

Zlepšenie rozhodovania na základe údajov Áno

Sprístupnenie nových dostupných údajov na analytické spracovanie Áno

Vytvorenie nových analytických modelov prepoužiteľných na podporu rozhodovania Áno

Sprístupniť výsledky projektu (dáta, riešenie) vo forme otvorených údajov Áno

Zlepšenie transparentnosti rozhodovania a zefektívnenie procesov štátu Áno

Zvýšenie dôveryhodnosti v štát Áno

Zvyšovanie spoločenskej a spotrebiteľskej hodnoty a/alebo vytvorenie potenciálu pre rast dátovej ekonomiky Nie

Aplikácia analytického spracovania údajov pre zefektívnenie a/alebo optimalizáciu vynaložených finančných prostriedkov verejnej správy Nie

Projekt je detailizovaný v nasledovných častiach štúdie.

Zdôvodnenie Prijímateľa/partnera dopytového projektu a dôvod jeho určenia



Úlohou  je:ÚPPVII

ÚPPVII v oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné 
technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

Za centrálnu správu architektúry verejnej správy SR je zodpovedné oddelenie správy architektúry eGovernmentu, ktoré bolo v rámci NKIVS identifikované ako Architektonická kancelária informačných systémov verejnej správy 
(ďalej len “AK VS”). Túto kanceláriu zastrešuje ÚPPVII a jej kľúčové úlohy sú v nasledujúcich oblastiach:

vypracúva a analyzuje NKIVS, koordinuje jej realizáciu v častiach týkajúcich sa architektúry,
koordinuje budovanie informačných systémov verejnej správy na národnej a nadnárodnej úrovni najmä z hľadiska ich interoperability,
koordinuje aktivity súvisiace s riadením architektúry informačných systémov verejnej správy,
koordinuje aktivity súvisiace s vytváraním a prevádzkovaním komunikačnej infraštruktúry verejnej správy,
určuje centrálnu architektúru budovania a rozvoja informačných technológií verejnej správy a referenčnú architektúru budovania a rozvoja informačných technológií verejnej správy,
je gestorom (biznis vlastníkom) modulu BES v MetaIS,
koordinuje aktivity súvisiace s modelovaním v nástroji BES, vykonáva metodickú podporu a vzdelávanie pre používateľov modulu BES Meta IS,
metodicky riadi štátne cloudové centrá v súlade so štandardmi, metodikami a princípmi architektúry informačných systémov verejnej správy,
v spolupráci s oddelením governance a štandardov a oddelením programovej kancelárie analyzuje a vypracúva stanoviská k doložke vplyvov na informatizáciu spoločnosti v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie 
vybraných vplyvov.

Predkladaný projekt adresuje kompetencie centrálneho riadenia informatizácie spoločnosti a to tým, že prináša jednotný spôsob riadenia architektúry verejnej správy, čim prispeje k budovaniu spoločného úložiska znalostí o jej 
fungovaní. Takéto úložisko znalostí prispeje k lepšiemu pochopeniu verejnej správy ako celku, ale aj jej jednotlivých častí, čo umožní prípravu adresnejších stratégií, či iných záväzných nariadení v oblasti informatizácie 
spoločnosti.

Vytvorené metodické materiály a model architektúry budú zároveň slúžiť ako podklad pre nastavenie prostriedkov monitorovania architektúry verejnej správy podľa zákona č. 95/2019, čo je v zmysle predmetného zákona 
povinnosťou orgánu vedenia - ÚPPVII.

Realizácia projektu tiež podporí efektívnejšiu kontrolu dodržiavania štandardov a povinností na úseku informatizácie spoločnosti.

Kompetencie ÚPPVII tak umožňujú realizovať navrhnuté iniciatívy ako jedinej inštitúcii verejnej správy. Inštitúcia pracuje s prípadmi použitia na nasledovných:

Úsekoch a agendách:

Úsek Príslušná agenda

−       Informatizácia spoločnosti −      Kontrola dodržiavania štandardov a povinností na úseku informatizácie spoločnosti

−      Koordinovanie budovania informačných systémov verejnej správy

−      Schvaľovanie koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy

−       Vydávanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy

Životných situáciách:

Predmetom realizácie projektu nie je priamo podpora životných situácií občana, či podnikateľa. Avšak ako jeden z nepriamych prínosov je predpokladané zefektívnenie kvality služieb poskytovaných štátom voči občanom, 
či podnikateľom.

Zoznam úsekov a agend verejnej správy nájdete tu:     

Prijímateľ  reflektuje na vyhlásenú dopytovú výzvu, pretože identifikoval prípady použitia a situácie, ktoré je možné zefektívniť a stransparentniť práve na základe aplikácie systematického riadenia použitím moderných ÚPPVII
analytických metód a údajov, pričom výsledok bude aktívne prespievať k naplneniu cieľov výzvy. Predmetné témy a prípady použitia budú jednoznačne definované zo všetkých pohľadov tak, ako to definuje výzva.

Prijímateľ ako vlastník procesov deklaruje, že realizovaným projektom budú zavedené systematické procesy manažmentu údajov a ich organizačné zabezpečenie.



Príslušnosť dopytového projektu k relevantnej časti 
PO7 OPII

Predkladaná štúdia je štúdiou uskutočniteľnosti pre programové obdobie 2014 až 2020 pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os číslo 07 Informatizácia 
spoločnosti, typ SaaS služby.

Projekt je príslušný k špecifickému cieľu:

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

s nasledovnými merateľnými ukazovateľmi:

# Ukazovateľ Výber Počet Cieľový rok

P0051 Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) Ano 1 2023

a nasledovnými typmi aktivít:

Aktivita Výber

Typ aktivít: L. Podpora využívania znalostí vo VS Ano

Typ aktivít: J. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT Nie

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených 
na realizáciu národného projektu

2 217 685.64 EUR, z toho:
2 072 603.40 EUR na implementáciu projektu,145 082.24 EUR na riadenie projektu a publicitu.

2. Dôvod
 

Zámer predkladaného projektu inicioval aktuálny stav správy celoštátnej architektúry verejnej správy SR v kontexte plnenia cieľov stanovených v Národnej 
koncepcii informatizácie verejnej správy (ďalej tiež „NKIVS“), a ako aj vnímaný potenciálny priestor pre zefektívnenie centrálneho prístupu k riadeniu architektúry 
eGovernmentu.

 

Medzi hlavné výzvy, ktorým aktuálne čelí ÚPPVII v oblasti riadenia celoštátnej architektúry patria:

nedostatočné metodické usmernenie pre riadenie celoštátnej architektúry verejnej správy,
absencia jednotného architektonického modelu, ktorý by poskytoval dostatočne množstvo dát pre podporu informovaného rozhodovania,
nízka miera koordinácie naprieč aktivitami VS SR,
nízka miera kooperácie segmentových architektov,
nedostatočná metodická podpora zo strany ÚPPVII jednotlivým OVM,
nedostatočne zaškolení architekti príslušných OVM,
nejednoznačné zadefinovanie rolí a zodpovedností ÚPPVII v oblasti riadenia architektúry eGovernmentu,
nejasné procesy a postupy pri nastavovaní novej architektonickej vízie, referenčných architektúr, či vyhlasovaní architektonických vzorov, ako aj tvorbe 
architektonického modelu.

Všetky vyššie spomenuté výzvy je možné adresovať použitím prostriedkov, ktoré sa sumárne nazývajú „enterprise architektúra“. Projekt nadväzuje na aktivity 
budovania a udržiavania enterprise architektúry, ktoré naplňujú ciele informatizácie verejnej správy definované v NKIVS, a to využitím konceptu „dynamického 
architektonického modelu governmentu“, skrátene „DAMoG“.. 

Týmto prístupom je možné objektívne popísať (automaticky z dátových zdrojov, príp. manuálne) fungovanie verejnej správy v podobe štrukturálnych, ale aj 
dynamických dát. Na základe týchto dát je dosiahnuté lepšie, na dátach postavené, rozhodovanie, čo prispieva k ambícií stať sa „data-driven state“ (štát, ktorý 
funguje na základe využívania dát).

Za centrálnu správu architektúry verejnej správy SR je zodpovedné oddelenie správy architektúry eGovernmentu, ktoré bolo v rámci NKIVS identifikované ako 
Architektonická kancelária informačných systémov verejnej správy (ďalej len “AK VS”). Túto kanceláriu zastrešuje ÚPPVII a jej kľúčové úlohy sú v nasledujúcich 
oblastiach:

vypracúva a analyzuje NKIVS, koordinuje jej realizáciu v častiach týkajúcich sa architektúry,
koordinuje budovanie informačných systémov verejnej správy na národnej a nadnárodnej úrovni najmä z hľadiska ich interoperability,
koordinuje aktivity súvisiace s riadením architektúry informačných systémov verejnej správy,
koordinuje aktivity súvisiace s vytváraním a prevádzkovaním komunikačnej infraštruktúry verejnej správy,
určuje centrálnu architektúru budovania a rozvoja informačných technológií verejnej správy a referenčnú architektúru budovania a rozvoja informačných 
technológií verejnej správy,
je gestorom (biznis vlastníkom) modulu BES v MetaIS,
koordinuje aktivity súvisiace s modelovaním v nástroji BES, vykonáva metodickú podporu a vzdelávanie pre používateľov modulu BES Meta IS,
metodicky riadi štátne cloudové centrá v súlade so štandardmi, metodikami a princípmi architektúry informačných systémov verejnej správy,



v spolupráci s oddelením governance a štandardov a oddelením programovej kancelárie analyzuje a vypracúva stanoviská k doložke vplyvov na 
informatizáciu spoločnosti v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.

Tieto oblasti prioritne smerujú k tomu, aby bol proces zavádzania a rozvoja architektúr metodicky a koncepčne riadený. Preto je potrebné, aby boli z pozície AK 
VS pre celú verejnú správu navrhnuté také procesy a výstupy, ktoré tento proces plne podporia.

Cieľom projektu je dopomôcť AK VS k vytvoreniu centrálnej správy architektúry verejnej správy, a to zavedením prístupu “DAMoG”.

V nadväznosti na uvedené a ciele dopytovej výzvy sú dôvodom realizácie projektu:

skutočnosť, že údaje sa stávajú “strategickou surovinou” a úspešné štáty musia fungovať na základe využívania znalostí a zaviesť metódy dátovej vedy do 
svojho fungovania

Projektom sa výrazne zlepší využívanie dát vo verejnej správe, čo predstavuje aj kľúčový cieľ programového obdobia 2014 až 2020. K dátam preto pristupujeme 
ako ku vzácnemu zdroju. Realizáciu projektu ako príležitosť, navrhnúť transformáciu procesov a rozhodovania vo verejnej správe a to prostredníctvom návrhov 
a realizácie iniciatívy, ktoré umožnia využiť potenciál lepších dát. Lepšie dáta znamenajú možnosť získavať kvalitné informácie, z nich vyplývajúce „insights“ 
(pohľady dovnútra problematiky), ktoré zas ďalej slúžia ako podklady pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie.

 

potreba koncepčného a systematického rozvoja analytického myslenia a jeho transformácie do procesov rozhodovania

Projekt podporuje opatrenia súvisiace s nie len s manažmentom údajov ale aj opatrenia potrebné pre naplnenie analytických požiadaviek organizácie a to:

Analytické využitie údajov: aby organizácia dokázala využívať svoje údaje pre potreby prípravy analýz (analytické spracovanie údajov), ktoré budú slúžiť 
ako podklad pre lepšie rozhodovanie.
Publikovanie otvorených údajov: projekt vytvorí údaje, ktoré budú publikované ako otvorené údaje vo vhodnom na opätovné použitie – okrem osobných 
údajov, citlivých údajov a utajovaných údajov

 

podpora transformácie organizácie na organizáciu s vysokým potenciálom pre zavedenie automatizovaných procesov analytické využívania údajov

Projekt zabezpečí, aby boli procesy a postupy v inštitúcií nastavené tak, aby boli využívané vhodné a správne údaje a aby rozhodovanie na základe údajov bolo 
možné (a kde sa dá i automatizované). Znamená to vytvorenie podmienok pre maximálne využitie potenciálu, ktorý je možné vyťažiť z údajov. Znamená to tiež 
transformáciu fungovania organizácie a jej procesov tak, aby boli tieto definované analýzy efektívne používané a zároveň zverejňované vo vhodnej vizuálnej 
podobe pre aj pre verejnosť.

snaha umožniť využívanie dát, nastaviť spôsoby použitia dátových analýz a ich aplikácie do praxe

Projekt vytvorí zabezpečenie pre vytvorený tím (analytická alebo iná jednotka), ktorý dokáže organizačne a odborne problém zastrešiť. Projekt pomenúva jasné 
prípady použitia a to nasledovne:

definuje oblasti verejnej politiky, v ktorej bude dosiahnuté zlepšenie vďaka analytickému využitiu dát,
definuje ciele, intervencie a ukazovatele, ktoré budú v rámci prípadu použitia sledované,

V súlade s vyššie uvedeným žiadateľ vypracoval túto štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt .Dynamický architektonický model governmentu

V nasledujúcej časti sú uvedené konkrétne dôvody realizácie projektu v kontexte:

Hlavných východísk pre realizáciu projektu
Občanov a podnikateľov
Zamestnancov verejnej správy

2.1. Hlavné východiská pre realizáciu projektu



Hlavné východiská pre realizáciu projektu Áno 
/ Nie

Snaha, aby organizácia dokázala využívať svoje údaje pre potreby prípravy analýz (analytické spracovanie údajov), ktoré budú slúžiť ako podklad pre 
lepšie rozhodovanie

þ

Lepšie dáta znamenajú možnosť získavať kvalitné informácie, z nich vyplývajúce „insights“ (pohľady dovnútra problematiky), ktoré zas ďalej slúžia ako 
podklady pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie.

þ

Aplikovať lepšie predikcie a modely a zefektívniť súčasne činnosti vykonávané v organizácií

Aplikovať hodné riešenie a postup pre maximálne využitie dát v definovanej problémovej oblasti a overiť definované spôsoby založené na dátovej 
vede a analytických prístupoch priamo vo rozhodovaní v predmetnej oblasti.

Vytvoriť údaje, ktoré budú publikované ako otvorené údaje vo vhodnom na opätovné použitie – okrem osobných údajov, citlivých údajov a utajovaných 
údajov

þ

Aplikovať najlepších znalostí do procesov organizácie, ktorá na základe nich bude prijímať rozhodnutia þ

Podporiť transformáciu fungovania organizácie a jej procesov tak, aby boli tieto definované analýzy efektívne používané a zároveň zverejňované vo 
vhodnej vizuálnej podobe pre aj pre verejnosť.

þ

Zavádzať modely, dáta a nástroje, ktoré umožnia vytvárať analýzy pre jednotlivé oblasti organizácie, v ktorých je možné zlepšiť rozhodovanie þ

Tabuľka 2: Východiská realizácie projektu

2.2. Dôvody realizácie projektu z pohľadu občana / podnikateľa

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dôvody realizácie projektu z pohľadu občana / podnikateľa

Dôvod realizácie z pohľadu občana / podnikateľa Áno / Nie

Transparentný prístup k informáciám, údajom a rozhodnutiam þ

Zefektívnenie procesov, ktoré ovplyvňujú občana / podnikateľa

Znížiť časov náročnosť na strane podnikateľa / občana elimináciou krokov procesu

Projekt prispeje k implementácii „1 x a dosť“

Podpora zefektívnenia procesov, ktoré ovplyvňujú občana a podnikateľa þ

Tabuľka 3: Dôvody realizácie z pohľadu občana / podnikateľa

2.3. Dôvody realizácie projektu z pohľadu zamestnancov verejnej správy

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dôvody realizácie projektu z pohľadu zamestnancov

Dôvod realizácie z pohľadu zamestnanca Áno / 
Nie

Posilniť kompetencie VS v oblasti práce s dátami pri procesoch rozhodovania alebo práce zamestnancov VS þ

Nadefinovať správne požiadavky a potreby pre jednotlivé oblasti analýz, ktoré môžu zefektívniť procesy a prípadne eliminovať chyby þ

Nájsť vhodnú kombináciu nástrojov pre definované problémy

Zabezpečiť a posilniť možnosť experimentovať a postupne zlepšovať rozsah a šírku analýz a šíriť najlepšie skúsenosti (recept na úspech tiež nie je 
možné určiť hneď na začiatku)

þ

Tabuľka 4: Dôvody realizácie z pohľadu zamestnancov VS



3. Rozsah
Cieľom predkladanej štúdie je v čo možno najväčšej miere využiť prostriedky a riešenia, ktoré už boli implementované v rámci vynaložených verejných zdrojov v 
predchádzajúcich obdobiach, či iniciatívach. Táto štúdia sa preto zameriava na vytvorenie a zavedenie jednotného prístupu a modelu k riadeniu centrálnej 
architektúry a spôsobu práce s existujúcim nástrojom na podporu riadenia architektúry, ako aj využitie jeho plného potenciálu a prínosu.

Rozsah predkladaného projektu DAMoG bude pozostávať z týchto iniciatív a výstupov:

Vytvorenie metodických materiálov pre podporu riadenia architektúry eGovernmentu zavedením prístupu DAMoG (ďalej tiež „metodické podklady“, či 
„metodika“) v digitálnej a objektivizovanej podobe (viď nižšie):

Metodika riadenia architektúry eGovernmentu (vrátane organizačného a kompetenčného modelu) – kľúčové metodické usmernenie pre 
oddelenie správy architektúry eGovernmentu ÚPPVII. Metodika bude popisovať, ako bude architektúra monitorovaná a vyhodnocovaná na 
celoštátnej úrovni.
Metodika tvorby DAMoG modelu – bude popisovať univerzálny prístup, príslušné aktivity a odporúčania pre vytvorenie a zavedenie DAMoG 
modelu v akomkoľvek OVM.
Metodika popisujúca obsahovú časť DAMoG modelu a analýzy – bude popisovať aké digitalizované objekty a vzťahy medzi nimi budú 
uchovávané v rámci DAMoG modelu a aké analýzy je možné nad takýmito dátami vykonávať. V rámci tejto metodiky bude popísaný spoločný 
predpis štrukturálnych, ale aj dynamických dát.
Metodika pre oblasť riadenia IT rizík a bezpečnosti - jedná sa o integrálnu časť egovernment architektúry, ktorá bude súčasťou tvorby DAMoG 
modelu. Keďže sa však jedná o komplexnú tému, ktorá má v rámci riadenia architektúry špecifické postavenie, bude táto oblasť predmetom 
individuálnej metodiky.

Vytvorenie iniciálneho DAMoG modelu v podmienkach ÚPPVII, ako aj digitálnych generických referenčných modelov – taxonómia, technologická, či 
procesná klasifikácia, klasifikácia služieb vládneho cloudu, predpripravené objekty a atribúty schopností organizácie (ako napr. ľudské zdroje, IT, 
finančné riadenie, a pod.), IT referenčný model (frontend, backend, middleware), klasifikácia dát, model organizačnej štruktúry, centrálny kompetenčný 
model, centrálne spoločné bloky, generické dashboardy, a pod. (viď nižšie).
Vytvorenie školiacich podkladov a realizácia školení v oblasti metodiky riadenia architektúry použitím prístupu DAMoG v rámci ÚPPVII – metodické 
materiály a usmernenia budú predstavené a vysvetlené zamestnancom ÚPPVII v rámci realizácie školiacich aktivít, pričom pre každú vytvorenú časť 
budú odovzdané podklady pre vykonávanie týchto školení.

Pre účely overenia použiteľnosti vytvorených metodických materiálov v praxi bude na ich základe vytvorený iniciálny DAMoG model v podmienkach ÚPPVII. 
Model bude vytváraný v existujúcom nástroji na riadenie architektúry a jeho rozsah bude definovaný vytvorenou metodikou. Pod prístupom DAMoG sa rozumie 
zachytenie základných architektonických vrstiev, medzi ktoré patria biznis architektúra (ako napr. fungovanie ÚPPVII, jeho agendy, oddelenia, služby, či procesy, 
a pod.), aplikačná architektúra (ako napr. informačné systémy, ich služby, rozhrania a vzťahy medzi nimi, a pod.) a využívané IT technológie. Keďže ÚPPVII hrá 
kľúčovú úlohu pri definovaní národných stratégií a smerovaní architektúry, základné architektonické vrstvy budú doplnené aj o elementy z oblasti stratégie 
a motivácie (ako napr. princípy, ciele, motivátory, či zainteresovaní účastníci). Neoddeliteľnou súčasťou je aj časová zložka DAMoG modelu, teda súčasné 
a budúce stavy architektúry, pričom prechod medzi nimi je realizovaný bežiacimi / plánovanými projektami a inými internými, či externými inciatívami. Všetky tieto 
dáta budú v čo možno najväčšej miere vytvárané automatizovane zo zdrojov štruktúrovaných dát. Pri objektoch, kde to bude relevantné a prínosné, budú 
evidované tiež príslušné metriky. Z týchto metrík budú pripravované „dashborady“ pre jednotlivých zainteresovaných účastníkov. Takéto analýzy budú zohrávať 
kľúčovú úlohu pri podpore monitorovania aktuálneho stavu architektúry, čo povedie k lepšiemu využívaniu dát pri rozhodovaní o implementačných detailoch, ale 
aj k adresnejším stratégiám. Metriky budú mať kvantitatívny charakter (ako napr. počet využitia webovej služby, doba jej odozvy, trvanie konkrétnej aktivity, či 
procesu, a pod.) a aj kvalitatívny charakter (ako napr. náročnosť úpravy webovej služby, biznis kritickosť informačného systému, a pod.). Všade, kde bude 
možné, budú zavedené schémy a postupy pre pravidelnú aktualizáciu sledovaných údajov. Vytvorené analytické pohľady a manažérske prehľady tak budú 
poskytovať aktuálne údaje a vedúci zamestnanci budú mať k dispozícií akýsi „velín“ umožňujúci zobrazovať aktuálny stav architektúry.

Pri tvorbe vyššie uvedených metodických materiálov budú tiež zohľadnené aktuálne potreby všetkých zainteresovaných účastníkov architektúry, a to za účelom 
adresovania ich metodických, či biznisovných potrieb. Medzi jednotlivých zainteresovaných účastníkov patria tak celoštátni architekti na ÚPPVII, segmentoví 
architekti na iných rezortoch, či architekti vytvárajúci riešenia projektov, ako aj ostatní zamestnanci verejnej správy, ktorí budú s vytvoreným DAMoG modelom 
pracovať (špecializované kancelárie, či vedúci zamestnanci na podporu rozhodovaní).

Vytvorený DAMoG model, uchovávajúci znalosti o fungovaní ÚPPVII, je následne možné prepojiť s budovaným IS Konsolidovanej analytickej vrstvy (ďalej tiež 
„KAV“). Takýto prístup umožní nájsť také informácie o architektúre, ktoré nie je možné objaviť štandardnými prístupmi a umožniť tak vykonávať doposiaľ 
nerealizované analýzy Analytické možnosti KAV tak budú prínosné pri definovaní presnejších a adresnejších stratégií a celkovému smerovaniu celoštátnej 
architektúry (nie je predmetom predkladaného projektu).

3.1. Výber rozsahu projektu

Výber témy a definovanie problému predstavuje základný konceptuálny prvok, ktorý je potrebné popísať za účelom predstavenia celého projektového zámeru.

Pri definovaná príkladov resp. oblasti použitia sme vychádzali z nasledovnej tabuľky, kde je definovaná väzba existujúcich problémov a oblastí, ktorých sa projekt 
týka:



Oblasť Popis V
ý
b
er

Lepší návrh 
politík a 
regulácií

Vďaka online posudzovaniu vplyvov a využitie údajov na simulácie dopadov a testovanie účinnosti politík sa zlepší kvalita rozhodovania

Vznikne platforma na posudzovanie vplyvov a lepší návrh regulácii s využitím „big data“ a umelej inteligencie (okrem analýz vplyvov na 
podnikateľské prostredie bude potrebné vytvoriť modely sociálnych vplyvov, vplyvov na životné prostredie, vplyvov na zdravotný stav 
populácie a podobne).

Zároveň projekt vytvára analytické modely a výstupy vhodné na publikovanie vo forme open data

Lepší dozor 
a dohľad 
nad 
regulovaním
prostredím:

Využitie údajov pre online monitoring regulovaného prostredia a zavedenie princípov Regulácie 2.0, čo môže byť využité napríklad v 
procesoch verejného zdravotníctva, pri povoleniach životného prostredia, v podmienkach kontrol inšpektorátov práce, pri sledovaní 
telekomunikačného trhu, pri sledovaní finančných trhov a podobne.

Spojenie 
úradníka a 
stroja: 
inovácie 
procesov

Vďaka zdieľaniu údajov a využitiu automatizovaných analýz prípadov, využitie podporných analytických nástrojov pre lepšie operatívne 
rozhodovanie (napríklad použitie metód „machine learning“ pre analýzu rizík a predikciu budúcich udalostí alebo analýzy sociálnych sietí 
pre pochopenie súvislostí). V princípe ide o rozšírenie znalostnej bázy úradníkov a

Prediktívne 
kontroly

Napríklad využitie AI v kontrolnej činnosti NKÚ, v kontrolnej činnosti verejného obstarávania, daňové kontroly, colné kontroly;

Automatizác
ia 
spracovania

Môže sa jednať napr. o podania, vďaka preskúmaniu podkladov a ich úvodného vyhodnotenia strojovo, napríklad pri podávaní žalôb, 
žiadostí o stavebné konanie a podobne; alebo o automatizáciu spracovania podkladov a extrahovanie údajov z prijatých dokumentov a tak 
znižovanie prácnosti procesov na strane úradníkov

Určovanie 
opatrení na 
základe 
rizík:

Napríklad návrh vhodnej podoby trestu, sociálne opatrenia pre deti v núdzi, preventívne opatrenia pre minimalizáciu škôd krízových situácií,

Lepšie 
riadenie 
zdrojov a 
plánovanie 
činností

Jedná sa o aplikáciu modelov na využitie predikcií budúcich udalostí:

Plánovanie 
budúcich 
kapacít,

Na základe simulácie budúceho dopytu po verejných službách, napríklad počet miest v škôlkach, počet lôžok v nemocniciach, počet 
úradníkov

Prediktívna 
polícia a 
prediktívne 
hasičstvo

Využitie umelej inteligencie pre plánovanie policajných hliadok spôsobom, aby sa minimalizovala možná trestná činnosť;

Územné 
plánovanie

Využitie modelov pre efektívne plánovanie územného rozloženia v závislostí od požiadaviek

Zvýšenie 
kvality 
služieb

Vďaka zavádzaniu automatizovanej obsluhy (cez „chatbotov“ alebo osobných asistentov pri využití hlasového rozhrania), vďaka 
automatizovanému spracovaniu podaní, vytvárania znalostnej bázy pre úradníkov a pracovníkov obsluhy. Prípadne implementácia 
sémantického vyhľadávania nad zvolenými dátami a využiteľnosť efektu z vyťažovanie veľkých skupín údajov (viď program kín cez google 
a pod.)

Zvýšenie 
výkonnosti 
vnútorných 
procesov

Využitie umelej inteligencie pre manažment ľudských zdrojov a/alebo celkové riadenie organizácie/podriadených organizácií a ich 
výkonnosti, napríklad pre náber vhodných pracovníkov, pre plánovanie zmien, pre odmeňovanie, pre počítanie výkonnostných 
ukazovateľov, pre riešenie verejného obstarávania a podobne.



Optimalizáci
a 
prevádzky 
organizácií 
verejnej 
správy

Identifikácia neefektívnosti v prevádzke jednotlivých inštitúcii, benchmarking nákladov na jednotlivé aktivity, optimalizácia využitia 
hmotného a nehmotného majetku, optimalizácia podporných a administratívnych činností.

Využitie 
decentralizo
vaných 
technológií

Decentralizované riešenia, ktoré môžu vzniknúť vďaka technológii decentralizovanej hlavnej knihy alebo aj blockchain majú potenciál 
disruptovať inštitúcie, ako ich poznáme, vďaka vytvárania vrstvy dôvery medzi účastníkmi transakcií. Na zabezpečenie dôveryhodnosti 
transakcií už nie je potrebná dôveryhodná tretia strana. Okrem inštitucionálnej inovácie môže decentralizovaná architektúra prispieť k 
vytvoreniu spravodlivejšieho internetu, ktorý je viac v súlade s Európskymi hodnotami, ako súčasný model.

Tabuľka 5: Predmet projektu podľa prílohy č. 10 Výzvy (kvalitatívne ukazovatele projektu)

Lepší návrh politík a regulácií

Detailný popis problému Stanovenie zodpovedností za riešenie

Zámer predkladaného projektu inicioval aktuálny stav správy celoštátnej architektúry verejnej správy SR 
v kontexte naplnenia cieľov stanovených v NKIVS, a ako aj vnímaný potenciálny priestor pre zefektívnenie 
centrálneho prístupu k riadeniu architektúry eGovernmentu. Medzi hlavné výzvy, ktorým aktuálne čelí 
ÚPPVII v oblasti riadenia celoštátnej architektúry možno zaradiť:

·       nedostatočné metodické usmernenie pre riadenie celoštátnej architektúry verejnej správy,

·       absencia jednotného architektonického modelu, ktorý by poskytoval dostatočne množstvo dát pre 
podporu informovaného rozhodovania,

·       nízka miera koordinácie naprieč aktivitami VS SR,

·       nízka miera kooperácie segmentových architektov, 

·       nedostatočná metodická podpora zo strany ÚPPVII smerom k jednotlivým OVM,

·       nedostatočne zaškolení architekti OVM,

·       nejednoznačné zadefinovanie rolí a zodpovedností ÚPPVII v oblasti riadenia architektúry 
eGovernmentu,

·       nejasné procesy a postupy pri nastavovaní novej architektonickej vízie, referenčných architektúr, či 
vyhlasovaní architektonických vzorov, ako aj tvorbe architektonického modelu.

ÚPPVII – oddelenie správy architektúry 
eGovernmentu, ktoré bolo v rámci NKIVS 
identifikované ako architektonická kancelária 
informačných systémov verejnej správy

3.2.  Akých subjektov sa projekt dotýka?

V tejto časti je rámcovo uvedené ako sa dotýka projekt jednotlivých subjektov, ktoré budú projektom dotknuté:

Subje
kt

Á
n
o
/
N
ie

Ktoré a ako?

Občan þ Keďže bude možné kooperovať nad výsledkami viacerých inštitúcií, oddelení, či analyticko-metodických jednotiek, pričom budú tieto výsledky 
(dáta) navzájom prepojené, prináša to možnosť vykonávať rýchlejšie a presnejšie analýzy služieb štátu. To má nepriamy pozitívny dopad na 
občanov. Budú sa zlepšovať služby, ktoré sú vybrané na základe objektívnych dát a ich zlepšovanie bude vďaka prepojeným dátam rýchlejšie a 
výraznejšie.

Podni
kateľ

þ V zmysle vyššie uvedeného popisu k subjektu „Občan“, je predpokladaný tiež nepriamy pozitívny dopad na podnikateľa. Budú sa zlepšovať 
služby, ktoré sú vybrané na základe objektívnych dát a ich zlepšovanie bude vďaka prepojeným dátam rýchlejšie a výraznejšie.



Inštitú
cia 
verejn
ej 
správy

þ Vytvorené metodické pokyny budú prínosné pre inštitúcie verejnej správy, ktoré tak môžu budovať svoju segmentovú architektúru spôsobom, 
ktorý je jednotný v rámci celej verejnej správy. Jednotlivé inštitúcie si tak môžu vymieňať architektonické „best practice“ spôsobom, ktorý je jasný 
a zrozumiteľný naprieč verejnou správou SR.

Žiadat
eľ

þ Na úrovni žiadateľa bude vytvorená „Smart and Simple“ metodika a zavedené efektívne procesy na podporu centrálneho riadenia a 
monitorovania architektúry verejnej správy. Tento prístup povedie k jednotnej koordinácií aktivít verejnej správy SR, k lepšiemu sledovaniu 
naplnenosti cieľov, ale aj ich dosahovaniu, a v neposlednom rade prenosu skúseností a najlepších praktík medzi všetkými inštitúciami 
podieľajúcimi sa na fungovaní verejnej správy SR.

Výsledkom realizácie projektu bude tiež vytvorenie iniciálneho DAMoG modelu v podmienkach ÚPPVII, ktorý tak bude poskytovať digitalizované 
znalosti o fungovaní úradu, nad ktorými bude možné realizovať analýzy pre podporu lepšieho využívania údajov.

Tabuľka 6: Dotknuté subjekty

3.3. Rozsah realizovaných aktivít projektu

V tejto časti sú zhrnuté základné informácie o realizovaných aktivitách projektu.

Aktivity Analýza 
a návrh

V
ý
b
er

Stručný popis aktivity

Analýza
prípado
v 
použitia

Analýza 
a návrh

þ Návrh rámcových prípadov použitia a ich využitie v praxi. Posúdenie a identifikácia oblastí, ktoré budú primárne podporené analytickými výstupmi. 
Súčasťou bude špecifikácia požiadaviek na relevantné zdroje dát, ako aj návrh štandardizovaných analytických výstupov, či pohľadov v kontexte 
prípadov použitia.

Zabezp
ečenie 
zdrojov 
dát

 

 

Analýza 
a návrh

þ Analýza a posúdenie dostupných vstupných zdrojov dát, popis spôsobu ich získania, príp. transformácie do digitálnej podoby. Popis jednotného 
prístupu k ich interpretácií v kontexte naplnenia zadefinovaných prípadov použitia.

Impleme
ntácia

þ Príprava vstupných zdrojov dát v požadovanom formáte, ako napr. exporty z existujúcich informačných systémov, tabuľkové štruktúry, či iné 
podporované otvorené štandardy. Súčasťou je tiež príprava údajov evidovaných v papierovej podobe, príp. iných kontextových informácií 
vyhodnotených ako relevantných z pohľadu ich digitalizácie a prínosu k definovaným prípadom použitia. 

Testova
nie

n/a – fáza testovania zozbieraných a zdigitalizovaných údajov prebehne ako súčasť vytvorenia iniciálneho DAMoG modelu vybraných častí ÚPPVII 
v rámci aktivity Realizácia dátového modelu.

Nasade
nie

n/a - fáza nasadenia zozbieraných a zdigitalizovaných údajov prebehne ako súčasť vytvorenia iniciálneho DAMoG modelu vybraných častí ÚPPVII 
v rámci aktivity Realizácia dátového modelu.

Nasade
nie 
funkcio
nalít

 

 

Analýza 
a návrh

þ Návrh jednotného konceptu a metodiky pre podporu riadenia celoštátnej architektúry VS SR, tvorbu DAMoG modelu, ako aj pre oblasť riadenia IT rizík 
a bezpečnosti. Výstup bude predstavovať jednotne uplatniteľný prístup tak k správe a udržiavaniu architektúry VS SR, ako aj tvorbe a udržiavaniu 
univerzálneho DAMoG  modelu organizáce naprieč celou VS SR.

Nákup 
HW a 
krabicov
ého SW

n/a – jedná sa o využitie existujúceho riešenia, z toho dôvodu nie sú uvažované náklady na zaobstaranie hardvéru, či krabicového softvéru.

Impleme
ntácia

þ Zavedenie vytvoreného jednotného konceptu a metodiky pre podporu riadenia celoštátnej architektúry VS SR, tvorbu DAMoG modelu, ako aj pre 
oblasť riadenia IT rizík a bezpečnosti do praxe. Výstup bude využitý pri tvorbe iniciálneho DAMoG modelu pre ÚPPVII, ako aj pri podpore uvedených 
prípadov použitia a overenie ich prínosov v podmienkach ÚPPVII.

Testova
nie

þ Testovanie zabezpečí overenie vyššieho vytvoreného jednotného koncepčného a metodického prístupu v podmienkach ÚPPVII, a zároveň prinesie 
cenné poznatky v podobe spätnej väzby z použitia v praxi, ktorá bude následne zapracovaná do predmetného výstupu, aby tento v čo možno 
najvyššej miere adresoval reálne využitie a prínosy v kontexte stanovených prípadov použitia, či podpory rozhodovania na základe analytický 
výstupov.

Nasade
nie

þ Vypracovanie finálnej verzie jednotného koncepčného a metodického prístupu, ako univerzálne uplatniteľného štandardu pre tvorbu DAMoG modelu 
príslušnej inštitúcie podľa najlepších skúseností s ohľadom na prínosy v jednotlivých rámcových prípadoch použitia a relevantných analytických 
výstupov, či pohľadov.

Realizá
cia 

Analýza 
a návrh

þ Analýza a návrh vybraných prípadov použitia pre vytvorenie iniciálneho DAMoG modelu v podmienkach ÚPPVII. Posúdenie a výber relevantných 
vstupných zdrojov dát v kontexte stanovených prípadov použitia ako aj analytických výstupov, či pohľadov.



dátovéh
o 
modelu

 

 

Impleme
ntácia

þ Vytvorenie iniciálneho DAMoG modelu v podmienkach ÚPPVII, využitím dostupných zdrojov dát v požadovanom formáte, či ich transformáciou do 
digitálnej podoby, ako napr. manuálnym vytvorením príslušných modelov, príp. zaevidovania vzťahov priamo v nástroji na podporu riadenia 
architektúry.

Testova
nie

þ Otestovanie a vyhodnotenie vyššie vytvoreného iniciálneho DAMoG modelu ÚPPVII v kontexte realizácie konkrétneho prípadu použitia, ako aj 
využiteľnosti dostupných analytických výstupov, či pohľadov. Súčasťou testovania budú tiež prípadné úpravy či už na strane vytvoreného 
koncepčného a metodického prístupu, alebo na strane DAMoG modelu v podobe obohatenia o ďalšie zdroje dát v dôsledku zistenej potreby 
adresnejších výstupov.

Nasade
nie

þ Zavedenie otestovaného iniciálneho DAMoGmodelu v podmienkach ÚPPVII do praxe.

Publiko
vanie 
výstupov

 

 

Analýza 
a návrh

þ Všetky dostupné analytické výstupy, či pohľady poskytované existujúcim nástrojom na podporu riadenia architektúry budú identifikované 
a zanalyzované v kontexte možných podporovaných rámcových prípadov použitia.

Impleme
ntácia

þ Každý identifikovaný analytický výstup, či pohľad bude bližšie popísaný, vrátane spôsobu jeho využitia a interpretácie informácií, či oblastí v ktorých 
môže priniesť cenné poznatky. Toto bude tiež súčasťou jednotného koncepčného a metodického prístupu.

Testova
nie

n/a – jedná sa o identifikáciu a popis štandardných analytických výstupov, či pohľadov poskytovaných existujúcim riešením na podporu riadenia 
architektúry.

Nasade
nie

n/a – jedná sa o identifikáciu a popis štandardných analytických výstupov, či pohľadov poskytovaných existujúcim riešením na podporu riadenia 
architektúry.

Zavede
nie 
zmien 
do 
praxe

Nasade
nie

þ Zavedenie postupov pre udržiavanie a ďalší rozvoj DAMoG modelu ÚPPVII, vrátane realizácie školiacich aktivít.

 

Tabuľka 7: Rozsah realizovaných aktivít projektu

4. Použité skratky a značky
 Tabuľka 2 Skratky a značky

Skratka / Značka Vysvetlenie

AK VS Architektonická kancelária informačných systémov verejnej správy

API                     
                  

Application Platform Interface, Rozhranie aplikačnej platformy

AS IS Aktuálny stav bez realizácie projektu

CBA Nákladovo-výnosová analýza

DAMoG Dynamický architektonický model governmentu

DFŠ Detailná funkčná špecifikácia

DPH Daň z pridanej hodnoty

DWH Data warehouse, úložisko údajov

eGov eGovernement

eID Elektronické identifikačné číslo

ENPV Čistá súčasná ekonomická hodnota

ETL Extract, Transform, Load, Extrahovať, transformovať, načítať

EÚ Európska únia

EUR, € Mena EURO



G2B Služby pre podnikateľov (Government to Business)

G2C Služby pre občanov (Government to Citizens)

G2G Služby pre verejnú správu, komunikácia systémov verejnej správy bez zásahu človeka (Government to Government)

GDPR General Data Protection Regulation, NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

GUI Grafické používateľské rozhranie  (Graphic User Inreface)

HW Hardvér (Hardware)

IaaS Infrastructure as a Service (Infraštruktúra ako služba)

IČ DPH Identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby pre daň z pridanej hodnoty

IČO          Identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby

ID Identifikačné číslo

IKT Informačné komunikačné technológie

IS Informačný systém

IS CSRÚ Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov

IS VS IS verejnej správy

ISIS Implementácia služieb pre externé informačné systémy

ISO International Organization for Standardization

IT Informačné technológie

ITIL Information Technology Infrastructure Library

JSON JavaScript Object Notation, Označenie objektu JavaScript

KPI Key performance indicators, Kľúčové indikátory výkonnosti

LAN Local area network

MDM Master data management, Správa hlavných údajov

MOU Manažment osobných údajov

MÚK Modul úradnej komunikácie

N/A Not applicable, neaplikovateľné

NOI Návrh odporúčanej Infraštruktúry

NPV Čistá súčasná hodnota (Net Present Value)

OP EVS, 
OPEVS

Operačný program Efektívna verejná správa

OP II, OPII Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OVM Orgány verejnej moci

OWASP Open Web Association Security Protocol

PaaS Platform as a Service (Platforma ako služba)

PBP Rok návratu investície



PIMS Personal Information Management System, Manažment osobných údajov

PMI Project Management Institute

PRINCE Projects in Controlled Environments

RA Register adries

REST Representational State Transfer architectural style for distributed hypermedia systems, Reprezentatívny štatút pre štrukturálny štýl prenosu 
pre distribuované hypermedia systémy

RFO Register fyzických osôb

ROI Návratnosť investícií (Return of Investment)

RPO Register právnických osôb a podnikateľov

RUP Rational Unified Process

RV OPII Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 OPII

RZ Reformný zámer

SaaS Software as a Service (Softvér ako služba)

SAN Storage area network

SLA Service level agreement

SOA Servisne orientovaná architektúra (Service Oriented Architecture)

SR Slovenská republika

SW Softvér (Software)

ŠU Štúdia uskutočniteľnosti

TCO Celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership)

TLD Top Level Domain

TO BE Cieľový stav po realizácii projektu

TOGAF The Open Group Architecture Framework

ÚOŠS Ústredný orgán štátnej správy

ÚPPVII, ÚPVII, 
ÚPPVIaI

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy

URI Uniform Resource Identifier, Identifikátor jednotného zdroja

ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie

VO Verejné obstarávanie

VS Verejná správa

Z.z. Zbierka zákonov

ZZ Záväzné zadanie

ŽoNFP, ŽNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok



Aktuálne trendy ukazujú, že údaje sa stávajú „strategickou surovinou“ a úspešné štáty musia fungovať na základe využívania znalostí a zaviesť metódy analýzy 
dát. Táto skutočnosť nachádza tiež podporu v koncepte predstavenom v rámci strategickej priority Manažment údajov, kde je prezentovaná aplikácia myšlienky 
„Data-driven state“ –

štáte, fungujúcom na základe využívania dát a presnom riadení celého životného cyklu dát. Podpora využívania znalostí vo verejnej správe je tiež základným 
opatrením Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre špecifický cieľ „Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami“.

Ďalším dôležitým aspektom problematiky manažmentu dát, ako aj ich lepšieho využívania je sprístupniť všetky potrebné údaje analytického alebo evidenčného 
charakteru, vďaka ktorým budú môcť zamestnanci poskytujúci verejné služby vykonávať svoju prácu efektívne.

V kontexte vyššie uvedeného vznikol predkladaný projekt, ktorého cieľom je zlepšiť rozhodovanie vo verejnej správe na základe lepšieho využitia dát o jej 
fungovaní a zaviesť podporu pre monitorovanie architektúry v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Definované ciele je možné dosiahnuť prostredníctvom objektivizácie viditeľných, ako aj abstraktných súčastí fungovania verejnej správy, 
ktoré zabezpečujú všetky interné funkcie či už smerom do jej vnútra, prípadne von vo vzťahu k občanovi, či podnikateľovi. Takéto informácie, resp. takto 
vytvorené úložisko znalostí o fungovaní verejnej správy nazývame dynamický architektonický model governmentu, skrátene DAMoG. DAMoG prináša holistický 
pohľad na všetky dimenzie verejnej správy – stratégia a ciele, organizácia a ľudské zdroje, architektúra a iniciatívy, portfólio služieb a procesov, informačné   
technológie, výkonnostný aspekt, či riziká a bezpečnosť.  

Rozsahom tohto projektu je vytvorenie metodických usmernení pre riadenie celoštátnej architektúry prístupom DAMoG v digitálnej a objektivizovanej podobe, 
príprava podkladov pre školenia k daným metodickým usmerneniam a vytvorenie iniciálneho DAMoG modelu v podmienkach ÚPPVII. Pri vytváraní DAMoG 
modelu pre ÚPPVII budú zároveň vykonané školenia potrebných zainteresovaných účastníkov. Metodické usmernenia budú hovoriť jednak o riadení celoštátnej 
architektúry prístupom DAMoG, ale aj o tom, aký proces je odporúčané aplikovať pri jeho vytváraní a aký je predpísaný obsah údajov v ňom, ako aj aké sú  
dostupné možnosti analytických metódi. Samostatnú časť tvorí diskrétna metodika riadenia IT rizík a bezpečnostnej architektúry.

Predkladateľom projektu je ÚPPVII, ktorý projekt inicioval na základe aktuálneho stavu v oblasti riadenia celoštátnej architektúry. Výstupy projektu budú prínosné 
najmä z pohľadu zavedenia centralizovaného riadenia celoštátnej architektúry aplikovaním prístupu DAMoG. Táto kompetencia je v správe ÚPPVII. Navyše, 
bude splnená legislatívna povinnosť monitorovania architektúry verejnej správy, ktorá je v kompetencii ÚPPVII, ako orgánu vedenia. Riadenie architektúry 
a metodické usmernenia budú aplikované na vytvorenie iniciálneho DAMoG modelu v rozsahu ÚPPVII. V nadväznosti na vyššie uvedené, je očakávaná iniciatíva 
zo strany ostatných  zaviesť riadenie svojej architektúry použitím DAMoG prístupu. Iniciatíva bude podporená preukázaním ústredných orgánov štátnej správy
prínosov ako aj zavedením záväzného nariadenia z úrovne ÚPPVII pre plošné uplatnenie prístupu DAMoG vo verejne správe.

Zavedenie prístupu DAMoG do praxe vo výraznej miere podporí zlepšenie využívania a spracovania údajov o fungovaní verejnej správy na analytické účely. Pre 
jednotlivé oblasti rozhodovania, či prípady použitia budú zavedené modely, dáta a analytické výstupy, ktoré umožnia vytvoriť analýzy, na základe ktorých sa 
podporí kvalifikované rozhodovanie v oblasti riadenia architektúry. To povedie k stratégiám a jej celkovému smerovaniu, ktoré lepšie adresujú aktuálne 
nedostatky. V neposlednom rade bude podporený prístup k vytvoreniu a udržiavaniu jednotnej digitálnej údajovej základne verejnej správy (prístupom DAMoG), 
kde všetky typy analýz budú vykonávané nad štandardizovanou množinou dát, ktorá má vysokú kvalitu a jednotnú ontológiu a dátový model.

Prax ukazuje, že zavedenie centrálneho riadenia architektúry . To je dosiahnuté vďaka prispieva k optimalizácií fungovania a efektívnejšiemu využívaniu zdrojov
vizualizácií skrytých oblastí organizácie, či už na úrovni informačných technológií alebo jej celkového fungovania. Navyše takto vizualizované a navzájom 
prepojené znalostí ponúkajú takzvaný „360°“ pohľad na fungovanie organizácie. To vedie k odhaleniu závislostí medzi jej časťami a odkrýva priestor na jej 
optimalizáciu.

Všetky vyššie uvedené kroky boli pretransformované do projektového plánu, ktorý vychádza z nasledovných oprávnených realizačných aktivít:

Aktivita Realizácia

A1: Analýza prípadov použitia, þ

A2: Zabezpečenie zdrojov dát, þ



A3: Nastavenie funkcionalít, þ

A4: Realizácia dátového modelu a spracovanie analýzy, þ

A5: Publikovanie výstupov, analytických produktov a otvorených údajov þ

A6: Zavedenie zmien do praxe. þ

5.  Prípady použitia
V nasledujúcej tabuľke je uvedené vecné vymedzenie projektu z pohľadu prípadov použitia, ktoré projekt definuje:

Prípad použitia: Podpora digitálneho prevádzkového modelu organizácie

OBLASŤ / 
OTÁZKA

ODPOVEĎ

ÚČEL

Prečo je 
algoritmus / 
riešenie 
potrebný a 
aké 
výsledky 
má umožniť

Účelom je vytvorenie holistického DAMoG modelu, ktorý bude vo svojej iniciálnej podobe zachytávať digitálny obraz ÚPPVII tak dovnútra 
organizácie, ako aj smerom von vo vzťahu k ostatným OVM, či občanovi a podnikateľovi (viacero aktivít na ÚPPVII ma za cieľ zlepšiť 
služby voči občanovi / podnikateľovi). Táto oblasť bude doplnená o priradené kvalitatívne a kvantitatívne metriky ako dané služby vnímajú 
občania (celková spokojnosť, pocity z využitia), prevádzkové štatistiky (ako často je daná služba využívaná), technické pohľady (ako zložité 

 (časové a finančné náklady na poskytovanie služby). bude danú službu upravovať, počet integrácií na iné služby), či optimalizačné údaje
Takto evidované dáta prinášajú veľký potenciál pri vytváraní analýz, ktoré smerujú k vylepšovaniu služieb štátu. Vďaka objektivizácií a 
digitalizácií znalostí o fungovaní sa zefektívni proces zaškoľovania nových zamestnancov. Tí tak budú môcť rýchlejšie pochopiť širšie 
súvislosti pracovnej náplne v kontexte verejnej správy ako celku.

Prínosom projektu je tiež zosúladenie aktivít analyticko-metodických jednotiek, ktorých výsledky budú navzájom prepoužiteľné a prepojené, 
čo povedie k vytváraniu multi-dimenzionálnych (cross-doménových) analýz pre podporu informovaného rozhodovania.

VYUŽITIE

V akých 
procesov 
a okolnostia
ch je 
vhodné 
projekt / 
riešenia 
využiť

Výstupy predmetného riešenia (iniciálny DAMoG model spolu s vypracovanými obsahovými i procesnými metodikami) budú využívané 
nielen oddelením správy architektúry eGovernmentu v gescii ÚPPVII, ale aj ostatnými zainteresovanými účastníkmi architektúry verejnej 
správy. Metodické usmernenia, či už riadenia architektúry, alebo vytvárania a udržiavania DAMoG modelu, budú využívať segmentoví 
architekti ústredných orgánov štátnej správy, špecializované kancelárie, analyticko-metodické jednotky, ako aj riadiaci, či radoví 
zamestnanci príslušného OVM.

Ďalšie využitie nachádza uplatnenie pri centrálnom plánovaní strategického smerovania architektúry VS SR, teda pri vytváraní národnej 
koncepcie informatizácie, ale aj pri vytváraní koncepcií rozvoja v kompetencií jednotlivých rezortov, či iných orgánov verejnej moci.

Riešenie je možné tiež zužitkovať pri riadení projektov a iniciatív počas celého ich životného cyklu, tzn. od úvodných indikatívnych a 
detailných analýz, tvorby návrhu, realizácie, až po validáciu výsledkov projektu, či iniciatív voči stanoveným cieľom.

Prípad použitia je prínosný aj pri činnostiach jednotlivých analyticko-metodických jednotiek, ktorých práca a výsledky budú navzájom 
koordinované, a tak tieto výsledky bude možné spracovávať jednotným spôsobom (všetky AMJ budú používať definované štandardy 
a spoločný nástroj na podporu riadenia architektúry). Informácie o fungovaní a poskytovaných službách štátu tak budú uchovávané na 
jednom mieste a v dôsledku kooperácie viacerých oddelení, či analyticko-metodických jednotiek budú umožňovať multi-doménové pohľady 
a vyhodnotenia. To prináša otvorené možnosti analýz pre rôznych zainteresovaných účastníkov.

DOPAD

Aké 
následky 
(dobré aj 
zlé) má 
použitie 
riešenia na 
ľudí

Vďaka vytvorenému DAMoG modelu znalostí o fungovaní ÚPPVII je možné vykonávať lepšie, na dátach postavené, informované 
rozhodnutia o strategických prioritách a ďalšom smerovaní architektúry. Takýto model bude prospešný pri vykonávaní dopadových ("what-
if") analýz a návrhu riešení pre efektívne fungujúcu verejnú správu. Výsledkom projektu je zvýšenie transparentnosti fungovania verejnej 
správy, zefektívnenie a spresnenie analýz a návrhov riešení projektov. Prostredníctvom zlepšenia súčinnosti jednotlivých analyticko-
metodických jednotiek a zjednotenia ich výstupov bude možné podporiť akceleráciu a zlepšenie reakcie na potrebu zmeny. Prípad použitia 
má nepriamy pozitívny dopad na zlepšenie poskytovaných služieb občanom. Prínosom bude tiež získanie komplexnejšieho prehľadu o 
fungovaní verejnej správy, čo bude prospešné pri každodennej práci, ako aj pri procese zaškoľovania nových zamestnancoch.



PREDPOK 
LAD

Na akých 
predpoklado
ch je 
riešenie 
postavené 
a aké sú 
limity 
a bariéry 
požitia

Predpokladom riešenia je dostupnosť zdrojových dát pre vytvorenie holistického DAMoG modelu ako aj spolupráca medzi architektonickou 
kanceláriou VS ako centrálnou a nadrezortnou entitou pri riadení architektúry a jej podriadených organizácií, najmä segmentových 
architektov, či analyticko-metodických jednotiek. Tie budú ochotné spolupracovať a poskytovať svoje výstupy do centrálneho úložiska 
znalostí vo formátoch, ktoré bude určovať metodická dokumentácia. Zároveň budú zosúladené aktuálne bežiace aktivity analytického 
charakteru, ako napr. mapovanie používateľského zážitku pri využívaní koncových služieb, či procesné optimalizácie.



DATA

Na akých 
datsetov 
bude 
riešenie 
postavené 
a aké sú 
limity 
a bariéry

Datasety, ktoré budú využívané v rámci riešenia:

·       Architektonické údaje:

o   aktuálne dáta z nástroja na podporu riadenia architektúry vo verejnej správe,

o   dáta z metainformačného systému štátu (MetaIS),

o   modely informačných systémov/infraštruktúry a ich funkcionalít,

o   dátové modely (centrálny dátový model),

o   mapy kapabilít,

o   model spoločných centrálnych blokov,

o   prevádzkový model,

o   model rolí a zodpovedností,

o   model organizačnej štruktúry,

o   ostatné architektonické vstupy (existujúce modely Enterprise Architektúry),

o   rôzne ad-hoc Excel súbory uchovávajúce znalostí o fungovaní VS SR.

·       Strategické údaje:

o   existujúce strategické dokumenty a vízie.

o   mapa cieľov, princípov a stratégií,

o   mapa motivátorov a „stakeholderov“.

·       Údaje z portfólia:

o   portfólio služieb/procesov/informačných systémov/infraštruktúry.

o   existujúce definície využívaných metrík a hodnotení.

·       Údaje o službách:

o   konsolidovaný zoznam životných situácií a koncových služieb,

o   hodnotenia služieb,

o   modely služieb,

o   existujúce mapy používateľského scenára (z angl. „Citizen journey map“).

·       Procesné údaje:

o   procesné modely a mapy,

o   hodnotenia nákladovosti procesov.

·       Projektové údaje:

o   štruktúrované/neštruktúrované dáta popisujúce navrhované riešenia projektov,

o   časové a finančné atribúty projektov,

o   projektové dopady na jednotlivé komponenty prevádzkového modelu VS SR,

o    osoby zodpovedné za projekty.



 VSTUPY

Aké nové 
údaje sú 
potrebné 
pre 
vytvorenie 
riešenia pre 
potreby 
rozhodovania

Vstupmi pre vytvorenie DAMoG modelu budú údaje uvedené vyššie tak v elektronickej podobe, ako aj v papierovej, či na základe 
skúseností a praxe zainteresovaných osôb. Tieto budú využitím postupov metodiky DAMoG pretransformované do ich digitálnej podoby.

MITIGÁCIA 

Aké aktivity 
musia byť 
prijaté na 
zníženie 
negatívnych
dopadov, 
ktoré 
vyplývajú 
z limitov 
a bariér 
využitia

Pri nastavovaní metodiky vytvárania DAMoG modelu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť koordinácii medzi jednotlivými subjektami 
podieľajúcimi sa na jeho vytváraní a udržiavaní. Pre zabezpečenie úspešných výsledkov realizácie projektu je potrebné uskutočniť školenia 
týkajúce sa metodiky a spôsobu práce s existujúcim nástrojom na riadenie architektúry pre všetky zainteresované osoby. Takto vyškolení z  
amestnanci ÚPPVII budú ďalej spravovať a rozširovať vytvorený DAMoG model o ďalšie údaje, či vzťahy ako aj poskytovať metodickú 
podporu ostatným OVM pri tvorbe vlastných DAMoG modelov.

ETIKA 
RIEŠENIA

Aké 
hodnotenie 
etiky 
využitia 
riešenia 
bolo 
zrealizované

Tento prípad použitia nepredstavuje žiadne výzvy z pohľadu etiky riešenia.

VÝHĽAD 

Do akej 
miery je 
potrebný 
ľudský 
úsudok 
pred 
algoritmom 
a kto je 
zodpovedný
za jeho 
správne 
používanie

Riešenie predstavuje primárne podporu pre uskutočňovanie informovaných rozhodnutí, ktoré sú založené na báze dostupných faktov. Na 
základe tejto bázy zainteresované osoby budú realizovať jasnejšie, zrozumiteľnejšie a efektívnejšie rozhodovania. Do istej miery je možné 
poskytnúť plne automatizovanú identifikáciu potenciálnych oblastí na zlepšenie, ako aj možností optimalizácie súčasného stavu. Avšak 
všetky analytické výstupy majú charakter podporného nástroja pre uskutočňovanie rozhodovaní, teda vo výsledku bude vždy potrebný 
ľudský úsudok.

 HODNOTE
NIE

Ako a na 
základe 
akých 
kritérií bude 
riešenie 
hodnotené 
a kým

Do piatich rokov od vytvorenia metodiky pre zavedenie a udržiavanie jednotného DAMoG modelu VS SR bude 50% ústredných orgánov 
štátnej správy zaznamenávať svoje znalosti o fungovaní v rámci predmetného riešenia.

 



Prípad použitia: Podpora jednotnej správy architektúry VS

OBLASŤ / 
OTÁZKA

ODPOVEĎ

ÚČEL

Prečo je 
algoritmus / 
riešenie 
potrebný a 
aké výsledky 
má umožniť

Využitím DAMoG prístupu bude vytvorený priestor pre podporu jednotnej koordinácie aktivít v rámci VS SR ako aj lepšieho zdieľania 
skúseností a praktík naprieč inštitúciami. Definované stratégie tak budú adresovať aktuálne nedostatky, čím sa prispeje k efektívne 
fungujúcej a transparentnej verejnej správe. Sledovanie a vyhodnocovanie naplnenosti individuálnych, či rámcových cieľov, súladu 
architektúry s definovanými princípmi a rámcami, ako aj vzájomných prepojení na plánované, či realizované projekty a ich implementáciu 
umožní vo výraznej miere napomôcť rozpoznať do akej miery je dodržiavaný súlad medzi definovaným smerovaním architektúry 
a realizovanými zmenami. Tieto informácie budú dostupné tak na úrovni ÚPPVII ako centrálneho útvaru zodpovedného za správu 
architektúry VS SR, ako aj na úrovni jednotlivých OVM .

VYUŽITIE

V akých 
procesov 
a okolnostiac
h je vhodné 
projekt / 
riešenia 
využiť

Sledovanie a vyhodnocovanie naplnenosti cieľov a súladu architektúry umožní podporiť centrálne riadenie v rámci ÚPPVII. Prípad 
použitia nájde uplatnenie pri podpore lepšej koordinácie a dosahovania definovaných stratégií a príslušných individuálnych, či rámcových 
cieľov OVM, či VS SR ako celku. Riešenie bude využívané vo všetkých oblastiach, kde je potrebné transparentným a prehľadným 
spôsobom demonštrovať k akým cieľom, motivačným elementom, princípom, hodnotám, či stratégiám jednotlivé plánované, realizované, 
či už implementované iniciatívy prispievajú.

DOPAD

Aké následky 
(dobré aj zlé) 
má použitie 
riešenia na 
ľudí

Prípad použitia prispeje k transparentnému sledovaniu a podpore plnenia definovaných cieľov, ako aj k sledovaniu súladu projektov s 
definovanou architektúrou, čo bude mať nepriamy pozitívny dopad na poskytované služby štátu občanom.

PREDPOKL 
AD

Na akých 
predpokladoc
h je riešenie 
postavené 
a aké sú 
limity 
a bariéry 
požitia

Architektonická kancelária bude poskytovať súčinnosť pri definovaní, mapovaní a zavádzaní cieľov do praxe spoločne s ostatnými 
relevantnými zainteresovanými stranami.

Architektonická kancelária si zároveň osvojí kompetencie kontroly dodržiavania architektonických princípov a cieľov, ale aj spoluprácu so 
segmentovými architektami, ktorí musia poskytovať relevantné dáta o svojej architektúre (aktuálnej i plánovanej).

DATA

Na akých 
datsetov 
bude riešenie 
postavené 
a aké sú 
limity 
a bariéry

Datasety, ktoré budú využívané v rámci riešenia:

·       definované stratégie, strategické dokumenty a vízie,

·       katalóg (architektonických) princípov,

·       katalóg cieľov a ich prepojenie na stratégie,

·       transformácia cieľov do projektov a ostatných komponentov prevádzkového modelu VS.

 VSTUPY

Aké nové 
údaje sú 
potrebné pre 
vytvorenie 
riešenia pre 
potreby 
rozhodovania

Vstupmi pre vytvorenie DAMoG modelu budú údaje uvedené vyššie tak v elektronickej podobe, ako aj v papierovej, či na základe 
skúseností a praxe zainteresovaných osôb. Tieto budú využitím postupov metodiky DAMoG pretransformované do ich digitálnej podoby.



MITIGÁCIA 

Aké aktivity 
musia byť 
prijaté na 
zníženie 
negatívnych 
dopadov, 
ktoré 
vyplývajú 
z limitov 
a bariér 
využitia

Jedným z kľúčových výstupov projektu bude vytvorenie metodického usmernenia pre centrálne riadenie architektúry, ktorá súčasťou 
bude nastavenie organizačného a kompetenčného modelu. Potenciálne riziká budú mitigované zavedením jednotnej metodiky tvorby 
a udržiavania DAMoG modelu a zároveň prípravou školení zameraných na danú metodiku.

ETIKA 
RIEŠENIA

Aké 
hodnotenie 
etiky využitia 
riešenia bolo 
zrealizované

Tento prípad použitia nepredstavuje žiadne výzvy z pohľadu etiky riešenia.

VÝHĽAD 

Do akej 
miery je 
potrebný 
ľudský 
úsudok pred 
algoritmom a 
kto je 
zodpovedný 
za jeho 
správne 
používanie

Prípad použitia nie je vyhodnocovaný automaticky algoritmom, predstavuje podporu pri sledovaní súladu architektúry s definovanými 
cieľmi a princípmi, ako aj plnenia týchto cieľov. Avšak všetky analytické výstupy majú charakter podporného nástroja pre uskutočňovanie 
rozhodovaní, teda vo výsledku bude vždy potrebný ľudský úsudok.

 HODNOTENIE

Ako a na 
základe 
akých kritérií 
bude riešenie 
hodnotené 
a kým

Miera plnenia povinnosti evidencie údajov a zmien v rámci predmetného riešenia, vyhodnocovaná pri schvaľovaní koncepcií rozvoja IT a 
štúdií uskutočniteľnosti. Kontrola a hodnotenie bude realizované z úrovne ÚPPVII.

Prípad použitia: Podpora v oblasti riadenia IT rizík a bezpečnosti

OBLASŤ / 
OTÁZKA

ODPOVEĎ

ÚČEL

Prečo je 
algoritmus / 
riešenie 
potrebný a 
aké výsledky 
má umožniť

Metodika centrálneho riadenia architektúry bude tiež pozostávať z oblasti správy riadenia IT rizík a bezpečnosti, ako aj ich relevantných 
údajov (napr. riziká, hrozby, škody, zraniteľnosti, bezpečnostné aktíva, kontrolné opatrenia či bezpečnostné zámery, a pod.) Vďaka 
tomuto prístupu bude možné tieto údaje zaniesť priamo do DAMoG modelu a vykonávať tak účelové bezpečnostné analýzy, a to za 
podpory rôznych grafických interpretácií, ako napr. teplotných máp, dopadových analýz, manažérskych prehľadov, a pod. Predmetné 
riešenie navyše predstavuje výraznú podporu pri vykonávaní interných, či externých auditov. Subjekty VS SR tak budú mať informácie o 
procesoch, dátach, bezpečnosti, či iných relevantných aspektoch z pohľadu auditu vždy na jednom mieste. Táto skutočnosť výrazne 
prispeje k skráteniu časov potrebných na získanie relevantných informácií pre účely ich ďalšieho posúdenia.



VYUŽITIE

V akých 
procesov 
a okolnostiac
h je vhodné 
projekt / 
riešenia 
využiť

Prípad použitia nájde uplatnenie pre manažérov rizík, IT bezpečnostných pracovníkov ako aj bezpečnostných architektov, či IT 
administrátorov. Riešenie bude poskytovať na mieru zostavené manažérske prehľady a analýzy zachytávajúce aspekty z oblasti riadenia 
rizík a bezpečnostnej architektúry, ako aj príslušné údaje (napr. riziká, hrozby, škody, zraniteľnosti, bezpečnostné aktíva, kontrolné 
opatrenia či bezpečnostné zámery, a pod.) a presahy na ostatné dimenzie prevádzkového modelu organizácie.

DOPAD

Aké následky 
(dobré aj zlé) 
má použitie 
riešenia na 
ľudí

Prípad použitia prioritne poskytne podporu zamestnancom, ktorí sa venujú oblasti riadenia IT rizík a bezpečnosti, ako aj internému auditu 
organizácie.

PREDPOKL 
AD

Na akých 
predpokladoc
h je riešenie 
postavené 
a aké sú 
limity 
a bariéry 
požitia

Predpokladom riešenia je poskytnutie relevantných údajov z oblasti riadenia IT rizík a bezpečnosti, ako aj spolupráca zainteresovaných 
účastníkov z týchto domén s architektonickou kanceláriou. Spolupráca musí prebiehať pri návrhu metodiky, ale aj pri následnom 
vytváraní a udržiavaní DAMoG modelu.

DATA

Na akých 
datsetov 
bude riešenie 
postavené 
a aké sú 
limity 
a bariéry

V prvom rade sa jedná o údaje z oblasti riadenia IT rizík a bezpečnosti, ktoré sú následne prepojené priamo s dynamickým 
prevádzkovým modelom.

Datasety, ktoré budú využívané v rámci riešenia:

·       katalóg a klasifikácia rizík, zraniteľnosti a škodových udalostí,

·       katalóg bezpečnostných aktív, kontrolných opatrení a bezpečnostných zámerov,

·       legislatívne dáta súvisiace s danými doménami,

·       dáta obsiahnuté v rámci DAMoG modelu organizácie.

 VSTUPY

Aké nové 
údaje sú 
potrebné pre 
vytvorenie 
riešenia pre 
potreby 
rozhodovania

Vstupmi pre vytvorenie DAMoG modelu budú údaje uvedené vyššie tak v elektronickej podobe, ako aj v papierovej, či na základe 
skúseností a praxe zainteresovaných osôb. Tieto budú využitím postupov metodiky DAMoG pretransformované do ich digitálnej podoby.



MITIGÁCIA 

Aké aktivity 
musia byť 
prijaté na 
zníženie 
negatívnych 
dopadov, 
ktoré 
vyplývajú 
z limitov 
a bariér 
využitia

Spolupráca pri definovaní metodiky s relevantnými zainteresovanými účastníkmi z oblasti riadenia IT rizík a bezpečnosti.. Pri návrhu 
metodiky pre vytváranie a udržiavanie DAMoG modelu organizácie je nutné zohľadniť požiadavku na uchovávanie údajov, ktoré sú 
predmetom auditov.

ETIKA 
RIEŠENIA

Aké 
hodnotenie 
etiky využitia 
riešenia bolo 
zrealizované

Tento prípad použitia nepredstavuje žiadne výzvy z pohľadu etiky riešenia.

VÝHĽAD 

Do akej 
miery je 
potrebný 
ľudský 
úsudok pred 
algoritmom a 
kto je 
zodpovedný 
za jeho 
správne 
používanie

Vytvorené algoritmy budú zamerané na podporu informovaného rozhodovania. Jedná sa najmä o automatické vytváranie analýz 
a manažérskych prehľadov pre zainteresovaných účastníkov v oblasti riadenia IT rizík a bezpečnosti. Avšak všetky analytické výstupy 
majú charakter podporného nástroja pre uskutočňovanie rozhodovaní, teda vo výsledku bude vždy potrebný ľudský úsudok.

 HODNOTENIE

Ako a na 
základe 
akých kritérií 
bude riešenie 
hodnotené 
a kým

Miera využiteľnosti údajov dostupných v predmetnom riešení ako jedného zo zdrojov pravdy pre účely auditu ako aj miera odbúrania 
administratívnej záťaže pri získavaní požadovaných údajov.

 

6. Vytvoríme nové služby a riešenia
Prostredníctvom projektu vzniknú nové riešenia, ktoré bude možné využiť na zefektívnenie a stransparentnenie procesov organizácie:

Jednotné úložisko znalostí v podobe dynamického architektonického modelu ÚPPVII so zachytením pohľadu tak dovnútra organizácie, ako aj smerom 
von vo vzťahu k ostatným OVM, občanovi, či podnikateľovi;
Podpora služieb centrálne riadenej architektúry VS SR na úrovni ÚPPVII;
Metodické usmernenia pre centrálne riadenie celoštátnej architektúry, ktoré bude využívané v rámci ÚPPVII pri podpore vykonávania funkcie 
monitorovania aktuálneho stavu architektúry;
Metodické materiály popisujúce zavedenie a efektívne využívanie vytvoreného iniciálneho DAMoG modelu, ako aj postup pre adoptovanie tohto 
prístupu na úrovni OVM;
Metodické usmernenia pre oblasť riadenia IT rizík a bezpečnosti.

 



7. Zvýšenie transparentnosti a otvorenosti vďaka otvoreným údajom
Publikujeme a následne budeme aktualizovať dôležité datasety ako výstup projektu, ako sú:

Projekt prispeje nepriamo k publikácií otvorených údajov, a to poskytovaním rôznych analytických výstupov a pohľadov, ktoré ÚPPVII môže následne 
publikovať vo forme otvorených údajov. Zároveň, model DAMoG bude možné publikovať vo forme otvorených štandardov, ktoré bude možné otvoriť 
voľne dostupnými nástrojmi.

8. Zvýšime zdieľanie údajov vo verejnej správe
Ostatným inštitúciám sprístupníme údaje ako:

Realizácia projektu podporí uchovávanie znalostí o fungovaní organizácie na jednom mieste, a v dôsledku kooperácie viacero oddelení, či analyticko-
metodických jednotiek budú poskytované multi-doménové pohľady a vyhodnotenia, čo prináša otvorené možnosti analýz pre rôznych zainteresovaných 
účastníkov architektúry verejnej správy.
Všetky údaje budú vytvorené jednotným prístupom, čím sa podporí štandardizácia v oblasti zdieľania údajov a skúseností naprieč verejnou správou.

9. Ďalšie oblasti
Realizácia projektu je uvažovaná na obdobie 18 mesiacov a bude pozostávať z nasledujúcich fáz:

Zabezpečenie a príprava zdrojov dát – 9 mesiacov:
Analýza a posúdenie dostupných vstupných zdrojov dát, popis spôsobu ich získania, príp. transformácie do digitálnej podoby. Popis 
jednotného prístupu k ich interpretácií v kontexte naplnenia zadefinovaných prípadov použitia.
Príprava vstupných zdrojov dát v požadovanom formáte, ako napr. exporty z existujúcich informačných systémov, tabuľkové štruktúry, či iné 
podporované otvorené štandardy. Súčasťou je tiež príprava údajov evidovaných v papierovej podobe, príp. iných kontextových informácií 
vyhodnotených ako relevantných z pohľadu ich digitalizácie a prínosu k definovaným prípadom použitia.

Vytvorenie metodických materiálov pre podporu riadenia architektúry eGovernmentu zavedením prístupu DAMoG (ďalej tiež „metodické podklady“, či 
„metodika“) v digitálnej a objektivizovanej podobe– 16 mesiacov:

Metodika riadenia architektúry eGovernmentu (vrátane organizačného a kompetenčného modelu) – kľúčové metodické usmernenie pre 
oddelenie správy architektúry eGovernmentu ÚPPVII. Metodika bude popisovať, ako bude architektúra monitorovaná a vyhodnocovaná na 
celoštátnej úrovni.
Metodika tvorby DAMoG modelu – bude popisovať univerzálny prístup, príslušné aktivity a odporúčania pre vytvorenie a zavedenie DAMoG 
modelu v akomkoľvek OVM.
Metodika popisujúca obsahovú časť DAMoG modelu a analýzy – bude popisovať aké digitalizované objekty a vzťahy medzi nimi budú 
uchovávané v rámci DAMoG modelu a aké analýzy je možné nad takýmito dátami vykonávať. V rámci tejto metodiky bude popísaný spoločný 
predpis štrukturálnych, ale aj dynamických dát.
Metodika pre oblasť riadenia IT rizík a bezpečnosti - jedná sa o integrálnu časť egovernment architektúry, ktorá bude súčasťou tvorby DAMoG 
modelu. Keďže sa však jedná o komplexnú tému, ktorá má v rámci riadenia architektúry špecifické postavenie, bude táto oblasť predmetom 
individuálnej metodiky.

Vytvorenie školiacich podkladov a realizácia školení v oblasti metodiky riadenia architektúry použitím prístupu DAMoG v rámci ÚPPVII – metodické 
materiály a usmernenia budú predstavené a vysvetlené zamestnancom ÚPPVII v rámci realizácie školiacich aktivít, pričom pre každú vytvorenú časť 
budú odovzdané podklady pre vykonávanie týchto školení – 3 mesiace.
Tvorba iniciálneho DAMoG modelu v podmienkach ÚPPVII, ako aj digitálnych generických referenčných modelov – taxonómia, technologická, či 
procesná klasifikácia, klasifikácia služieb vládneho cloudu, predpripravené objekty a atribúty schopností organizácie (ako napr. ľudské zdroje, IT, 
finančné riadenie, a pod.), IT referenčný model (frontend, backend, middleware), klasifikácia dát, model organizačnej štruktúry, centrálny kompetenčný 
model, centrálne spoločné bloky, generické dashboardy, a pod. 6 mesiacov.

V rámci realizácie projektu nie sú uvažované náklady na zaobstaranie softvérového riešenia a ani príslušné licenčné náklady, keďže sa jedná o využitie 
existujúceho nástroja na podporu správy architektúry. Súčasne je k dispozícií dostatok voľných licencií pre zapojenie ostatných OVM, z toho dôvodu sú 
uvažované náklady na ich strane prakticky nulové.

V zmysle vyššie uvedeného, celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 2 217 685.64 EUR s DPH. Náklady na podporu prevádzky rámci daného 
projektu nebudú, keďže ide o rozšírenie využitia existujúceho riešenia. Detailné informácie k navrhovanému rozpočtu projektu sú súčasťou analýzy prínosov a 
nákladov, ktorá je prílohou predmetnej štúdie uskutočniteľnosti.



10. Motivácia
Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav

Súhrnný popis

Výrazne lepšie využívanie dát vo verejnej správe predstavuje kľúčový cieľ programového obdobia 2014 až 2020. K dátam sa bude pristupovať ako k vzácnemu zdroju. Hlavnou motiváciou realizovať projekt je:

Dosahovať ciele vedúce k skvalitneniu údajov
Zabezpečiť zdieľanie údajov medzi OVM (integrovať dáta medzi jednotlivými systémami verejnej správy)
Zabezpečiť zdieľanie údajov s občanmi a podnikateľmi (poskytovať dáta vo forme osobných a/alebo otvorených údajov)
Uspokojiť jednotlivé subjekty, ktoré vstupujú do procesu práce s dátami (zabezpečiť pravidelnú replikáciu kvalitných a konsolidovaných dát pre analytické účely)

11. 1.1             Subjekty motivácie
Úroveň motivácie pre jednotlivé subjekty v súvislosti s Lepším využívaním údajov je rôzna. Preto je potrebné jednoznačne zadefinovať tie subjekty, ktoré vplyvom realizácie projektu naplnia svoje motivačné faktory.

Aktuálne svetové trendy v oblasti enterprise architektúry upúšťajú od štandardne definovanej rigidnej architektúry podchytenej robustným rámcom. Do popredia sa dostáva architektúra, ktorá je vytváraná vzhľadom na konkrétny 
účel, a ktorá prináša odpovede na kľúčové, či kritické otázky, ako aj podporu pri vykonávaní lepších a informovaných rozhodnutí (vo vzťahu k definovanému prípadu použitia).

Tento stav je možno dosiahnuť prostredníctvom dát, tj.nositeľov digitalizovaných znalostí o súčasnom prevádzkovom modeli organizácie a jej fungovaní. Z toho dôvodu dáta predstavujú esenciálnu a integrálnu súčasť 
architektúry, a to s výrazne vyššou váhou ako rozsiahle dokumenty popisujúce rámce a procesy súvisiace s riadením architektúry, ktoré samé o sebe nemajú pridanú hodnotu. Takýto prístup nazývame „data-driven architecture“, 
teda architektúra ktorá je založená na dátach. Prístup pozostáva z identifikácie využiteľných zdrojov architektonických dát, ktoré sú následne integrované a synchronizované s nástrojom na správu architektúry. Moderné nástroje 
na správu architektúry umožňujú nad týmito dátami vykonávať analýzy a poskytovať manažérske prehľady podporujúce vykonávanie informovaných rozhodnutí jednotlivých zainteresovaných účastníkov.

Motiváciou je nielen naplniť ciele súčasného systému, ale aj nové ciele a vízie, ktoré vyplývajú predovšetkým z NKIVS a príslušnej strategickej priority Manažment údajov. Jedná sa primárne o tieto kľúčové ciele:

Zvýšiť dostupnosť dát pre analytické rozhodovanie – predmetné riešenie prináša vytvorenie jednotnej digitálnej údajovej základne znalostí o fungovaní na úrovni ÚPPVII, a to nielen využitím dostupných digitálnych údajov 
ako napr. evidenčných dát spracovávaných v existujúcich informačných systémoch, či údajov uchovávaných v tabuľkových štruktúrach, príp. vo forme otvorených štandardov. Podstatným zdrojom sú tiež ostatné relevantné 
údaje v papierovej podobe, či informácie pochádzajúce zo skúseností a praxe zainteresovaných osôb. Všetky tieto zdroje údajov bude možné využitím postupov jednotného konceptu a metodiky DAMoG pretransformovať 
do ich digitálnej podoby, a vytvoriť tak celistvý pohľad na fungovanie ÚPPVII v podobe digitálnej reprezentácie organizácie tak dovnútra, ako aj smerom von vo vzťahu k ostatným OVM, či nepriamo aj k občanovi a 
podnikateľovi (keďže viacero aktivít ÚPPVII prispieva k zlepšeniu služieb štátu voči občanom, či podnikateľom). Následne nad takto získanou komplexnou množinou digitálnych údajov a vzájomných vzťahov bude možné 
realizovať analytické výstupy, či pohľady na konkrétne oblasti vo vzťahu k definovaným prípadom použitia.
Zlepšiť rozhodovanie vo verejnej správe na základe lepšieho využitia dát – vytvorenie jednotnej digitálnej údajovej základne ÚPPVII v zmysle vyššie uvedeného prístupu, výraznou mierou prispeje k možnosti realizácie 
adresných a kvalifikovaných informovaných rozhodovaní v oblasti stratégie a ďalšieho smerovania architetkúry verejnej správy. Tieto budú založené na dostupných analytických službách existujúceho nástroja na podporu 
správy architektúry, ako napr. dopadové analýzy, či analýzy rizík a ponúknu tak výrazne lepšiu podporu pri rozhodovaní. Navyše, štandardizácia prístupu k zberu a zachytávaniu údajov povedie k možnostiam multi-
doménových analýz využívaných analyticko-metodickými jednotkami, či už v rámci rezortu alebo ako súčasť analytického projektu iniciovaného iným OVM. Keďže takto získané analytické podklady sú výsledkom 
jednotného prístupu a štandardov pre tvorbu a využitie DAMoG modelu, predstavujú tieto podklady tiež ideálny vstup pre ďalšie spracovanie a vyhodnocovanie prostredníctvom budovaného IS KAV.

Dôležitým aspektom motivácie je podpora monitoringu architektúry v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde ÚPPVII ako orgán vedenia má 
povinnosť zabezpečiť:

monitorovanie výkonu riadenia v správe informačných technológií verejnej správy na účely sledovania aktuálneho stavu v správe informačných technológií verejnej správy a ich vývoji a sledovania spôsobov a postupov pri 
vykonávaní tejto správy,
vyhodnocovanie informácií získaných z monitorovania, kontroly a z iných podnetov na účely identifikácie rizík a nedostatkov v správe informačných technológií verejnej správy,
určovanie kľúčových indikátorov monitorovania pre jednotlivé úseky riadenia na účely monitorovania výkonu riadenia v správe informačných technológií verejnej správy,
kontrolu dodržiavanie povinností orgánmi riadenia podľa tohto zákona,
príjem opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ukladanie pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Predmetné riešenie spoločne s výstupnými metodikami pripraví prostriedky pre podporu monitorovania architektúry v kontexte vyššie uvedených legislatívnych povinností.

V nasledovnej tabuľke sú definované a detailizované subjekty motivácie a ich motivačné faktory, ktoré podporujú realizáciu projektu. Zároveň je definované, ako projekt motiváciu uspokojí.



Su
bje
kt 
mo
tivá
cie

Vý
ber

Definícia motivácie Výsledok realizácie

Ob
čan

n/a – občan nemá pre daný projekt priamu motiváciu, avšak jeho primárnym motivátorom sú kvalitné služby štátu. n/a – výsledok projektu má nepriamy pozitívny dopad na služby, ktoré sú 
poskytované občanom (pripravia sa také prostriedky, ktoré podporujú 
vykonávanie rozhodovaní v súvislosti s vylepšovaním služieb štátu).

Po
dni
kat
eľ

n/a – rovnako, ako v prípade subjektu „Občan“. n/a – rovnako, ako v prípade subjektu „Občan“.

Inšt
itúc
ia 
VS

þ Inštitúcie majú zo zákona povinnosť riadiť svoju architektúru, ako aj podieľať sa na správe celoštátnej architektúry. Ich hlavnou motiváciou je dostatočná 
metodická podpora a vedenie zo strany ÚPPVII.  

Realizáciou projektu vzniknú metodické usmernenia, ktoré plne podporia 
jednotlivé inštitúcie VS v oblasti riadenia architektúry, ako aj metodicky 
podchytia celoštátne riadenie architektúry, ktoré je v kompetencii ÚPPVII, 
pričom ostatné inštitúcie sa na ňom podieľajú.

Žia
dat
eľ

þ Ako žiadateľ vystupuje ÚPPVII, ktorý ako ústredný orgán štátnej správy a centrálna autorita pre oblasť informatizácie spoločnosti v kontexte predloženého 
projektu zabezpečuje:

·       monitoring výkonu riadenia v správe informačných technológií verejnej správy na účely sledovania aktuálneho stavu v správe informačných technológií 
verejnej správy a ich vývoji a sledovania spôsobov a postupov pri vykonávaní tejto správy,

·       vyhodnocovanie informácií získaných z monitorovania, kontroly a z iných podnetov na účely identifikácie rizík a nedostatkov v správe informačných 
technológií verejnej správy,

·       vydávanie metodických usmernení, usmerňovanie a koordináciu orgánov riadenia na účely jednotného spôsobu výkonu riadenia v správe informačných 
technológií verejnej správy a centrálneho riadenia informatizácie spoločnosti,

·       určovanie koncepcie štátnej politiky jednotného digitálneho trhu,

·       určovanie centrálnej architektúry budovania a rozvoja informačných technológií verejnej správya referenčnej architektúry budovania a rozvoja 
informačných technológií verejnej správy,

·       určovanie kľúčových indikátorov monitorovania pre jednotlivé úseky riadenia na účely monitorovania výkonu riadenia v správe informačných technológií 
verejnej správy,

·       plánovanie a organizáciu informačných technológií verejnej správy v zmysle nastavenia systému riadenia, určenia stratégie rozvoja a riadenia, 
zabezpečenia riadenia správy architektúry, nastavenia organizačnej štruktúry, procesov a nástrojov potrebných na riadenie, zabezpečenia riadenia kľúčových 
zdrojov, ktorými sú ľudské zdroje, finančné prostriedky alebo zdroje poskytované inými osobami, riadenia nastavenia zmluvných vzťahov pre poskytovanie 
služieb, zabezpečenia riadenia kvality, riadenia rizík a riadenia bezpečnosti,

·       monitoring a hodnotenie informačných technológií verejnej správy.

Výsledkom realizácie projektu z pohľadu ÚPPVII bude podpora naplnenia 
cieľov NKIVS, ako aj využitie plného potenciálu centrálneho riadenia 
architektúry, a to najmä v týchto oblastiach:

·       jednotný architektonický model poskytujúci dostatočnú údajovú 
základňu pre podporu informovaného a kvalifikovaného rozhodovania,

·       vyššia miera koordinácie a metodickej podpory pre ostatné inštitúcie VS,

·       zjednotenie procesov a postupov pri nastavovaní novej architektonickej 
vízie, referenčných architektúr, či vyhlasovaní architektonických vzorov, ako 
aj tvorbe architektonického modelu.

Tabuľka 9: Subjekty motivácie

12. 1.2             Ciele realizovaného projektu
V tejto časti sú definované základné ciele projektu.

 



Cieľ Ukazovateľ Vý
ber

Spôsob dosiahnutia stanoveného cieľa Hodnota

AS IS

Hodnota

TO BE

Zlepšiť 
rozhodovanie 
vo verejnej 
správe

Analytické jednotky 
podporené riešením 
konsolidovanej 
analytickej vrstvy

n/a n/a n/a

Zvýšiť 
dostupnosť 
dát pre 
analytické 
spracovanie

Počet pripojených 
dátových zdrojov (vo 
formáte umožňujúcom 
strojové spracovanie)

þ Realizácia projektu umožní využiť ako zdroje dát nielen údajevo forme otvorených štandardov (napr. BPMN, či EPC 
notácia, archimate exchange), príp. v štruktúre tabuľkových údajov (napr. csv), ale aj ostatné relevantné údaje v   
papierovej podobe, či na základe skúseností a praxe zainteresovaných osôb budú využitím postupov metodiky 
DAMoG pretransformované do ich digitálnej podoby.

V súčasnom stave sú využívané len údaje 
v digitálnej podobe, a aj to nie pri plnom 
potenciáli využitia existujúcim nástrojom na 
podporu správy architektúry.

Výsledná hodnota bude predmetom analýzy dostupných zdrojov dát 
v priebehu realizácie projektu. Predpokladá sa však vyššia hodnota 
ako je súčasný stav, keďže táto množina dát bude obohatená 
o doposiaľ nezdigitalizované údaje.

Zlepšiť 
rozhodovanie 
vo verejnej 
správe

Počet prípadov použitia 
podporených 
analytickým 
spracovaním dát

þ Realizácia projektu v zmysle vytvorenia iniciálneho digitálneho modelu ÚPPVII a jeho využitia pre analytické účely 
podľa metodickej príručky a príslušných jednotných procesov a postupov.

0 3

Počet realizovaných 
RCT

n/a n/a n/a

Počet analytických 
výstupov 
generovaných 
v analytickej vrstve

n/a n/a n/a

Zvýšenie 
efektivity 
činností na 
úseku 
verejnej 
správy

 

Produktivita práce þ V dôsledku vytvorenia jednotného úložiska dát o fungovaní VS SR sa vo výraznej miere eliminuje potreba prácneho 
vyhľadávania informácií v jednotlivých informačných silách.

V súčasnosti nie je existujúce riešenie 
využívané na zachytávanie informácií 
o jednotlivých dimenziách prevádzkového 
modelu organizácie.

Predpokladá sa využitie predmetného riešenia pri podpore práce 
u všetkých zainteresovaných účastníkov, ako napr. architektov, 
vedúcich pracovníkov, ako aj radových zamestnancov, či analyticko-
metodických útvarov.

Čas vybavenia konania
/žiadosti

n/a n/a n/a

Prevádzkové náklady n/a n/a n/a

Zvýšenie príjmov do 
štátneho rozpočtu a
/alebo HDP

n/a n/a n/a

Zníženie rizík 
vyplývajúcich 
z rozhodnutí na úseku 
verejnej správy

þ Vyhodnocovanie prípadov použitia a príslušných analytických pohľadov využitých a prínosných pre podporu 
kvalifikovaných a informovaných rozhodovaní, ako napr. dopadové analýzy, a pod.

V súčasnosti nie je riešenie využívané na 
podporu kvalifikovaných a informovaných 
rozhodovaní.  

Počet prípadov použitia využitých pri podpore rozhodovania.

Zníženie miery 
podvodov

n/a n/a n/a

Úspešnosť odhalenia 
podvodu

n/a n/a n/a

Tabuľka 10: Ciele projektu

13. 1.3             Využitie riešenia a dopady
Od realizácie dátového projektu sa očakáva, že zlepší fungovanie inštitúcie a zabezpečí, že rozhodovanie sa bude vykonávať kvalitnejšie. V rámci časti motivácie preto považujeme za potrebné definovať dopad riešenia ako aj 
jeho využitie v praxi a to z pohľadu:

Užívateľov riešenia
Dotknutých procesov a záväznosti riešenia

13.1. 1.3.1      Užívatelia riešenia
Úspech riešenia závisí od toho, kto sa k reálnemu analytickému produktu dostane a ako často. Preto je dôležité identifikovať kľúčových a potencionálnych používateľov riešenia a stanoviť frekvenciu rozhodovania, na základe 
účelu použitia predikcií.

Používateľ Počet Frekv
encia

Účel

Politické vedenie / Riadiaci 
pracovníci / Komisie

Závisí od účelu použitia riešenia a počtu 
zapojených zanitenteresovaných účastníkov .

Prieb
ežne

Podpora pri realizácií kvalifikovaných a informovaných rozhodovaní, či prezentácií analytických výsledkov.

Individuálni pracovníci 
organizácie

Architektonická kancelária informačných systémov 
VS v rámci ÚPPVII

Prieb
ežne

Podpora pri definovaní architektonickej vízie, referenčných architektúr, či vyhlasovaní nových architektonických vzorov. Uplatnenie tiež pri koordinácií 
aktivít súvisiacich s riadením architektúry ako aj monitoring a hodnotenia informačných technológií VS.

Verejnosť Široká, či odborná verejnosť Prieb
ežne

Prístup k publikovaným analytickým výstupom a údajom dostupným na webovom sídle ÚPPVII.

Akademický sektor n/a n/a n/a

Inštitúcie verejnej správy / 
regulatóri

Akákoľvek inštitúcia verejnej správy Prieb
ežne

Prístup k publikovaným analytickým výstupom a údajom dostupným na webovom sídle ÚPPVII.

Iné (v prípade potreby doplňte 
ďalších používateľov)

n/a n/a n/a

13.2. 1.3.2      Dotknuté procesy a záväznosť riešenia
Predkladané riešenie nevyžaduje úpravu existujúcich procesov, a nemá ani priamy dopad na rozhodovacie procesy. Predstavuje skôr iný pohľad na súčasné fungovanie ÚPPVII, a to na základe dostupných dát a informácií, a ich 
následnej transformácie na znalosti a prehľad o súčasnom prevádzkovom modeli.

V tejto časti je popísaný dopad na rozhodovacie procesy a záväznosť výsledkov navrhovaného riešenia.



Rozhodovací proces Navrhovaná Zmena Objem (EUR / ročne) Potenciál 
optimalizácie

n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



14. Popis aktuálneho stavu

14.1. Legislatíva

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav

Súhrnný popis

V štúdii sú zohľadnené relevantné strategické priority a základné princípy informatizácie verejnej správy, ktoré sú definované v dokumentoch pre rozvoj služieb 
eGovernmentu v SR.

14.2. Súhrnný popis

V tejto časti sú definované základné zákonné normy, ktoré ovplyvňujú oblasť lepšieho využívania údajov v organizácií. Jedná sa o súbor zákonov, vyhlášok, 
ale aj interných aktov. Zosumarizované sú v nasledovnej tabuľke:

Norma Popis predmetu úpravy normy

Zákon č. 95/2019 Z. z Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý ustanovuje:

·       organizáciu správy informačných technológií verejnej správy,

·       práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v oblasti informačných technológií verejnej 
správy, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, základné požiadavky kladené na informačné technológie 
verejnej správy a na ich správu.



Výnos č. 55/2014 Z. z Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, ktorý ustanovuje štandardy pre 
informačné systémy verejnej správy, ktorými sú:

·       technické štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a 
programové prostriedky, a to

o   štandardy pre prepojenie,

o   štandardy pre prístup k elektronickým službám,

o   štandardy pre webové služby,

o   štandardy pre integráciu dát,

·       štandardy prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií, vzťahujúce sa na 
aplikačné programové vybavenie podľa zákona,

·       štandardy použitia súborov, vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov,

·       štandardy názvoslovia elektronických služieb, vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru,

·       bezpečnostné štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru, 
programové prostriedky a údaje, a to

o   štandardy pre architektúru riadenia,

o   štandardy minimálneho technického zabezpečenia,

·       dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky,

·       štandardy elektronických služieb verejnej správy, vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a 
aplikačné programové vybavenie podľa zákona,

·       štandardy projektového riadenia, vzťahujúce sa na postupy a podmienky spojené s vytváraním a 
rozvojom informačných systémov verejnej správy,

·       štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí, vzťahujúce sa na databázové 
prostredie, spoločné moduly, aplikačné programové vybavenie, údaje, registre, číselníky a formáty 
výmeny údajov,

·       štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb, vzťahujúce sa na 
technické prostriedky a programové prostriedky,

·       štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom,

·       štandardy pre základné číselníky.



Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý upravuje:

·       niektoré informačné systémy pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci v elektronickej 
podobe (ďalej len „výkon verejnej moci elektronicky“),

·       elektronické podanie, elektronický úradný dokument a niektoré podmienky a spôsob výkonu 
verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie,

·       elektronické schránky a elektronické doručovanie,

·       identifikáciu osôb a autentifikáciu osôb,

·       autorizáciu,

·       zaručenú konverziu,

·       spôsob vykonania úhrady orgánu verejnej moci,

referenčné registre

Zákon č. 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje:

·       organizáciu, pôsobnosť a povinnosti orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

·       národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti,

·       jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti,

·       organizáciu a pôsobnosť jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej 
len „jednotka CSIRT“) a ich akreditáciu,

·       postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby,

·       bezpečnostné opatrenia,

·       systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,

kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a audit.

Národná koncepcia informatizácie verejnej SR 
správy

Základom koncepcie je definovanie strategických cieľov, princípov informatizácie verejnej správy a v 
neposlednom rade i návrh priorít informatizácie verejnej správy na nasledujúce obdobie.

Pozičný dokument Európskej komisie k 
vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na 
Slovensku na roky 2014-2020

Jednou z piatich priorít je moderná a odborná verejná správa.

Tabuľka 11: Súčasné legislatívne zabezpečenie

14.3. Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť

Problém Návrh riešenia

Podpora konceptu „data-driven state“, teda riadenie štátu na základe dát 
(súčasťou strategickej priority NKIVS „Manažment údajov“), ako aj 
existencia prostriedkov pre monitorovanie výkonu riadenia v správe 
informačných technológií verejnej správy

Koncept „Data-driven state“ nie je zachytený v súčasnej legislatíve ako 
povinnosť inštitúcií verejnej správy zlepšiť využívanie a spracovanie svojich 
údajov na analytické účely.

Poskytovanie a využívanie údajov pre podporu rozhodovania, či monitoringu 
architektúry v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo 
verejnej správe, nie je povinné, ale dobrovoľné a tým pádom nevynútiteľné.

Navrhujeme zaviesť záväzné nariadenie z úrovne ÚPPVII za účelom povinného 
poskytovania a využívania dostupných údajov pre podporu informovaného 
rozhodovania, a to v zmysle metodických podkladov, ktoré budú jedným 
z kľúčových výstupov prekladaného projektu.



Tabuľka 12: Návrh opatrení v prípade existujúcej legislatívy

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



14.4. Architektúra

14.4.1. Biznis architektúra

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis



Popis súčasnej architektúry zachytáva AS IS nastavenie súčasného riešenia danej oblasti. Architektúra je popísaná z pohľadu:

Biznis architektúry – je zosumarizovaním výkonu biznis procesov v dotknutej oblasti, ktorá je predmetom projektu. V rámci biznis architektúry sú zároveň popísané 
problémové oblasti a návrh na ich odstránenie.
Architektúry informačných systémov – predstavuje prehľad existujúcich informačných systémov a dátových zdrojov, ktoré sú potrebné pre riešenie predmetnej oblasti 
v súčasnom stave. Zároveň sú popísané aj základné problémy vyplývajúce z nastavenej architektúry IS a definované návrhy na ich odstránenie.
Technologickej architektúry – z pohľadu technologického zabezpečenia je potrebné poznať súčasný stav najmä vo väzbe na budúce nastavenie technologickej architektúry 
a služieb, ktoré budú využívané. Rovnako je potrebné poznať existujúce limity a návrhy na ich odstránenie.
Bezpečnostnej architektúry – rovnako ako v prípade technologickej architektúry je ťažisko kladené na popis súčasnej bezpečnosti vo väzbe na budúce potreby v tejto 
oblasti.

 

14.5. 1.1.1      GAP analýza súčasného stavu prípadov použitia

O
bl
a
sť

Prípad použitia GAP analýza Návrh riešenia

P
ol
iti
ky

Podpora 
digitálneho 
prevádzkového 
modelu 
organizácie / 
Podpora 
jednotnej správy 
architektúry / 
Podpora v oblasti 
riadenia IT rizík a 
bezpečnosti

Ako prebieha v súčasnosti daný prípad?

−      V súčasnom stave nie sú nastavené procesy v súvislosti s riadením celoštátnej architektúry tak, 
aby bol vytváraný a udržiavaný centrálny model v architektonickom repozitári (digitálny prevádzkový 
model). Dohľad nad architektúrou je realizovaný cez kontroly KRIS/KRIT a realizovaných štúdií 
uskutočniteľnosti. Metodické dokumenty k riadeniu enterprise architektúry existujú, ale sú zastarané a 
neboli aktualizované vzhľadom na súčasné potreby. Takisto v prípade realizácie auditov nie sú všetky 
informácie na jednom a prehľadnom mieste, s vizualizáciou, či kontextovou informáciou o všetkých 
relevantných vzájomných vzťahoch, prepojeniach či súvislostiach, čo má za následok vyššiu 
administratívnu záťaž na strane zamestnancov.

Realizácia projektu umožní plnohodnotné využitie 
existujúceho nástroja na riadenie architektúry, a to bez 
potreby dodatočných nákladov na implementáciu nového 
riešenia. Zároveň súčasťou projektu budú metodické 
usmernenia a príručky pre jednotný spôsob zachytávania 
súčasného i plánovaného stavu architektúry – DAMoG model, 
vrátane nastavenia kompetenčného a komunikačného modelu 
medzi AKVS v gescii ÚPPVII a jednotlivými OVM.

Problémy technického riešenia

−      V rámci oddelenia správy architektúry eGovernmentu je zaobstaraný nástroj na podporu riadenia 
architektúry, ktorý však nie je buď vôbec, príp. v plnej miere využívaný ÚPPVII, či jednotlivými OVM. 
Taktiež nie je dostatočne metodicky podchytená práca s týmto nástrojom, čo má za následok 
nevyužívanie plného potenciálu a prínosov existujúceho riešenia.

Realizácia projektu, kde jedným z kľúčových výstupov 
projektu sú metodické materiály popisujúce ako využiť plný 
potenciál existujúceho riešenia pre podporu lepšieho 
využívania existujúcich dát a rozhodovania. Integrálnou 
súčasťou bude tiež využitie existujúceho portálu pre 
poskytovanie služieb pre vytváranie obsahu, ako aj zdieľanie 
architektonických praktík, pripomienkovania obsahu, 
kolaborácie medzi architektami pri tvorbe DAMoG modelu, a 
pod.

Problémy dátového riešenia

−      Z dôvodu absencie aktuálnej metodiky a jednotného prístupu k práci s existujúcim nástrojom na 
podporu riadenia architektúry sú výsledné údaje nekonzistentné a nie je možné ich automatizovaným 
spôsobom interpretovať. Z toho dôvodu takto spracované údaje nemožno použiť na podporu 
uskutočňovania informovaných rozhodnutí.

Príprava metodických usmerenení, ktoré budú predpisovať 
spôsob zberu, zachytávania, a vyhodnocovania údajov 
o fungovaní verejnej správy. Tieto údaje bude navyše možné 
uchovávať v rámci jednotného nástroja a vykonávať tak multi-
doménové analýzy.

Problémy legislatívy

−      Nie je zavedená legislatívna povinnosť a jednotný prístup k evidencii dostupných údajov do 
, ako aj spolupráca z úrovne architektonickej kancelárie ako centrálnej centrálneho úložiska

nadrezortnej autority.

Navrhujeme zaviesť záväzné nariadenie z úrovne ÚPPVII za 
účelom povinného poskytovania a využívania dostupných 
údajov pre podporu informovaného rozhodovania, a to v 
zmysle metodických podkladov, ktoré budú jedným z 
kľúčových výstupov prekladaného projektu.

Čo je pre vytvorenie riešenia potrebné

−      Predpokladom pre vytvorenie riešenia je vysoká miera dostupnosti zdrojových údajov z prostredia ÚPPVII za účelom poskytnutia čo najkomplexnejšieho pohľadu 
na fungovanie, resp. súčasný i plánovaný prevádzkový model. Integrálnou súčasťou je tiež zavedenie a nastavenie efektívneho modelu spolupráce a vymieňania 
informácií medzi architektonickou kanceláriu VS a príslušnými zainteresovanými účastníkmi (analyticko-metodické jednotky, architekti v organizácií, a pod.). 
V neposlednom rade je nutné vytvorenie metodiky pre jednotný prístup a spôsob práce v kontexte konceptu DAMoG, ako aj publikovanie digitálneho obsahu 
metodických a školiacich materiálov v rámci portálu metodickej podpory.

Tabuľka 13: GAP analýza súčasného stavu výkonu prípadov použitia

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



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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



14.5.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Súhrnný popis

V tejto časti je popísaný súčasný stav vedenia využívania informačných technológií / nástrojov na zabezpečovanie analytických prác a prípadov použitia.

Aj napriek tomu, že je v rámci oddelenia správy architektúry eGovernmentu zaobstaraný nástroj na podporu riadenia architektúry - BiZZdesing Enterprise 
, nie je v súčasnosti dostatočne metodicky podchytená práca s týmto nástrojom, a zároveň absentuje aj governance model riadenia naprieč celou Studio

štátnou správou.

Ak sa aj niektorý z rezortov rozhodne využívať daný nástroj, práca v ňom je nekoordinovaná a z výsledkov nie je možné automatizovaným spôsobom získavať 
informácie (nejednotný spôsob zachytávania architektúry). Jednotlivé OVM nemajú dostatočnú podporu centrálneho riadenia architektúry z pohľadu 
využívania nástroja, čo výrazne komplikuje ich snahy o zavedenie segmentového riadenia architektúry. Niektoré tak siahajú po voľne dostupných nástrojoch 
na modelovanie architektúry (napr. Archi), či iných architektonických nástrojoch (napr. Enterprise Architect).

Referenčnú databázu všetky eGOV komponentov a IT aktív štátu predstavuje Metainformačný Systém ( ďalej tiež „MetaIS“). MetaIS tak uchováva nemalé 
množstvo dát, a zároveň predstavuje komplementárny informačný systém vo vzťahu k DAMoG modelu.

Analytické jednotky používajú iné nástroje, medzi ktoré patria kancelársky balík MS Office, príp. iné nástroje ako Stata, Matlab, Camunda, či Signavio.

Prípad použitia Informač
ný 
systém 
/ Nástroj

Spôsob využívania

Podpora digitálneho 
modelu organizácie / 
Podpora jednotnej správy 
architektúry / Podpora 
v oblasti riadenia IT rizík a 
bezpečnosti

BiZZdes
ign 
Enterpri
se 
Studio

Zaobstaraný nástroj, ktorý je využívaný na správu architektúry.

Conflue
nce

Existujúci softérový nástroj podporujúci tímovú spoluprácu, znalostnú bázu vo forme wiki, efektívnu prácu 
s dokumentami, tvorbu vlastného obsahu a jeho sprístupňovanie vybraným používateľom, či verejnosti.

MetaIS Centrálny metainformačný systém verejnej správy je systémom verejnej správy, prostredníctvom ktorého sa 
zhromažďujú a sprístupňujú informácie a údaje, najmä o architektúre eGovernmentu, službách, informačných 
systémoch, číselníkoch, referenčných registroch a referencovateľných identifikátoroch, informačno-komunikačných 
technológiách, ďalších komponentoch eGovernmentu a o koncepciách rozvoja informačných systémov. Účelom 
systému je správnosť, kompletnosť a dostupnosť aktuálnych informácií.

Archi / 
Enterpri
se 
Architect

Ostatné voľne dostupné, či komerčné nástroje na modelovanie architektúry.

MS 
Office / 
Stata / 
Matlab / 
Camund
a, 
Signavio

Nástroje využívané analytickými jednotkami pre účely dodatočných analýz nad dostupnými dátami.

Tabuľka 14: Popis aktuálneho stavu informačných systémov / aplikácií

Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť



Problém V
ý
b
er

Návrh riešenia

Exitujúce nástroje neposkytujú 
dostatočné funkcionality vzhľadom na 
potreby

n/a

Existujúce nástroje sú zastarané n/a

Existujúce nástroje neumožňujú 
spracovávať veľké objemy údajov

n/a

Existujúce nástroje nie sú prepojené 
na procesy rozhodovania

þ Existujúce nástroje sú prepojené na procesy rozhodovania avšak nie sú v nich využívané tak, aby bolo 
možné z nich vyťažiť čo možno najväčšiu pridanú hodnotu.

Existujúce nástroje nie sú integrované 
na zdrojové údaje

n/a

Práca s existujúcimi nástrojmi je 
komplikovaná a užívateľsky neprívetivá

n/a

Existujúce nástroje nie sú vôbec / sú 
len čiastočne využívané

þ Zavedenie podpory centrálneho riadenia architektúry z pohľadu využitia plného potenciálu existujúceho 
riešenia a metodickej podpory, tj. zavedenie jednotného prístupu k tvorbe a udržiavaniu DAMoG modelu.

Tabuľka 15: Definované problémy súčasného nastavenia IS

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

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



14.5.3. Technologická architektúra

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Technologická architektúry dáva základné odpovede na otázky, ktorých zodpovedanie je potrebné pre budúce nastavenie technologickej architektúry.

 

Otázka Odpoveď

Využívajú sa 
služby vládneho 
cloudu?

Repozitár existujúceho nástroja BiZZdesign Enterprise Studio je nasadený do prostredia vládneho cloudu.

Aká je využívaná 
úložisková 
kapacita?

Zanedbateľná, keďže existujúce riešenie nie je využívané v plnom rozsahu, a zároveň ani jeho plné využitie nepredstavuje 
neštandardné nároky na úložnú kapacitu, tj. súčasná úložná kapacita je postačujúca aj pre budúci stav riešenia.

Aké je využívaný 
výpočtový výkon?

Zanedbateľný, keďže existujúce riešenie nie je využívané v plnom rozsahu, a zároveň ani jeho plné využitie nepredstavuje 
neštandardné nároky na dostupný výpočtový výkon, tj. súčasný výpočtový výkon je postačujúci aj pre budúci stav riešenia.

Aké sieťové služby 
sa využívajú?

Sieťové služby poskytované lokálnou infraštruktúrou ÚPPVII, kde je nasadený hrubý klient a pre prístup k repozitáru sú využívané 
sieťové služby poskytované vládnym cloudom.

Tabuľka 16: Súčasná technologická architektúra

Aktuálne využívané technologické služby sú pre riadenie architektúry verejnej správy dostatočné a nie je potrebné ich meniť.

Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť

Problém Výber Návrh riešenia

Technologická architektúra je zastaralá a neumožňuje rozvoj n/a

Výpočtový výkon je nedostatočný n/a

Úložisková kapacita je nedostatočná n/a

Informačné systémy / nástroje nie sú dostatočne integrované    n/a

Tabuľka 17: Problémy technologickej architektúry

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



14.5.4. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis

Bezpečnostná architektúra dáva základné odpovede na otázky, ktorých zodpovedanie je potrebné pre jej budúce nastavenie

 

Otázka Odpoveď

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

Údaje uchovávané v rámci repozitára 
existujúceho riešenia podliehajú bezpečnostným 
opatreniam a technológiám prevádzkovaným 
vládnym cloudom:

·       Dodržiavanie interných pravidiel a predpisov 
riadenia informačnej bezpečnosti.

·       Systém riadenia aplikačnej bezpečnosti.

·       Monitorovanie bezpečnosti a incident 
management.

·       Segmentácia siete, monitoring a ochrana 
sieťového spojenia.

Pracuje používateľ len s údajmi, ktorých hodnovernosť a pôvod sú zabezpečené napríklad ich 
autorizáciou, a ktoré sú z dôveryhodného zdroja s garantovanou identitou

Repozitár existujúceho riešenia poskytuje služby 
autentifikácie a autorizácie používateľov pre 
prístup a prácu s dátami v rámci predmetného 
riešenia.

Tabuľka 18: Súčasná bezpečnostná architektúra

Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť

Problém Výber Návrh riešenia

Bezpečnostné riešenie pre prácu s dátami v prípadoch použitia je nedostatočné n/a

V organizácií nie je implementovaný incident manažment n/a

Údaje z iných IS VS / zdrojov nie sú dôveryhodné n/a

Využívané údaje sa nereferencujú na referenčné registre n/a

Tabuľka 19: Problémy súčasnej bezpečnostnej architektúry

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení



Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



14.6. Prevádzka

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

Súhrnný popis

Jedná sa o existujúci prevádzkovaný nástroj na podporu riadenia architektúry, kde z prevádzkového hľadiska nie sú známe problémy, ktoré treba riešiť.

V rámci prevádzky je súčasný stav nasledovný:

Služba/Požiadavka A
pl
ik
á
cia

Spôsob súčasný stav zabezpečenia

Miera dostupnosti þ Miera dostupnosti riešenia je daná dostupnosťou využívaných IaaS služieb vládneho cloudu.

Zálohovanie þ Služby zálohovania poskytované ako IaaS vládnym cloudom.

Metodické riadenia 
prevádzky

þ Riadenie prevdázky je v súlade s internými prevádzkovými smernicami a postupmi oddelenia informačných technológií ÚPPVII.

Podpora úrovne L1 þ Povinnosti L1 – základnej úrovne podpory (zamestnanec AK VS):

·       koordinácia riešenia incidentov a požiadaviek používateľov zadaných prostredníctvom e-mailu, telefónu, web formulára 
s vyššími úrovňami podpory a dohliadanie na uzavretie incidentu a požiadavky.

Podpora úrovne L2: 
aplikačná podpora

þ Povinnosti L2 – prevádzkovej podpory (externý dodávateľ):

·       zabezpečenie dostupnosti a prevádzky predmetného informačného systému,

·       zabezpečenie inštalácie a konfigurácie aplikačnej časti predmetného informačného systému, 

·       vykonáva monitorovanie, vyhodnocovanie funkčnosti aplikačnej časti a koordináciu používateľov počas plánovanej / 
neplánovanej odstávky predmetného informačného systému,

·       realizácia používateľských požiadaviek a incidentov zadaných zo strany základnej úrovne podpory, a to buď vo vlastnej 
réžii, príp. spoluprácou s IT expertami dodávateľských organizácií (na základe povahy incidentu, resp. požiadavky),

·       správa používateľských a aplikačných prístupových práv a hesiel v informačnom systéme, ako aj správa prístupových 
práv externých subjektov k aplikačnej časti.

Podpora úrovne L3 þ IT experti dodávateľa krabicového riešenia budú na základe servisných zmlúv zabezpečovať tretiu, expertnú technickú 
podporu. Súčasťou zmluvného vzťahu bude detailná špecifikácia SLA pre jednotlivé oblasti L3 úrovne podpory 
zabezpečovanej dodávateľom a tiež sankcie spojené s nedodržaním dohodnutej úrovne podpory.

Počet interných 
pracovníkov, ktorí sa 
venujú podpore 
riešenia

þ V rámci ÚPPVII je jeden pracovník venujúci sa podpore nástroja na správu architektúry.

Monitoring prevádzky þ V rámci ÚPPVII je jeden pracovník venujúci sa tiež monitorovaniu prevádzky nástroja na správu architektúry.

Kontinuálne 
zlepšovanie

n/a

Tabuľka 20: Súčasný stav prevádzky

Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť



Problém Výber Návrh riešenia

Nedostatočné kapacitné zabezpečenie pre prípad použitia n/a

Neexistujúci monitoring využívania výsledkov prípadu použitia n/a

Nedostatočná podpora zo strany dodávateľa IS resp. nástroja n/a

Miera dostupnosti výsledkov je nepostačujúca vzhľadom na kvalitnú dátovú dostupnosť v čase n/a

Tabuľka 21: Problémy súčasnej prevádzky

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

14.7. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Cieľom projektu je motivovať zainteresovaných účastníkov nielen na úrovni ÚPPVII, ale prostredníctvom vytvorených metodických podkladov aj ďalších 
účastníkov VS, aby prispievali dostupnými údajmi a informáciami z jednotlivých dimenzií svojho prevádzkového modelu - stratégia a ciele, organizácia 
a  ľudské zdroje, architektúra a iniciatívy, portfólio služieb a procesov, informačné technológie bezpečnosť, a spoločne tak vytvorili dynamický obraz 
fungovania VS SR ako digitálneho organického celku. Táto myšlienka však predstavuje očakávanú situáciu po zrealizovaní projektu, ktorého predmetom 
v predkladanom rozsahu však je metodická podpora a vytvorenie inciálneho DAMoG modelu pre ÚPPVII.

V súčanosti ÚPPVII nedisponuje dostatočnými kapacitami, či prostriedkami pre monitoring a vyhodnocovanie výkonu riadenia v správe informačných 
systémov, pričom táto povinnosť je legislatívne uložená spomínaným zákonom č. 95/2019 o informačných technológiách vo VS.

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

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej 
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



15. Alternatívne riešenia

15.1. 

V tejto časti štúdie sú popísané základné alternatívy, ktoré prichádzajú do úvahy na riešenie definovaných problémov. Jednotlivé varianty sú vyhodnotené 
z pohľadu nasledovných oblastí:

Aké sú dostupné dátové možnosti resp. aké údaje je možné použiť
Aké sú dostupné analytické nástroje
Budú sa využívať cloudové služby alebo vlastné služby
Ako alternatíva prispeje k riešeniu problému
Základné riziká alternatívy

Pre každý definovaný problém je vypracovaná samostatné posúdenie alternatív:

Problémová oblasť: Zavedenie dynamického architektonického modelu governmentu

P
a
r
a
m
et
re

Alternatívy

Ponechanie existujúceho stavu riadenia 
architektúry vo VS

Zavedenie DAMoG modelu v plnom rozsahu

D
o
st
u
p
n
é 
ú
d
aje

Toto riešenie spočíva v ponechaní existujúceho 
stavu.

Alternatíva predpokladá komplexné využitie údajovej základne dostupnej v prostredí ÚPPVII, a to sú 
buď už zdigitalizované údaje (dáta evidované v IT technológiách, ako aj rôznych modeloch, ako napr. 
BPMN, či EPC diagramy, a pod.), alebo relevantné údaje v papierovej podobe, či na základe 
skúseností a praxe zainteresovaných osôb, ktoré budú využitím postupov metodiky DAMoG 
pretransformované do ich digitálnej podoby. Relevantné dáta predstavujú komplexný súbor 
dostupných dát popisujúcich všetky dimenzie prevádzkového modelu ÚPPVII:

·       Stratégia a ciele,

·       Organizácia a ľudské zdroje,

·       Architektúra a iniciatívy,

·       Portfólio služieb a procesov,

·       Informačné technológie a bezpečnosť,

A
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Toto riešenie spočíva v ponechaní existujúceho 
stavu.

Využitie existujúceho nástroja pre správu architektúry organizácie v plnom rozsahu, ktorého natívnou 
súčasťou sú štandardné analytické služby (ako napr. manažérske prehľady, teplotné mapy, dopadové 
analýzy, hodnotenie zákazníckeho zážitku, analýzy rizík, a pod.). Pre využitie pokročilých analytických 
služieb (ako napr. prediktívne modely, machine learning, a pod.) je možné využiť služby budovaného 
IS KAV, príp. iných analytických nástrojov, a to prostredníctvom importu výstupov z DAMoG modelu 
v otvorených štandardoch.
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Toto riešenie spočíva v ponechaní existujúceho 
stavu.

Vytvorenie komplexných metodických materiálov pre podporu riadenia architektúry eGovernmentu 
zavedením prístupu DAMoG.

V
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eb

V súčasnom stave sú využívané IaaS cloudové 
služby pre prístup k centrálnemu repozitáru 
existujúceho riešenia.

Alternatíva predpokladá využitie IaaS služieb vládneho cloudu pre účely prístupu k centrálnemu 
repozitáru riešenia.
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V súčasnosti prebieha – žiadne závažné riziká. · Neakceptovanie prístupu príslušných zainteresovaných osôb;

· Nenaplnenie plného potenciálu DAMoG modelu v dôsledku nízkej miery evidovaných údajov 
a vzťahov;

· Nedostatočné zapojenie zainteresovaných osôb do procesu tvorby metodických materiálov;

· Nedostatočne odkomunikované prínosy zavedenia a využívania DAMoG modelu;

Z
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Alternatíva predstavuje ponechanie súčasného 
stavu riadenia architektúry VS SR ako aj 
využívania, resp. nevyužívania existujúceho 
nástroja na podporu riadenia architektúry. Pri 
zachovaní súčasného stavu bude v dohľadnej 
dobe nutné nájsť riešenie ako efektívne 
adresovať kľúčové nedostatky ako je absencia 
jednotného a moderného prístupu k riadeniu 
architektúry, nízka miera koordinácie naprieč 
VS SR, či nedostatočná metodická podpora pre 
jednotlivé OVM. Súčasný stav síce uvažuje 
využívanie existujúceho nástroja na podporu 
riadenia architektúry, avšak nevynucuje jeho 
prednostné využívanie, či plný potenciál 
využitia, čím sa stráca potenciálny prínos pre 
VS SR. Z toho dôvodu táto alternatíva nie je 
bližšie rozpracovaná.

Cieľom alternatívy nie je nahradiť MetaIS, ale využiť komplementárny vzťahu medzi predmetným 
riešením a MetaIS. Pod komplementárnym vzťahom rozumieme využitie dostupných údajov z MetaIS 
(architektonické komponenty a vzájomné vzťahy) a referencovanie sa na tieto údaje v predmetnom 
riešení, a zachytiť tak holistický pohľad na celú organizáciu ÚPPVII v podobe jej digitálnej 
reprezentácie ako organického celku so všetkými dostupnými údajmi, ako aj vzájomnými vzťahmi 
a presahmi tak do vnútra organizácie, ako aj smerom von k ostatným OVM, či občanovi 
a podnikateľovi – DAMoG model v podmienkach ÚPPVII. Za týmto účelom bude vytvorená jednotná 
metodika, popisujúca prístup k vytvoreniu DAMoG modelu na základe najlepších skúseností, ako aj   
interpretáciu získaných znalostí vo vzťahu k definovanému prípadu použitia. V neposlednom rade sa 
týmto prístupom dosiahne zvýšenie úrovne dostupných údajov v digitálnej podobe, nad ktorými je 
možno následne realizovať rôzne analýzy, čím sa výrazne prispeje k lepšiemu vyžívaniu dát a tvorbe 
informovaných rozhodnutí. Tieto výstupy tiež môžu slúžiť ako podklady pre ďalšie analýzy 
a vyhodnocovania prostredníctvom analyticko-metodických jednotiek využitím služieb budovaného 
informačného systému KAV. V závere treba podotknúť, že primárnym cieľom nie je vytvorenie 
komplexného DAMoG modelu ÚPPVII so všetkými možnými komponentami a vzájomnými vzťahmi, 
jedná sa však skôr o využitie v kontexte definovaných prípadov použitia.
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Problémová oblasť: Zavedenie dynamického architektonického modelu governmentu

P
a
r
a
m
et
re

Alternatívy

Zavedenie DAMoG modelu v minimálnom rozsahu Zavedenie statického DAMoG modelu



D
o
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u
p
n
é 
ú
d
aje

Alternatíva predpokladá využitie údajovej základne dostupnej 
v prostredí ÚPPVII výhradne už v zdigitalizovanej podobe (dáta 
evidované v IT technológiách ako aj rôznych modeloch, ako napr. 
BPMN, či EPC diagramy, a pod.). Nepredpokladá sa využitie 
údajov a informácií dostupných v papierovej podobe, či na základe 
skúseností a praxe zainteresovaných osôb. Relevantné dáta 
predstavujú komplexný súbor dostupných digitálnych dát 
popisujúcich všetky dimenzie prevádzkového modelu ÚPPVII:

·       Stratégia a ciele,

·       Organizácia a ľudské zdroje,

·       Architektúra a iniciatívy,

·       Portfólio služieb a procesov,

·       Informačné technológie a bezpečnosť,

Alternatíva predpokladá komplexné využitie údajovej základne dostupnej na úrovni 
príslušného OVM, a to sú buď už zdigitalizované údaje (dáta evidované v IT 
technológiách ako aj rôznych modeloch, ako napr. BPMN, či EPC diagramy, a pod.), 
alebo relevantné údaje v papierovej podobe, či na základe skúseností a praxe 
zainteresovaných osôb, ktoré budú využitím postupov metodiky DAMoG 
pretransformované do digitálnej podoby. Relevantné dáta predstavujú komplexný 
súbor dostupných dát popisujúcich všetky dimenzie prevádzkového modelu 
organizácie:

·       Stratégia a ciele,

·       Organizácia a ľudské zdroje,

·       Architektúra a iniciatívy,

·       Portfólio služieb a procesov,

·       Informačné technológie a bezpečnosť.

Uvedená alternatíva predpokladá jednorazové vytvorenie DAMoG modelu bez 
ďalšieho udržiavania v podobe aktualizácie údajov a vzájomných vzťahov.
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Využitie existujúceho nástroja pre správu architektúry organizácie 
v limitovanom rozsahu, ktorého natívnou súčasťou sú štandardné 
analytické služby (ako napr. manažérske prehľady, teplotné mapy, 
dopadové analýzy, hodnotenie zákazníckeho zážitku, analýzy 
rizík, a pod.). Pre využitie pokročilých analytických služieb (ako 
napr. prediktívne modely, machine learning, a pod.) je možné 
využiť služby budovanej KAV, príp. iných analytických nástrojov, 
a to prostredníctvom importu výstupov z DAMoG modelu 
v otvorených štandardoch.

Využitie existujúceho nástroja pre správu architektúry organizácie v plnom rozsahu, 
ktorého natívnou súčasťou sú štandardné analytické služby (ako napr. manažérske 
prehľady, teplotné mapy, dopadové analýzy, hodnotenie zákazníckeho zážitku, 
analýzy rizík, a pod.). Pre využitie pokročilých analytických služieb (ako napr. 
prediktívne modely, machine learning, a pod.) je možné využiť služby budovanej 
KAV, príp. iných analytických nástrojov, a to prostredníctvom importu výstupov 
z DAMoG modelu v otvorených štandardoch.
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Vytvorenie limitovaných metodických materiálov (zohľadňujúcich 
iba údaje dostupné v digitálnej podobe) pre podporu riadenia  
architektúry eGovernmentu zavedením prístupu DAMoG.

Vytvorenie limitovaných metodických materiálov (bez popisu prístupu k aktualizácií 
a pravidelného udržiavania spoľahlivosti a integrity modelu) pre podporu riadenia  
architektúry eGovernmentu zavedením prístupu DAMoG.
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Alternatíva predpokladá využitie IaaS služieb vládneho cloudu pre 
účely prístupu k centrálnemu repozitáru riešenia.

Alternatíva predpokladá využitie IaaS služieb vládneho cloudu pre účely prístupu k 
centrálnemu repozitáru riešenia.
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· Čiastočné naplnenie legislatívnej povinnosti monitoringu 
architektúry v zmysle zákona č. 95/2019;

· Skreslenie analytických výstupov a pohľadov;

· Nižšia miera adresnosti rozhodnutí;

· Nižšia spoľahlivosť a výpovedná hodnota informácií a vzťahov 
zachytených v DAMoG modeli;

· Nenaplnenie očakávaných cieľov v plnom rozsahu;

· Nízka transparentnosť riešenia;

· Služby štátu smerom k občanovi, či podnikateľovi nebudú v plnej 
miere skvalitnené;

· Vyššie riziko nálezov pri interných, či externých auditoch;

· Nenaplnenie legislatívnej povinnosti monitoringu architektúry v zmysle zákona č. 95
/2019;

· Výrazne limitovaný účel a využitie riešenia v dôsledku nízkej dátovej spoľahlivosti 
a integrity modelu;

· Nízka aktuálnosť analytických výstupov a pohľadov v čase;

· Nenaplnenie cieľov v podobe vyššej transparentnosti a skvalitnenia služieb voči 
občanovi, či podnikateľovi;

· Riešenie stráca opodstatnenie ako podpora pri interných, či externých auditoch;
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Cieľom alternatívy aj v tomto prípade nie je nahradiť MetaIS, ale 
využiť komplementárny vzťah medzi predmetným riešením a 
MetaIS. Pod komplementárnym vzťahom rozumieme využitie 
dostupných údajov z MetaIS (architektonické komponenty a 
vzájomné vzťahy) a referencovanie sa na tieto údaje v 
predmetnom riešení, a zachytiť tak čiastočne limitovaný pohľad na 
organizáciu ÚPPVII v podobe jej digitálnej reprezentácie ako 
organického celku so všetkými dostupnými digitálnymi údajmi, ako 
aj vzájomnými vzťahmi a presahmi tak do vnútra organizácie, ako 
aj smerom von k ostatným OVM, či občanovi a podnikateľovi – 
DAMoG model v podmienkach ÚPPVII. Za týmto účelom bude 
vytvorená jednotná avšak limitovaná metodika, popisujúca prístup    
k vytvoreniu DAMoG modelu na základe najlepších skúseností, 
ako aj interpretáciu získaných znalostí vo vzťahu k definovanému 
prípadu použitia. Keďže táto alternatíva nepredpokladá zachytenie 
údajov dostupných v papierovej podobe, či na základe skúseností 
a praxe zainteresovaných osôb, neprispeje tak výraznou mierou k   
zvýšeniu úrovne dostupných údajov v digitálnej podobe. V každom 
prípade bude možno nad týmito dátami realizovať rôzne analýzy, 
avšak táto množina dát nebude predstavovať ucelený pohľad na 
daný prípad použitia, a teda výsledné analýzy budú poskytovať 
skreslené výsledky. Alternatíva len v minimálnej miere prispeje 
k lepšiemu vyžívaniu dát a tvorbe informovaných rozhodnutí. Jej 
výstupy tiež môžu slúžiť ako podklady pre ďalšie analýzy 
a vyhodnocovania prostredníctvom analyticko-metodických 
jednotiek využitím služieb budovaného informačného systému 
KAV, avšak treba poznamenať, že pri každej analýze treba 
zohľadniť neúplnosť podkladových informácií, čo má následne 
dopad na spoľahlivosť a mieru využiteľnosti analytických výstupov. 
Z toho dôvodu táto alternatíva nie je bližšie rozpracovaná.

Alternatíva nepredpokladá nahradenie MetaIS, ale využitie komplementárneho 
vzťahu medzi predmetným riešením a MetaIS. Pod komplementárnym vzťahom 
rozumieme využitie dostupných údajov z MetaIS (architektonické komponenty a 
vzájomné vzťahy) a referencovanie sa na tieto údaje v predmetnom riešení, 
a zachytiť tak holistický pohľad na ÚPPVII organizáciu v podobe jej digitálnej 
reprezentácie so všetkými dostupnými digitálnymi údajmi, ako aj vzájomnými 
vzťahmi a presahmi tak do vnútra organizácie, ako aj smerom von k ostatným OVM, 
či občanovi a podnikateľovi. V tomto prípade sa však predpokladá jednorazové 
vytvorenie DAMoG modelu bez priebežnej aktualizácie uchovávaných údajov. Za 
týmto účelom bude vytvorená jednotná metodika popisujúca prístup k vytvoreniu     
DAMoG modelu na základe najlepších skúseností, ako aj interpretáciu získaných 
znalostí vo vzťahu k definovanému prípadu použitia, ktorá však nebude popisovať 
prístup pre aktualizáciu a pravidelné udržiavanie spoľahlivosti a integrity DAMoG 
modelu. Keďže táto alternatíva nepredpokladá priebežnú aktualizáciu zachytených 
údajov v DAMoG modeli, ani realizáciu aktivít súvisiacich s ďalším obohacovaním 
modelu o relevantné a dostupné údaje, vo výsledku bude aktuálnosť vytvoreného 
DAMoG modelu platná k času jeho realizácie. Tento prístup nepodporí jeden 
z hlavných motivačných aspektov projektu, a to monitoring a hodnotenie informačný 
technológií VS SR. V každom prípade bude možno aj nad týmito dátami realizovať 
rôzne analýzy, avšak táto množina dát nebude aktuálna a úplná, a teda výsledné 
analýzy budú poskytovať výsledky s nedostatočnou presnosťou a spoľahlivosťou. 
Alternatíva len v minimálnej miere prispeje k lepšiemu vyžívaniu dát a tvorbe 
kvalifikovaných a informovaných rozhodnutí. Využitie jej výstupov ako podkladov pre 
ďalšie analýzy a vyhodnocovania prostredníctvom analyticko-metodických jednotiek 
, či využitím služieb budovaného informačného systému KAV bude výrazne 
limitované, v podstate relevantné budú iba tie oblasti kde od vytvorenia DAMoG 
modelu neprišlo k žiadnym zmenám. Táto množina údajov sa však v priebehu času 
bude len zmenšovať, až sa dospeje k neaktuálnosti modelu ako celku, čo má za 
následok neopodstatnenosť jeho využívania ako aj prínosov. Z toho dôvodu táto 
alternatíva nie je bližšie rozpracovaná.
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V prípade potreby je možné vytvoriť ďalšie tabuľky na popis riešenia definovaných problémov



16. Popis budúceho stavu
Navrhované riešenie, ktoré vyšlo z analýzy alternatív pre jednotlivé oblasti riešenia resp. prípady použitia je detailne popísané v nasledujúcich častiach štúdie 
a to z pohľadu:

Legislatívy
Architektúry
Spôsobu realizácie projektu
Bezpečnosti riešenia
Situácie po realizácií projektu
Ekonomickej analýzy

Zároveň navrhované riešenie bude spĺňať nasledovné požiadavky:

Požiadavka V
ý
b
er

Popis realizácia / zdôvodnenie nerealizácie

Evidovanie metadát s Dátovou 
kanceláriou

Dátová kancelária bude mať prístup k DAMoG modelu a ku všetkým evidovaným dátam a informáciám v rámci 
modelu.

Zabezpečenie práva na 
využívanie údajov pre všetkých 
(pri získavaní údajov)

Evidované dáta a informácie v rámci DAMoG modelu budú prístupné na vyžiadanie.

Umožnenie využívania údajov 
druhými organizáciami

Evidované dáta a informácie v rámci DAMoG modelu budú podliehať požiadavkám na referencovanie údajov, tj. pri 
využívaní evidovaných údajov, resp. entít sa tieto budú len odkazovať a nebudú sa vytvárať duplicitné objekty.

Migrácia zdrojových dát do 
vybudovanej KAV 
a poskytovanie súčinnosti

Predmetné riešenie uvažuje s prepojením na KAV za účelom poskytnutia evidovaných a vytvorených údajov 
o fungovaní VS. Poskytovanie údajov bude riešené exportom požadovaných analytických výstupov, či pohľadov, príp. 
dátovej štruktúry a príslušných vzťahov.

Poskytovanie anonymizovaných 
dát vo forme Open Data

Evidované dáta a informácie v rámci DAMoG modelu bude možné publikovať vo forme otvorených štandardov, ako sú 
napr. notácie BPMN, EPC, archimate exchange, a pod., ktoré bude následne možné otvoriť vo voľne dostupných 
nástrojoch.

Garantovanie kvality riešenia pre 
úložisko dát (DATA MART 
KVALITA)

n/a

16.1. Legislatíva

V tejto často je sumárny popis potrebných zmien pre jednotlivé legislatívne normy, ktorými sa naplnia požiadavky výzvy v oblasti legislatívy. Najskôr sa jedná 
o rámcový výber regulačných opatrení a následne popis zmien, konkrétnych legislatívnych úprav.

16.2. 1.1.1      Navrhované legislatívne zmeny

Regulačné opatrenie Konkrétny popis zmeny Dotknutá legislatívna norma

Koncepčné 
zmeny 
regulačného 
rámca

n/a n/a



Nové povinnosti 
pre 
podnikateľské 
subjekty 
v súvislosti so 
zabezpečením 
zdrojov dát

n/a n/a

Nové povinnosti 
pre inštitúciu 
verejnej správy

Z úrovne ÚPPVII zaviesť záväzné nariadenie, účelom ktorého bude 
uloženie povinnosti inštitúciám verejnej správy poskytovať 
a využívať svoje dostupné údaje pre podporu informovaného 
rozhodovania, a to v zmysle metodických podkladov, ktoré budú 
jedným z kľúčových výstupov prekladaného projektu.

NKIVS, a príslušná strategická priorita Manažment údajov, v rámci ktorej je 
predstavený koncept štátu fungujúceho na základe využívania dát. Tiež zákon č. 
95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorý ukladá 
povinnosť orgánu vedenia, ÚPPVII, monitorovať a vyhodnocovať výkon riadenia 
v správe informačných technológií verejnej správy.

Nové povinnosti 
pre ostatné 
inštitúciu verejnej 
správy

n/a n/a

Zrušenie 
povinností pre 
podnikateľské 
subjekty

n/a n/a

Zrušenie 
povinností pre 
inštitúcie verejnej 
správy

n/a n/a

Tabuľka 22 Regulačné opatrenia vyplývajúce z realizácie projektu

16.3. 1.1.2      Riziká

Riziko A
pli
k
á
cia

Mier
a 
záva
žnosti

Spôsob mitigácie

Navrhované 
legislatívne zmeny 
sa nepodarí 
presadiť

þ Vyso
ká

Zahrnúť projekt medzi dlhodobé strategické ciele reformy verejnej správy.

Nepodarí sa 
zabezpečiť úpravu 
interných postupov

Choo
se 
an 
item.

n/a

Prijatá legislatíva 
sa ukáže ako 
nefunkčná

þ Vyso
ká

Prípravu legislatívneho opatrenia úzko naviazať na ciele a prístup popísaný vo vytvorených metodických podkladoch. Ideálne zosúladiť 
prípravnú fázu legislatívy s analytickou fázou realizácie predmetných metodických podkladov a zároveň implementovať taký prevádzkový 
model, ktorý vynúti aktívne používanie a implementáciu DAMoG modelu naprieč OVM.

Tabuľka 23: Legislatívne riziká



16.4. Architektúra

16.5. 1.1.1      Biznis architektúra

Prípady použitia predstavujú konkrétne situácie, v ktorých alebo pre ktoré majú byť analytické činnosti realizované. Definovaná biznis architektúra nám dáva 
odpovede na otázky:

Akú analytickú metódu chceme použiť,
Akým spôsobom sa ovplyvní rozhodovanie v organizácii,
Ako budú vyzerať výstupy analýzy a kto ich bude používať.

V rámci projektu je pre každý prípad použitia definovaná oblasť v ktorej je prípad použitia aplikovaný. Súčasťou projektu je aj GAP analýza prípadov použitia (je 
uvedená v časti AS IS biznis architektúra), pričom súčasné riešenie je posudzované z pohľadu:

Aké sú problémy technického riešenia
Aké sú problémy dátového riešenia
Aké sú problémy procesného a biznis riešenia
Aké sú problémy legislatívy
Čo je pre vytvorenie riešenia potrebné
Realizácia projektu zabezpečí vytvorenie metodických podkladov, ako aj efektívne nastavenie procesov na podporu centrálneho riadenia a kontroly 
architektúry verejnej správy SR. Tento prístup povedie k jednotnej koordinácií aktivít, k lepšiemu sledovaniu naplnenosti cieľov, ale aj ich dosahovaniu, 
a v neposlednom rade prenosu skúseností a najlepších praktík medzi všetkými zainteresovanými účastníkmi podieľajúcimi sa na fungovaní verejnej 
správy SR. Zároveň, vo fáze zachytávania súčasného stavu do DAMoG modelu vzniká veľký priestor pre odhalenie nedostatkov, ktorých odstránenie 
výrazne prispeje k efektívnemu prevádzkovému modelu – efektívnej a transparentnej verejnej správe.

Vytvorené metodické podklady budú prínosné aj pre ostatné orgány verejnej správy, ktoré tak môžu budovať svoju segmentovú architektúru spôsobom, ktorý je 
jednotný v rámci celej verejnej správy SR. Jednotlivé inštitúcie si tak môžu vymieňať architektonické „best practice“ spôsobom, ktorý je jasný a zrozumiteľný 
naprieč verejnou správou SR.

Predkladaný projekt odstráni nedostatky súčasného stavu prostredníctvom:

Podpory riadenia, vedenia a usmerňovania architektúry štátu, ako aj jednotlivých segmentových (rezortných) architektúr,
Jednotného spôsobu uchovávania a zdieľania znalostí o fungovaní VS SR,
Podpory rozhodovania o ďalšom smerovaní architektúry štátu na základe objektívnych dát (znalostí), ako aj vykonávania zmien kontrolovaným 
a riadeným spôsobom,
Lepšieho sledovania súladu medzi projektami / iniciatívami / architektúrami a definovanými cieľmi a princípmi,
Objektívnejšieho riadenia IT rizík a bezpečnosti, a pod.

16.5.1. 1.1.1.1    Prípady použitia

Prí
pad
pou
žiti
a 1

Podpora digitálneho prevádzkového modelu organizácie

Sp
ôso
b 
pou
žitia

Vytvorený holistický digitálny obraz prevádzkového modelu – DAMoG model ÚPPVII bude prínosný pre všetkých zainteresovaných účastníkov podieľajúcich sa na 
architektúre VS SR. Medzi týchto účastníkov patria tak segmentoví a solution architekti, ako aj riadiaci pracovníci, či radoví zamestnanci, špecializované kancelárie a 
analyticko-metodické jednotky. Všetky tieto funkcie budú využívať predmetné riešenie pri podpore svojich činností , a to od plánovania aktivít, či iniciatív, cez ich realizáciu 
a vyhodnocovanie prínosov, či naplnenia individuálnych cieľov až po tvorbu vlastných manažérskych prehľadov, či rôznych analýz a pohľadov na fungovanie ÚPPVII 
smerom dovnútra i navonok vo vzťahu k inými OVM, či občanom a podnikateľom.

Do
pad
a 
vyu
žite
ľno
sť

Prípad použitia nachádza opodstatnenosť pri centrálnom riadení a monitorovaní celoštátnej architektúry, ako aj pri plánovaní jej strategického smerovania. Riešenie je 
možné zužitkovať tiež pri riadení projektov počas celého životného cyklu, tzn. od úvodných indikatívnych a detailných analýz, tvorby návrhu, realizácie, až po validáciu 
výsledkov projektu voči stanoveným cieľom.

Prípad použitia je prínosný aj pri aktivitách jednotlivých analyticko-metodických jednotiek, ktorých práca a výsledky budú navzájom koordinované, a tak tieto výsledky bude 
možné spracovávať jednotným spôsobom. Informácie o fungovaní a poskytovaných službách štátu tak budú uchovávané na jednom mieste, a v dôsledku kooperácie 
viacerých oddelení, či analyticko-metodických jednotiek budú umožňovať multi-doménové pohľady a vyhodnotenia. To prináša otvorené možnosti analýz pre rôznych 
zainteresovaných účastníkov naprieč VS SR.



Vyu
žité
ana
lytic
ké 
met
ódy
[1]

Prípad použitia predpokladá využitie štandardných analytických metód dostupných v existujúcom nástroji na správu architektúry, ako napr. KPI dashboardy, manažérske 
prehľady, dopadové analýzy, štandardné a pravidelné výkazy, a pod.

Fre
kve
nci
a 
ana
lýz[
2]

on line Výstup/ analytický produkt Medzi kľúčové analytické výstupy patria:

·       Dopadové a finančné analýzy;

·       Multidimenzionálne analýzy;

·       Spokojnosť občanov s poskytovanými službami;

·       Prevádzkové štatistiky;

·       Procesné mapy, a pod.

Prí
pad
pou
žiti
a 2

Podpora jednotnej správy architektúry VS SR

Sp
ôso
b 
pou
žitia

Uvedený prípad použitia nájde uplatnenie v aktivitách a jednotnom prístupe k správe architektúry VS SR, ktoré sú aktuálne vykonávané v rámci oddelenia správy 
architektúry eGovernmentu v gescii ÚPPVII. Sledovanie a vyhodnocovanie naplnenosti individuálnych, či rámcových cieľov, súladu architektúry s definovanými princípmi 
a rámcami, ako aj vzájomných prepojení na plánované, či realizované projekty a ich implementáciu umožní vo výraznej miere napomôcť rozpoznať do akej miery je 
dodržiavaný súlad medzi definovaným smerovaním architektúry a realizovanými zmenami.

Do
pad
a 
vyu
žite
ľno
sť

Prípad použitia nájde uplatnenie pri podpore lepšej koordinácie a dosahovania definovaných stratégií a príslušných individuálnych, či rámcových cieľov ÚPPVII, či VS SR 
ako celku. Riešenie bude využívané vo všetkých oblastiach, kde je potrebné transparentným a prehľadným spôsobom demonštrovať k akým cieľom, motivačným 
elementom, princípom, hodnotám, či stratégiám jednotlivé plánované, realizované, či už implementované iniciatívy prispievajú. Tieto informácie budú dostupné na úrovni 
ÚPPVII ako centrálneho útvaru zodpovedného za správu architektúry VS SR.

Vyu
žité
ana
lytic
ké 
mo
dely

Prípad použitia predpokladá využitie štandardných analytických metód dostupných v existujúcom nástroji na správu architektúry, ako napr. KPI dashboardy, manažérske 
prehľady, dopadové analýzy, štandardné a pravidelné výkazy, a pod.

Fre
kve
nci
a 
ana
lýz

on line Výstup /analytický produkt Medzi kľúčové analytické výstupy patria:

·       Model prepojenia iniciatív na definované ciele, motivačné elementy, princípy, hodnoty, či stratégie;

·       Cestovné mapy (z angl. „roadmaps“);

·       Model motivačného hľadiska architektúry, a pod.

Prí
pad
pou
žiti
a 3

Podpora v oblasti riadenia IT rizík a bezpečnosti

Sp
ôso
b 
pou
žitia

Prípad použitia nájde uplatnenie pre manažérov rizík, IT bezpečnostných pracovníkov ako aj bezpečnostných architektov, či IT administrátorov. Riešenie bude poskytovať 
na mieru zostavené manažérske prehľady a analýzy zachytávajúce aspekty z oblasti riadenia IT rizík a bezpečnostnej architektúry, ako aj príslušné údaje (napr. riziká, 
hrozby, škody, zraniteľnosti, bezpečnostné aktíva, kontrolné opatrenia či bezpečnostné zámery, a pod.) a presahy na ostatné dimenzie prevádzkového modelu ÚPPVII.



Do
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a 
vyu
žite
ľno
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Prípad použitia predpokladá využitie pri prepájaní evidovaných údajov z oblasti riadenia IT rizík a bezpečnostnej architektúry priamo s ostatnými objektami architektúry, či 
dimenziami prevádzkového modelu, čím podporí realizáciu účelových bezpečnostných analýz prostredia. Digitálny obraz fungovania prevádzkového modelu – DAMoG 
model navyše predstavuje výraznú podporu pri vykonávaní interných, či externých bezpečnostných auditov. ÚPPVII tak bude mať informácie o procesoch, dátach, 
bezpečnostných aspektoch, či iných relevantných informáciách z pohľadu auditu vždy na jednom mieste, s prehľadom o vzťahoch a prepojeniach na ostatné dimenzie 
svojho prevádzkového modelu. Táto skutočnosť výraznou mierou prispeje k zníženiu administratívnej záťaže pri získavaní a preukazovaní potrebných informácií pre účely 
auditov, či previerok.
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Prípad použitia predpokladá využitie štandardných analytických metód dostupných v existujúcom nástroji na správu architektúry, ako napr. KPI dashboardy, manažérske 
prehľady, dopadové analýzy, štandardné a pravidelné výkazy, a pod.

Fre
kve
nci
a 
ana
lýz

on line Výstup /analytický produkt Medzi kľúčové analytické výstupy patria:

·       Dopadové analýzy;

·       Analýzy rizík;

·       Teplotné mapy;

·       Modely bezpečnostnej architektúry s presahmi do ostatných dimenzií prevádzkového modelu OVM;

·       Manažérske prehľady;

·       Procesné mapy.

16.5.2. 1.1.1.2    Riziká vyplývajúce z biznis architektúry

Riziko Ap
lik
ácia

Miera 
závaž
nosti

Spôsob mitigácie

Zdieľané údaje a výsledky vytvorí podmienky na ich 
zneužitie, prípadne únik.

Choos
e an 
item.

n/a

Nepodarí sa nájsť dostatočne kvalifikovaný personál 
pre aplikáciu riešenia

þ Nízka Kľúčovým výstupom bude komplexná metodika popisujúca spôsob práce a prístup k vytvoreniu DAMoG 
modelu, ako aj školiace aktivity a materiály. Predmetné riešenie nevyžaduje špeciálnu kvalifikáciu 
zamestnancov.

Nepodarí sa zmeniť interné procesy tak, aby sa dali 
využiť výhody zdieľania údajov a využívania výsledkov 
riešenia

þ Nízka Ako je vyššie uvedené, jedným z kľúčových výstupov projektu budú metodické materiály, popisujúce 
nastavenie organizačného a kompetenčného modelu organizácie vo vzťahu k využitiu prínosov DAMoG 
modelu.

Manažment riadenie riešenia vytvorí vysokú 
administratívnu záťaž

þ Nízka Dôraz na efektívne nastavenie modelu riadenia riešenia, a to za podmienky minimálnej administratívnej 
záťaže.

Publikované údaje nebudú aktuálne Choos
e an 
item.

n/a

Využitie výstupov nebude dostatočné resp. dopyt po 
výstupoch nebude dostatočný

þ Nízka Predmetné metodické materiály budú popisovať vyžitie výstupov riešenia vo vzťahu k definovaným 
prípadom použitia, ako aj ich reálnym prínosom z praxe.

Tabuľka 24: Procesné a organizačné riziká



16.5.3. Architektúra informačných systémov

Architektúra informačných systémov znázorňuje kompozíciu a integračné väzby systému s okolím: aké centrálne komponenty budú vytvorené a aké budú ich   
vlastnosti; aké nástroje budú nasadené vo vládnom cloude pre použite analytikmi a aké dátové zdroje budú do systému v rámci projektu zaradené.

Potrebná funkcionalita predstavuje definovanie nástrojov, ktoré bude možné využiť na samotné spracovanie analýzy na základe vybraného analytického 
prístupu. Jedná sa o nástroje v nasledovných procesných krokoch / oblastiach:

Výber zdrojov údajov
Proces získavania údajov
Ukladanie údajov
Spracovanie údajov
Analyzovanie údajov
Príprava reportov a výstupov

V nasledovnej tabuľke sú uvedené funkcionality / potreby pre realizované prípady použitia:

Zdroje údajov Popis systému Integrácia[
1]

Spracovanie

Centrálny IS VS[2] Využitie MetaIS – CMDB databázy a existujúcej integrácie na predmetné riešenie, príp. použitie vstupov z MetaIS v podobe 
tabuľkovej štruktúry.

Dávkovo Minimálne / 
žiadna 
transformácia dát

IS VS Akýkoľvek IS, ktorý spracováva relevantné údaje popísané v dátovej architektúre. Pod integráciou sa rozumie možnosť 
vygenerovania dátovej zostavy v otvorenom štandarde, ktorá bude následne importovaná do predmetného riešenia.

Dávkovo Minimálne / 
žiadna 
transformácia dát

Externé dátové 
zdroje

Pod dátovým zdrojom sa rozumie akákoľvek štruktúra údajov v otvorenom štandardne, ktorá bude následne importovaná do 
predmetného riešenia.

Dávkovo Minimálne / 
žiadna 
transformácia dát

Prioritizácia a kategorizácia

Služby 
prioritizácie

n/a Služby kategorizácie n/a

Definovanie spôsobu Ukladanie údajov

Centrálny dátový sklad Predmetné riešenie pozostáva z vlastného repozitára údajov.

Data lake n/a

Data mart n/a

Analytický sandbox n/a

Iné (doplniť) n/a

Požiadavky na spracovanie údajov

Čistenie údajov n/a Procesy dátovej kvality n/a

Transformácia 
údajov

n/a Optimalizácia údajov n/a

Anonymizácia 
údajov

n/a Virtualizácia údajov n/a

Obohacovanie 
údajov

n/a Orchestrácia údajov n/a

Replikácia 
údajov

n/a Aktívny archív n/a

Spracovanie 
v pamäti

n/a Iné (doplniť v prípade potreby) n/a

Požiadavky na analytické nástroje

Dátová 
agregácia

Poskytované existujúcim riešením. Analýza sentimentu n/a



Data query n/a Regresná analýza n/a

Štatistická 
analýza

n/a Štatistické modely n/a

KPIs Poskytované existujúcim riešením. Simulácie Poskytované 
existujúcim 
riešením.

Data minig n/a Machine learning n/a

Vizualizácia Poskytované existujúcim riešením. Prediktívne modelovanie n/a

Sémantická 
analýza

n/a Optimalizačné modely n/a

Umelá 
inteligencia

n/a Neurónové siete n/a

Heuristické 
metódy

n/a Iné (doplniť v prípade potreby) n/a

Požiadavky na reporty a produkty

Štandardné 
výkazy

Poskytované existujúcim riešením. Dashboard Poskytované 
existujúcim 
riešením.

Kľúčové 
ukazovatele 
výkonnosti

Poskytované existujúcim riešením. Nástroje pre mobilné zariadenia n/a

Pravidelné 
výkazy

Poskytované existujúcim riešením. Inteligentní agenti n/a

OLAP reporty n/a Spúšťače v reálnom čase n/a

Užívateľské 
výkazy

Poskytované existujúcim riešením. Iné (doplniť v prípade potreby) n/a

Grafické znázornenie architektúry informačných systémov a popis komponentov:

Architektonické komponenty a ich popis

MetaIS CMDB



Centrálny metainformačný systém verejnej správy je systémom verejnej správy, prostredníctvom ktorého sa zhromažďujú a sprístupňujú informácie a údaje, 
najmä o architektúre eGovernmentu, službách, informačných systémoch, číselníkoch, referenčných registroch a referencovateľných identifikátoroch, informačno-
komunikačných technológiách, ďalších komponentoch eGovernmentu a o koncepciách rozvoja informačných systémov. Účelom systému je správnosť, 
kompletnosť a dostupnosť aktuálnych informácií.

 

Nástroj na správu architektúry – BiZZdesing Enterprise Studio

Jedná sa o využitie existujúceho nástroja, ktorý slúži prevažne pre hlavných architektov enteprise architektúry verejnej správy, alebo segmentových architektov a 
poskytuje tieto základné funkcionality:

tvorba a správa modelu eGov VS SR,
synchronizácia a poskytovanie vytvorených diagramov pre ostatné nástroje MetaIS pre zachovanie princípu „Jeden krát a dosť".

Súčasťou nástroja je tiež centrálny architektonický repozitár, ktorý realizuje služby ukladania údajov a ich dostupnosti pre všetkých zainteresovaných účastníkov. 
Jednou z kľúčových funkcionalít je existujúca integrácia na MetaIS, čím je zabezpečená tiež aktualizácia údajov v rámci architektonického repozitára 
predmetného riešenia. Ak z akýchkoľvek objektívnych dôvodov nebude možné túto integráciu využiť, aktualizáciu architektonického repozitára je možné 
zrealizovať aj použitím vstupov z MetaIS v podobe tabuľkovej štruktúry.

Architektúra riešenia predpokladá využitie komplementárneho vzťahu medzi predmetným riešením a MetaIS. Pod komplementárnym vzťahom rozumieme 
využitie dostupných údajov z MetaIS (architektonické komponenty a vzájomné vzťahy) a referencovanie sa na tieto údaje v predmetnom riešení pri vytváraní 
širších vzťahov a súvislostí, tj. evidované údaje z MetaIS sa stanú súčasťou údajovej základne DAMoG.

MetaIS však nepredstavuje jediný dostupný zdroj dát. Predpokladá sa využitie štrukturálnych i prevádzkových dát popisujúcich všetky dimenzie prevádzkového 
modelu organizácie - stratégia a ciele, organizácia a ľudské zdroje, architektúra a iniciatívy, portfólio služieb a procesov, informačné technológie bezpečnosť.   
Tieto dáta môžu byť poskytované buď vo forme otvorených štandardov (napr. BPMN, či UML alebo archimate exchange), príp. v štruktúre tabuľkových údajov   
(napr. csv) ako export z existujúcich evidenčných a podporných IT systémov, aby následne mohli byť importované do DAMoG modelu. Ostatné relevantné údaje   
v papierovej podobe, či na základe skúseností a praxe zainteresovaných osôb budú využitím postupov metodiky DAMoG pretransformované do ich digitálnej 
podoby, aby mohli byť následne súčasťou DAMoG modelu. Nejedná sa však o jednorazovú aktivitu, cieľom je vytvorenie dynamického digitálneho obrazu 
prevádzkového modelu organizácie, čo znamená pravidelne aktualizovať relevantné údaje, aby bola zachovaná vysoká dátová spoľahlivosť a integrita modelu. 
Týmto prístupom je možné dosiahnuť efekt kontroly nad organizáciou analogicky k „velínu“ v elektrárni, kedy je možné včasné odhalenie prevádzkových 
problémov a ako aj ich potenciálnych negatívnych dopadov. Konkrétne uvažované relevantné zdroje dát ako aj prístup k ich zachyteniu v rámci DAMoG modelu 
budú predmetom analytickej fázy v rámci realizácie predkladaného projektu.

Prístup k centrálnemu architektonickému repozitáru je riešený prostredníctvom inštalácie lokálneho hrubého klienta.

Portál metodickej podpory - Confluence

Portál predstavuje využitie existujúceho riešenia ako jednotného prístupového bodu pre všetkých zainteresovaných účastníkov architektúry VS, a to za účelom 
zdieľania digitálneho a objektivizovaného obsahu a výhod DAMoG prístupu. Bude poskytovať služby pre vytváranie obsahu, ako aj zdieľanie architektonických 
praktík, pripomienkovania obsahu, kolaborácie medzi architektami pri tvorbe DAMoG modelu, a pod. Integrálnou súčasťou bude podpora a využívanie služieb 
pre tvorbu elektronického obsahu portálu, kde budú dostupní elektronickí sprievodcovania a wizardi ako podpora organizáciám pri zavádzaní DAMoG modelu vo 
vlastnom prostredí, vysvetlenie práce, prístupu ako aj využívania výhod, či dostupných analytických metód a digitálna báza znalostí, vrátane zoznamu 
najčastejších otázok. Základnou požiadavkou na tento portál je orientačná jednoduchosť a prehľadnosť poskytovaných informácií. V rámci autorizovanej časti 
portálu je dôležitá taktiež jeho responzívnosť voči prihlásenému používateľovi a aplikácia výučbového/navigačného režimu za účelom asistencie počas 
vykonávania rôznych operácií jednotlivých používateľov predmetných oblastí DAMoG modelu a prístupu.  

[1] Typom integrácie je myslené nasledovné:

Dávkové spracovanie – asynchrónna výmena veľkého množstva údajov, platných k určitému času. Len v nevyhnutných prípadoch (pre veľmi veľké 
objemy údajov z dôvodu časovej efektívnosti)
Asynchrónna komunikácia – preferované z pohľadu rýchlej optimalizácie procesov a ďalšieho nastavenia riešenia



Real-time (Synchrónna komunikácia) – ideálne z pohľadu konzumenta – dá sa očakávať, že bude využitá po nasadení interaktívneho riešenia životných 
situácií
Virtualizácia dát – pre komplexnú integráciu údajov z viacerých zdrojov a typov

[2] Pre každý zdroj platí, že v prípade potreby môžu byť doplnené riadky pre daný typ



16.5.4. Technologická architektúra

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

Súhrnný popis

Riešenie počíta s využitím súčasného modelu poskytovaných infraštruktúrnych služieb vládneho cloudu, a teda nie sú predpokladané zmeny na úrovni technologickej 
architektúry.

Popis využitých služieb v rámci cieľového riešenia

V rámci cieľového riešenia  SaaS služby. nebudú využité

 



Služba Aplikácia Spôsob použitia

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tabuľka 26: Využité služby SaaS

 

Služba
/Technológia

Aplik
ácia

Spôsob použitia

BiZZdesign 
Enterprise Studio

þ Využitie služieb a dostupných už zaobstaraných licencií existujúceho nástroja na podporu správy a monitoringu architektúry v zmysle  
vytvorených metodických materiálov pre zavedenie a využívanie DAMoG modelu.

Confluence þ Využitie služieb softvérového nástroja pre tvorbu a publikovanie digitálneho metodického a školiaceho obsahu DAMoG, ako aj pre podporu 
spolupráce zainteresovaných účastníkov, či správu znalostnej bázy a skúseností.

n/a

n/a

Tabuľka 27: Vlastné technológie / licencie

Keďže sa jedná o rozšírenie využitia existujúceho riešenia, na úrovni technologickej architektúry sa nevyžadujú zmeny.

Riziká

Riziko Aplikácia Miera závažnosti Spôsob mitigácie

Výpočtové prostriedky nebudú dostatočné pre použitie v integrovanom prostredí Choose an item. n/a

Sieťové pripojenie nebude mať dostatočnú kapacitu Choose an item. n/a

Problémy s migráciou do vládneho cloudu Choose an item. n/a

Problémy s používaním služieb vládneho cloudu Choose an item. n/a

Nekompatibilné informačné prostredie Choose an item. n/a

Tabuľka 28: Technologické riziká

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



16.5.5. Implementácia a migrácia

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

Súhrnný popis

17. 1.1             Spôsob realizácie projektu
V tejto časti je okrem spôsobu sú okrem realizácie projektu popísané aj všetky potrebné zmeny, ktoré vyplývajú práve z navrhovaného riešenia. Taktiež popisujeme celkový harmonogram projektu a míľniky výstupov.

17.1. 1.1.1      Potrebné zmeny vyplývajúce z návrh riešenia
V rámci nasledujúcej časti sa definuje zoznam opatrení, ktoré je potrebné realizovať, aby bolo možné výsledky dátového projektu využívať v praxi. Zmeny sú rozdelené do troch kategórií:

Organizačné úpravy
Procesné úpravy
Úpravy legislatívy (je uvedené v časti Legislatíva Budúci stav)

17.1.1. 1.1.1.1    Organizačné úpravy
V nasledujúcej tabuľke sú vybrané organizačné opatrenia, ktoré sú realizáciou projektu dotknuté, pričom sú definované konkrétne zmeny, ktoré budú pre potreby projektu alebo na základe výsledkov projektu zrealizované.

Organizačné opatrenie Konkrétny popis zmeny

Vytvorenie novej organizácie – právnej 
entity

n/a

Nová organizačná jednotka, 
zabezpečujúca podporu rozhodovania 
a spracovanie dát

n/a

Nová organizačná jednotka 
zabezpečujúca zber a kvalitu dát

n/a

Rozšírenie súčasných kapacít pre 
potreby zberu dát

n/a

Rozšírenie súčasných kapacít pre 
potreby podpory rozhodovania

n/a

Školenia a zvýšenie kvalifikácie 
personálu

Jedným z kľúčových výstupov projektu bude metodická dokumentácia popisujúca prístup a spôsob práce s DAMoG modelom. Súčasťou bude tiež zaškolenie zainteresovaných 
účastníkov ÚPPVII v otázkach tvorby ako aj udržiavania DAMoG modelu, a tiež poskytovania analytických a podporných informácií pre uskutočňovania informovaných 
rozhodovaní.

Zníženie počtu pracovníkov v súčasných 
organizačných útvaroch

n/a

Zrušenie súčasnej organizačnej jednotky n/a

Zrušenie súčasnej organizácie – právnej 
entity

n/a

17.1.2. 1.1.1.2    Úpravy procesov
Úpravy procesov sa týkajú procesov, ktoré sa vykonávajú smerom dnu (interný odberateľ) alebo aj smerom von (externý odberateľ výstupov). V nasledovnej tabuľke sú definované budúce potrebné zmeny, ktoré budú 
zrealizované počas trvania projektu.



Procesné opatrenie Konkrétny popis zmeny

Úprava riešenia vzťahov 
s klientami

n/a

Zavedenie experimentovania do 
fungovania organizácie

n/a

Nastavenie „dodávateľského 
reťazca“ pre spracovanie dát, 
manažment kvality údajov

n/a

Úprava schvaľovacích procesov 
pri návrhu politík, regulácii alebo 
investícií

Prípad použitia „Podpora jednotnej správy architektúry“ priamo podporuje zavádzanie a spätné vyhodnocovanie politík, či iných rámcov. Zavedenie do praxe však bude predmetom 
metodickej dokumentácie, ako jedného z kľúčových výstupov projektu.  

Zavedenie publikovania 
analytických výstupov

n/a

Automatizácia rozhodovacích 
činností

n/a

Zavedenie systematickej podpory 
rozhodovania v expertnej činnosti

Uvedené prípady použitia demonštrujú viacero expertných oblastí, v ktorých predmetné riešenie podporí informované a kvalifikované rozhodovanie, ako napr. riadenie IT rizík 
a bezpečnosti, súlad plánovaných či realizovaných iniciatív so stanovenými cieľmi a stratégiou organizácie, a pod. Zavedenie využitia analytických výstupov a pohľadov do praxe bude 
predmetom metodickej dokumentácie, ako jedného z kľúčových výstupov projektu.

Podpora rozhodovania pri 
smerovaní architektúry VS SR

Uvedená oblasť je adresovaná dvoma prípadmi použitia „Podpora jednotnej správy architektúry“ ako aj „Podpora digitálneho prevádzkového modelu organizácie“. Základom je 
vyhodnocovanie širších súvislostí na základe vytvoreného DAMoG modelu a poskytovaných analytických služieb. Zavedenie do praxe však bude predmetom metodickej 
dokumentácie, ako jedného z kľúčových výstupov projektu.

17.2. 1.1.2      Aktivita realizovaného projektu
Každá aktivita je detailne popísaná, ako bude realizovaná, pričom pri realizácií aktivít budú aplikované realizačné princípy pre oblasť údajov. V nasledovnej tabuľke je popis jednotlivých aktivít aj vo väzbe na aktivity podľa príručky

17.2.1. 1.1.2.1    A1 Analýza prípadov použitia

Aktivita 
podľa 
príručky

Vý
ber

Stručný popis aktivity Výstup aktivity

Analýza 
a návrh

þ Návrh rámcových prípadov použitia a ich využitie v praxi. Posúdenie a identifikácia oblastí, ktoré budú primárne podporené analytickými výstupmi. Súčasťou bude špecifikácia požiadaviek na relevantné 
zdroje dát, ako aj návrh štandardizovaných analytických výstupov, či pohľadov v kontexte prípadov použitia.

· Návrh rámcových 
prípadov použitia

· Špecifikácia 
požiadaviek na zdroje 
dát

Tabuľka 29: Analýza prípadov použitia

17.2.2. 1.1.2.2    A2 Zabezpečenie zdrojov dát

Aktivita 
podľa 
príručky

Vý
ber

Detailný popis realizácie aktivity Výstupy aktivity

Analýza 
a návrh

þ Analýza a posúdenie dostupných vstupných zdrojov dát, popis spôsobu ich získania, príp. transformácie do digitálnej podoby. Popis jednotného prístupu k ich interpretácií v kontexte 
naplnenia zadefinovaných prípadov použitia.

· Popis požadovaného rozsahu a formátu 
vstupných dát (bude súčasťou metodických 
podkladov)

· Popis transformácie dát do ich digitálnej 
podoby

· Popis ich intepretácie v kontexte prípadu 
použitia (bude súčasťou metodických 
podkladov)

Impleme
ntácia

þ Príprava vstupných zdrojov dát v požadovanom formáte, ako napr. exporty z existujúcich informačných systémov, tabuľkové štruktúry, či iné podporované otvorené štandardy. Súčasťou 
je tiež príprava údajov evidovaných v papierovej podobe, príp. iných kontextových informácií vyhodnotených ako relevantné z pohľadu ich digitalizácie a prínosu k definovaným 
prípadom použitia. 

· Príprava požadovaných vstupných dát 
z existujúcich IS

· Príprava požadovaných dát v papierovej, či 
inej kontextovej podobe pre ich následnú 
digitalizáciu

Testovan
ie

n/a – fáza testovania zozbieraných a zdigitalizovaných údajov prebehne ako súčasť vytvorenia iniciálneho DAMoG modelu vybraných častí ÚPPVII v rámci aktivity Realizácia dátového 
modelu.

n/a

Nasadenie n/a - fáza nasadenia zozbieraných a zdigitalizovaných údajov prebehne ako súčasť vytvorenia iniciálneho DAMoG modelu vybraných častí ÚPPVII v rámci aktivity Realizácia dátového 
modelu.

n/a

Tabuľka 30: Zabezpečenie zdrojov dát

17.2.3. 1.1.2.3    A3 Nasadenie funkcionalít



Aktivita 
podľa 
príručky

Vý
ber

Detailný popis realizácie aktivity Výstupy aktivity

Analýza 
a návrh

þ Návrh a popis jednotného konceptu a metodiky pre podporu riadenia architektúry VS SR zavedením prístupu DAMoG:

·       Metodika riadenia architektúry eGovernmentu (vrátane organizačného a kompetenčného modelu);

·       Metodika tvorby DAMoG modelu;

·       Metodika popisujúca obsahovú časť DAMoG modelu a analýzy;

·       Metodika pre oblasť riadenia IT rizík a bezpečnosti;

·       Vytvorenie digitálneho metodického a školiaceho obsahu využitím existujúceho portálu;

·  a Návrh jednotného konceptu
digitálneho obsahu metodiky pre podporu 
riadenia architektúry

· Návrh generických digitálnych 
referenčných modelov

Nákup 
HW a 
krabicovéh
o SW

n/a – jedná sa o využitie existujúceho riešenia, z toho dôvodu nie sú uvažované náklady na zaobstaranie hardvéru, či krabicového softvéru. n/a

Implement
ácia

þ Zavedenie jednotného konceptu a metodiky pre podporu riadenia architektúry VS SR zavedením prístupu DAMoG:

·       Metodika riadenia architektúry eGovernmentu (vrátane organizačného a kompetenčného modelu);

·       Metodika tvorby DAMoG modelu;

·       Metodika popisujúca obsahovú časť DAMoG modelu a analýzy;

·       Metodika pre oblasť riadenia IT rizík a bezpečnosti;

Výstup bude využitý pri tvorbe iniciálneho DAMoG modelu vybranej časti ÚPPVII, ako aj pri podpore uvedených prípadov použitia a overenie ich prínosov v podmienkach ÚPPVII.

·  Zavedenie jednotného konceptu
a metodiky pre podporu riadenia 
architektúry do praxe

· Vytvorenie generických digitálnych 
referenčných modelov

Testovanie þ Testovanie zabezpečí overenie vyššieho vytvoreného jednotného koncepčného a metodického prístupu v podmienkach ÚPPVII, a zároveň prinesie cenné poznatky v podobe spätnej 
väzby z použitia v praxi, ktorá bude následne zapracovaná do predmetného výstupu, aby tento v čo možno najvyššej miere adresoval reálne využitie a prínosy v kontexte stanovených 
prípadov použitia, či podpory rozhodovania na základe analytický výstupov.

· a metoOtestovanie jednotného konceptu
diky pre podporu riadenia architektúry v po
dmienkach ÚPPVII

· Otestovanie generických digitálnych 
referenčných modelov

Nasadenie þ Vypracovanie finálnej verzie jednotného koncepčného a metodického prístupu, ako plošne uplatniteľného štandardu pre tvorbu DAMoG modelu podľa najlepších skúseností s ohľadom na 
prínosy v jednotlivých rámcových prípadoch použitia a relevantných analytických výstupov, či pohľadov.

· Finálna verzia a metjednotného konceptu
odiky pre podporu riadenia architektúry

· Finálna verzia generických digitálnych 
referenčných modelov

Tabuľka 31: Nasadenie funkcionalít

17.2.4. 1.1.2.4    A4 Realizácia dátového modelu

Aktivita
podľa 
príručky

Vý
ber

Detailný popis realizácie aktivity Výstupy aktivity

Analýz
a 
a návrh

þ Analýza a návrh vybraných prípadov použitia pre vytvorenie iniciálneho DAMoG modelu v podmienkach ÚPPVII. Posúdenie a výber relevantných vstupných zdrojov dát 
v kontexte stanovených prípadov použitia ako aj analytických výstupov, či pohľadov.

· Návrh prípadov použitia v podmienkach ÚPPVII

· Identifikácia vstupných zdrojov

Implem
entácia

þ Vytvorenie iniciálneho DAMoG modelu využitím dostupných zdrojov dát v požadovanom formáte, či ich transformáciou do digitálnej podoby, ako napr. manuálnym vytvorením 
príslušných modelov, príp. zaevidovania vzťahov priamo v nástroji na podporu riadenia architektúry.

· DAMoGIniciálny model ÚPPVII

Testov
anie

þ Otestovanie a vyhodnotenie vyššie vytvoreného iniciálneho digitálneho modelu v kontexte realizácie konkrétneho prípadu použitia, ako aj využiteľnosti dostupných analytických 
výstupov, či pohľadov. Súčasťou testovania budú tiež prípadné úpravy či už na strane vytvoreného koncepčného a metodického prístupu, alebo na strane digitálneho modelu 
v podobe obohatenia o ďalšie zdroje dát v dôsledku zistenej potreby adresnejších výstupov.

· DAMoGOtestovanie iniciálneho modelu ÚPPVII

· jednotného koncepčného Prípadná aktualizácia 
a metodického prístupu, ako plošne uplatniteľného 
štandardu pre tvorbu a využitie DAMoG modelu

Nasad
enie

þ Zavedenie otestovaného iniciálneho DAMoG modelu v podmienkach ÚPPVII do praxe. · DAMoGNasadenie iniciálneho  modelu ÚPPVII do praxe

Tabuľka 32: Realizácia dátového modelu

17.2.5. 1.1.2.5    A5 Publikovanie výstupov

Aktivita 
podľa 
príručky

Vý
ber

Detailný popis realizácie aktivity Výstupy aktivity

Analýza 
a návrh

þ Všetky dostupné analytické výstupy, či pohľady poskytované existujúcim nástrojom na podporu riadenia architektúry budú identifikované a zanalyzované 
v kontexte možných podporovaných rámcových prípadov použitia.

· Identifikácia a analýza poskytovaných analytických výstupov DAMoG 
riešenia (bude súčasťou metodických podkladov)

Implementá
cia

þ Každý identifikovaný analytický výstup, či pohľad bude bližšie popísaný, vrátane spôsobu jeho využitia a interpretácie informácií, či oblastí v ktorých môže 
priniesť cenné poznatky. Toto bude tiež súčasťou jednotného koncepčného a metodického prístupu.

· Popis poskytovaných analytických výstupov DAMoG riešenia (bude 
súčasťou metodických podkladov)

 

Testovanie n/a – jedná sa o identifikáciu a popis štandardných analytických výstupov, či pohľadov poskytovaných existujúcim riešením na podporu riadenia 
architektúry.

n/a

Nasadenie n/a – jedná sa o identifikáciu a popis štandardných analytických výstupov, či pohľadov poskytovaných existujúcim riešením na podporu riadenia 
architektúry.

n/a



Tabuľka 33: Publikovanie výstupov

17.2.6. 1.1.2.6    A6 Zavedenie zmien do praxe

Aktivita podľa príručky Výber Detailný popis realizácie aktivity Výstupy aktivity

Nasadenie þ Zavedenie postupov pre udržiavanie a ďalší rozvoj DAMoG model, vrátane realizácie školiacich aktivít. · Školiace materiály

· Realizácia školení pre ÚPPVII

Tabuľka 34: Zzavedenie zmien do praxe

17.3. 1.1.3      Časový rámec projektu

17.3.1. 1.1.3.1    Harmonogram výstupov / míľnikov
V nasledujúcej tabuľke je znázornené, ako budú míľniky resp. výstupu dodávané v čase:

Aktivita Aktivita podľa príručky Míľnik / Výstup Kvartál Rok

A1 Analýza a návrh V zmysle kapitoly 7.3.2.1 Q1 2020

A2 Analýza a návrh V zmysle kapitoly 7.3.2.2 Q1 2020

Implementácia V zmysle kapitoly 7.3.2.2 Q2 2020

Testovanie n/a Choose an item. Choose an item.

Nasadenie n/a Choose an item. Choose an item.

A3 Analýza a návrh V zmysle kapitoly 7.3.2.3 Q2 2020

Nákup HW a krabicového SW n/a Choose an item. Choose an item.

Implementácia V zmysle kapitoly 7.3.2.3 Q3 2020

Testovanie V zmysle kapitoly 7.3.2.3 Q1 2021

Nasadenie V zmysle kapitoly 7.3.2.3 Q2 2021

A4 Analýza a návrh V zmysle kapitoly 7.3.2.4 Q1 2021

Implementácia V zmysle kapitoly 7.3.2.4 Q1 2021

Testovanie V zmysle kapitoly 7.3.2.4 Q2 2021

Nasadenie V zmysle kapitoly 7.3.2.4 Q2 2021

A5 Analýza a návrh V zmysle kapitoly 7.3.2.5 Q3 2020

Implementácia V zmysle kapitoly 7.3.2.5 Q4 2020

Testovanie n/a Choose an item. Choose an item.

Nasadenie n/a Choose an item. Choose an item.

A6 Nasadenie V zmysle kapitoly 7.3.2.6 Q2 2021

Tabuľka 35: Harmonogram výstupov a míľnikov

17.3.2. 1.1.3.2    Harmonogram realizácie aktivít – GANT
Na nasledujúcej schéme je znázornené časové trvanie jednotlivých aktivít:



Uvedený harmonogram je súčasťou priloženej CBA v záložke Rozpočet – vývoj Aplikácií. Pre lepšiu prehľadnosť sú následne uvedené aktivity premapované na aktivity v zmysle tejto kapitoly, toto je tiež súčasťou CBA v záložke
Aktivity.

17.6. Riziká

Riziko Ap
lik
ác
ia

Mier
a 
záv
ažn
osti

Spôsob mitigácie

Pomoc Dátovej kancelárie / analytických útvarov bude nízka respektíve nebude k dispozícii þ Nízka Zapojenie AKVS / analytických útvarov do projektu, ako aj včasná komunikácia 
o prínosoch realizácie projektu a jeho ďalšom využití.

Prípadné centrálne komponenty a služby nebudú k dispozícii v potrebnom čase Cho
ose 
an 
item.

n/a

Harmonogram sa nepodarí stihnúť s interných dôvodov þ Vys
oká

Detailná špecifikácia projektového plánu rozdeľujúca realizáciu projektu na postupnú 
dodávku malých funkčných celkov; použitie overených metodík a štandardov pre 
projektové plánovanie.

Politická situácia ovplyvní priebeh projektu þ Vys
oká

Zahrnúť projekt medzi dlhodobé strategické ciele reformy verejnej správy.

Projekt má súvzťah na všetky projekty rozvoja Metainformačného systému (primárny zdroj dát pre DAMoG). Predpokladáme, že projekty rozvoja 
Metainformačného systému budú priaznivo vplývať na úspešne dokončenie predkladaného projektu. Je však riziko, že v prípadné problémy 
v projektoch rozvoja metainformačného systému môžu mať negatívny dopad na úspešné dokončenie predkladaného projektu.

þ Vys
oká

Je nutné včas koordinovať súvisiace projekty rozvoja metainformačného systému 
s predkladaným projektom. Taktiež je potrebné dôsledne analyzovať prípadné 
dopady projektov rozvoja metainformačného systému na predkladaný projekt.

Tabuľka 36: Implementačné riziká

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



17.6.6. Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

Súhrnný popis



Základnými východiskami pre rozvíjané riešenie bezpečnosti IS sú rovnako ako v súčasnom stave právne predpisy ako zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, zákon č. 
275/2006 o informačných systémoch VS a s ním súvisiaci výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a 
ďalej ISO/IES 27000, Common Criteria a OWASP Guides a dodatočných požiadaviek prevádzkovateľa systému.

Keďže z aplikačného hľadiska sa jedná o rozšírenie využiteľnosti existujúceho riešenia na podporu správy architektúry (BiZZdesign Enterprise Studio), toto riešenie už je 
zakomponované do prostredia vládneho cloudu. Z pohľadu bezpečnostnej architektúry rozlišuje vládny cloud kompetencie v oblasti bezpečnosti informačných systémov na 
dvoch úrovniach:

Na úrovni nízkoúrovňovej bezpečnosti technologickej infraštruktúry a bezpečnosti informačných systémov preberá zodpovednosť za garantovanie bezpečnosti vládny 
cloud.
Bezpečnosť samotného riešenia bude v kompetencii používateľa služieb vládneho cloudu, ÚPPVII.

V rámci bezpečnostnej architektúry sú definované ciele a požiadavky aplikované vo forme konkrétnych opatrení a mechanizmov na účely bezpečnosti navrhovaného riešenia.

Bezpečnostná architektúra bude zahŕňať tieto oblasti:

Dodržiavanie interných pravidiel a predpisov riadenia informačnej bezpečnosti ÚPPVII.
Systém riadenia aplikačnej bezpečnosti.
Monitorovanie bezpečnosti a riadenie incidentov.
Segmentácia siete, monitoring a ochrana sieťového spojenia.

Bezpečnostná 
požiadavka

Ap
lik
ácia

Spôsob implementácie

Vypracovaný 
bezpečnostný 
projekt

n/a

Penetračné testy n/a

Ochrana 
osobných údajov

n/a – nepredpokladá sa evidencia, či spracúvanie osobných údajov

Riadenie 
prístupov 
k údajom

þ Prístup k nástroju na podporu riadenia architektúry bude riešený autentifikáciou používateľov, a zároveň bude mať vytvorenú štruktúru 
používateľských oprávnení pre rôzne úrovne prístupu v systéme (skupiny používateľov či jednotlivcov). Každá aktivita používateľa bude zapisovaná 
do logu aktivít používateľov.

Riešenie 
incidentov

þ V zmysle platných SLA zmlúv a úrovní podpory prevádzky L1, L2, L3, ktoré sú bližšie definované v popise prevádzky. Predmetné riešenie 
nepredstavuje kritický informačný systém.

Havarijné 
plánovanie

n/a

Implementácia 
bezpečnostných 
zmien

n/a

Tabuľka 37: Prehľad požiadaviek Bezpečnostnej architektúry

17.7. Riziká

Riziko Apli
kácia

Miera 
závažnos
ti

Spôsob mitigácie

Umožnenie prístupu neoprávneným 
osobám a autorizačné nedostatky

þ Nízka Riešenie poskytuje služby riadenia prístupu a autorizácie používateľov pre prístup a prácu s repozitárom údajov. Tieto služby sú 
v súlade so štandardami a osvedčenými postupmi v oblasti riadenia bezpečnosti.

Únik osobných údajov Choose 
an item.

n/a – nepredpokladá sa evidencia, či spracúvanie osobných údajov.

Kybernetický útok þ Nízka Riešenie má spĺňať všetky relevantné štandardy v rámci riadenia informačnej bezpečnosti a tieto sú v pravidelných intervaloch 
preverované a zistené nedostatky adresované.

Tabuľka 38: Bezpečnostné riziká



Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



17.8. Prevádzka

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav

Súhrnný popis

Realizácia riešenia si vyžiada zabezpečenie prevádzky, správy a údržby informačného systému v súlade s požiadavkami riadenia informačnej bezpečnosti. Prevádzka musí byť 
realizovaná v súlade s týmito predpismi:

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente);
Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry;
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných 
službách).

Služba/Požiadavka A
pli
ká
cia

Spôsob implementácie služby / požiadavky

Miera dostupnosti 
výsledkov

þ Miera dostupnosti výsledkov je daná dostupnosťou služieb existujúceho riešenia na podporu správy architektúry, ktorá závisí od dostupnosti 
IaaS služieb poskytovaných vládnym cloudom.

Zálohovanie výsledkov þ Služby zálohovania poskytované ako IaaS vládnym cloudom.

Metodické riadenia 
prevádzky

þ Riadenie prevádzky je v súlade s internými prevádzkovými smernicami a postupmi oddelenia informačných technológií ÚPPVII.

Podpora úrovne L1 þ Povinnosti L1 – základnej úrovne podpory (zamestnanec AK VS):

·       koordinácia riešenia incidentov a požiadaviek používateľov zadaných prostredníctvom e-mailu, telefónu, web formulára s vyššími 
úrovňami podpory a dohliadanie na uzavretie incidentu a požiadavky.

Podpora úrovne L2: 
aplikačná podpora

þ Povinnosti L2 – prevádzkovej podpory (externý dodávateľ):

·       zabezpečenie dostupnosti a prevádzky predmetného informačného systému,

·       zabezpečenie inštalácie a konfigurácie aplikačnej časti predmetného informačného systému, 

·       vykonáva monitorovanie, vyhodnocovanie funkčnosti aplikačnej časti a koordináciu používateľov počas plánovanej / neplánovanej 
odstávky predmetného informačného systému,

·       realizácia používateľských požiadaviek a incidentov zadaných zo strany základnej úrovne podpory, a to buď vo vlastnej réžii, príp. 
spoluprácou s IT expertami dodávateľských organizácií (na základe povahy incidentu, resp. požiadavky),

·       správa používateľských a aplikačných prístupových práv a hesiel v informačnom systéme, ako aj správa prístupových práv externých 
subjektov k aplikačnej časti.

Podpora úrovne L3 þ IT experti dodávateľa krabicového riešenia budú na základe servisných zmlúv zabezpečovať tretiu, expertnú technickú podporu. Súčasťou 
zmluvného vzťahu bude detailná špecifikácia SLA pre jednotlivé oblasti L3 úrovne podpory zabezpečovanej dodávateľom a tiež sankcie 
spojené s nedodržaním dohodnutej úrovne podpory.

Počet interných 
pracovníkov, ktorí sa 
venujú podpore riešenia

þ V rámci ÚPPVII je jeden pracovník venujúci sa podpore nástroja na správu architektúry.

Monitoring prevádzky þ V rámci ÚPPVII je tiež jeden pracovník venujúci sa monitorovaniu prevádzky nástroja na správu architektúry.

Kontinuálne zlepšovanie þ Priebežné vyhodnocovanie využiteľnosti a rozsahu aktuálne spracovávaných údajov. Prístup k implementácií inovácií v zmysle 
medzinárodne uznávaných štandardov, ako napr. ITIL.

Tabuľka 39: Vybrané parametre prevádzky

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

17.9. Situácia po realizácií projektu



Vďaka projektu dôjde k reálnemu zlepšeniu v dotknutých procesoch rozhodovania v danej riešených oblastiach, čím sa zabezpečí transformácia organizácie do podoby 
organizácie fungujúcej na základe využívania znalostí („data-driven organization“). Organizácia bude mať po zrealizovaní projektu dostatočnú kapacitu (ako personálnu tak aj 
technicko – dátovú) pokračovať v tomto snažení a svoje procesy, dáta spravovať moderným spôsobom a aplikovať vhodné modely na rozhodovanie. Projekt tak povedie ku  
kultúrnej zmene, a transformácií procesov organizácie smerom k väčšej otvorenosti a rozhodovaniu na základe faktov.

Projekt svojou realizáciou dosiahne nasledovné výsledky:



Výsledok V
ý
b
er

Popis výsledku

Rozhodovacie procesy sú 
transparentnejšie

þ Prostredníctvom DAMoG modelu a uchovávaných údajov je možné realizovať rozhodovania založené na dátach, ako aj analytických 
pohľadoch, ako napr. dopadové analýzy, analýzy rizík, a pod.

Zvýši sa dôvera v štát þ Podporí sa tiež zvýšenie dôvery v štát, a to prostredníctvom vyššej transparentnosti v dôsledku publikovania vybraných analytických 
výstupov na webovom sídle ÚPPVII.

Tvorba legislatívy je 
transparentejšia a 
kvalitnejšia

n/a

Nové znalosti a príležitosti 
sú zdieľané

þ Realizácia projektu podporí jednotnú koordináciu aktivít, ako aj lepšie zdieľanie skúseností a praktík, čo prispeje k tvorbe adresnejších 
stratégií, či politík tak na úrovni štátu, ako aj v príslušných agendách a úsekoch verejnej správy.

Zvýši sa pridané hodnota 
v oblasti Data marketu

n/a

Zvýšia sa tržby vplyvom 
zdieľania údajov a riešení

n/a

Zvýši sa zamestnanosť v 
oblasti dát (data workers)

n/a

Zvýši sa počet firiem n/a

Posilní sa globálna 
konkurencia vplyvom 
zvýšenia transparentnosti 
v štát

n/a

Zabezpečí sa zvýšenie 
kvality služieb

þ Predmetné riešenie podporuje mapovanie používateľského scenára občana, či podnikateľa pri využívaní konkrétnej služby (ako napr. 
celková spokojnosť, pocity z využitia služby, a pod.), a získať tak cennú na dátach postavenú spätnú väzbu. Takto získané informácie 
môžu byť následne využité pri skvalitňovaní poskytovaných služieb štátu.

Zvýši sa kvalita 
rozhodovania

þ Rozhodovanie bude podporené dostupnými údajmi, ako aj analytickými pohľadmi na rôzne úrovne prevádzkového modelu organizácie, čo 
prinesie nové poznatky a náhľad na spôsob jej fungovania. A teda v konečnom dôsledku bude možné komplexnejšie posúdiť dopad 
rozhodovania.

Zníži sa spotrebiteľské riziko n/a

Zlepší sa používanie údajov 
na rozhodovanie aj mimo 
VS

n/a

Zefektívni sa proces 
rozhodovania

Rozhodovanie bude podporené analytickými výstupmi v podobe napr. dopadových analýz, či manažérskych prehľadov, čo v konečnom 
dôsledku prispeje vo výraznej miere k efektívnejšiemu procesu rozhodovania.

Zefektívni sa výkon 
procesov

n/a

Zabezpečí sa vyššia 
kontrola kvality

n/a

Zníži sa riziko rozhodovania þ Keďže cieľom projektu je zachytiť holistický pohľad na fungovanie organizácie ÚPPVII, tj. tak interné aspekty a vzájomné vzťahy ako aj 
presahy na ostatné OVM, prostredníctvom podporovaných dopadových analýz bude možné lepšie odhadnúť prípadné riziko spojené 
s uskutočnením konkrétneho rozhodnutia.

Aplikujú sa prediktívne 
modely a nástroje na 
rozhodovanie

n/a

Zefektívni sa proces 
plánovania zdrojov

n/a

17.9.1. Zabezpečenie transparentnej implementácie a interpretácie



Projekt bude realizovaný v súlade so všetkými pravidlami realizácie dobrých dátových projektov. Realizovaním projektu, ktorého výsledkom má byť predovšetkým zlepšenie 
rozhodovania na základe údajov a implementovaných algoritmov (pre rôzne sféry verejného života) musí byť zabezpečená rovnako transparentnosť a otvorenosť údajov.

Preto pre potreby situácie po realizácií projektu je nevyhnutné zodpovedať na nasledujúcich 10 otázok, ktoré vytvoria rámec transparentnosti projektu ako takého, ako aj 
výsledkov implementácie navrhovaných zmien.

# Povinnosť Á
n
o 
/ 
Nie

Zdôvodnenie

1 Každý algoritmus / riešenie by mal byť doplnený opisom jeho funkcie, cieľov a zamýšľaného vplyvu, 
ktorý by bol k dispozícii tým, ktorí ho používajú.

Uvedené bude predmetom jedného z kľúčových výstupov projektu – metodickej 
dokumentácie, ktorá bude popisovať jednotlivé dostupné analytické metódy 
poskytované existujúcim riešením na podporu správy architektrúry..

2 Organizácie verejného sektora by mali zverejňovať podrobnosti o údajoch na základe, ktorých boli 
alebo sú algoritmy / riešenia založené, ako aj predpoklady použité na vytvorenie spoločne s opisom 
a hodnotením prípadných rizík alebo skreslení..

n/a

2 Algoritmy / riešenia by mali byť kategorizované podľa rizikovej stupnice a to od 1-5, pričom 5 sa týka 
tých, ktorých vplyv na jednotlivca by mohol byť veľmi vysoký a 1 je veľmi malý.

n/a

4 Bude zverejnený zoznam všetkých vstupov použitých pre vytvorenie algoritmu / riešenia pre 
realizáciu rozhodnutí

Popis uvažovaných vstupov pre vytvorenie DAMoG modelu bude súčasťou 
kľúčového výstupu projektu – metodickej dokumentácie.

5 Občania musia vedieť, že riešenie ich problémov je úplne alebo čiastočne realizované algoritmom Riešenie nepredstavuje implementáciu algoritmov na podporu agend v oblasti 
životných situácií občanov.

6 Každý algoritmus / riešenie musí mať identické prostredie pre potreby auditu na otestovanie 
dopadov rôznych vstupných premenných. 

Analýzy budú prebiehať nad jednotnou údajovou základňou v zmysle prístupu 
k tvorbe DAMoG modelu, čo je cieľom predkladaného projektu.

7 Ak budú vytvorené algoritmy / riešenia tretími stranami v ich mene, mali by organizácie vybrať   
takých dodávateľov, ktorí splnia podmienky 1 – 6

n/a

8 Menovaný senior manažér by mal byť spolu zodpovedný za akékoľvek rozhodnutie podporené 
vytvoreným algoritmom resp. riešením

n/a

9 Organizácie verejného sektora, ktoré chcú prijať algoritmické rozhodovanie v oblastiach s vysokým 
rizikom, by sa mali poistiť, pre potreby kompenzácie chýb a negatívnych dopadov na jednotlivcov, 
ktorí budú negatívne ovplyvnení chybným rozhodnutím na základe algoritmu.

n/a

10 Organizácie by sa mali zaviazať k vyhodnocovaniu vplyvov algoritmov alebo riešení, ktoré využívajú 
na rozhodovanie a mali by publikovať ich výsledky

Predmetné riešenie podporuje tvorbu analytických výstupov, ktoré je následne 
možné publikovať na webovom sídle ÚPPVII.

17.10. Udržateľnosť projektu

17.10.1.  Prevádzková a technická udržateľnosť

Výsledky projektu sú k dispozícii (kvalitné údaje v rôznych podobách) a nie je potrebné hradiť špeciálne náklady na prevádzku týchto systémov (prevádzková a technická 
udržateľnosť je integrálnou súčasťou realizačných projektov)
Organizácia aplikovaním záverov projektu zefektívni procesy čím sa vytvorení finančná a kapacitná alokácia na zabezpečenie prevádzky riešenia, zároveň organizácia 
vďaka transformácií funguje efektívnejšie a poskytuje kvalitnejšie služby a politiky a tento prínos výrazne prevyšuje náklady na prevádzku výsledkov.

17.10.2. Financovanie budúceho stavu

Predmetné riešenie je postavené na už existujúcom nástroji na podporu riadenia architektúry, pričom sa predpokladá jeho jednotné a širšie využitie. Za týmto účelom je 
súčasťou projektu dodanie jednotnej a komplexnej metodiky popisujúcej vytvorenie a udržiavanie DAMoG modelu, ako aj príslušných štandardov, a postupov, ktoré budú slúžiť 
ako podkladové materiály pre zabezpečenie kontinuálneho pokračovania výsledkov projektu. Z toho dôvodu nie je nutné uvažovať dodatočné pracovné kapacity na 
zabezpečenie budúceho stavu.

Na zabezpečenie budúceho stavu sú potrebné nasledovné pracovné kapacity:



Pozícia Výber Počet

Dátový špecialista n/a

Dátový analytik n/a

Big Data špecialista n/a

Špecialista na dátové modelovania n/a

17.11. Riziká

Riziko A
pli
ká
cia

Miera
závaž
nosti

Spôsob mitigácie

Nebudú dostatočné 
prostriedky na zabezpečenie 
prevádzky riešenia

Choo
se 
an 
item.

n/a

Projekt nebude udržateľný 
z titulu nedostatočných 
odborných kapacít

þ Nízka Projekt nevyžaduje dodatočné navýšenie, či špeciálnu odbornosť kapacít oproti súčasnému stavu. V tomto ohľade ide o širšie využitie existujúceho 
riešenia na správu architektúry v nadväznosti na aktivity budovania a udržiavania architektúry v zmysle NKIVS, ako aj legislatívnej povinnosti 
monitoringu a hodnotenia informačných technológií VS.

Miera adopcie výsledkov 
projektu v procesoch 
rozhodovania bude nízka

þ Nízka Rozširovanie povedomia a včasná

komunikácia o prínosoch riešenia

spojená so školiacimi aktivitami

a demonštráciou využitia riešenia na praktických príkladoch v kontexte prípadov použitia.

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



17.12. Ekonomická analýza

Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav

Súhrnný popis

V rámci ekonomickej analýzy je kladený dôraz predovšetkým na definovanie prínosov navrhovaného projektu a to ako kvalitatívnych, tak aj kvantitatívnych. Zároveň sú v tejto časti definované aj náklady na realizáciu projektu pre 
jednotlivé aktivity. V nasledujúcej tabuľke je uvedené zaradenie projektu do finančného pásma, ktoré determinuje, či je potrebná detailná ekonomická analýza prostredníctvom CBA alebo postačuje len slovné vyhodnotenie a TCO 
analýza.

Celkové náklady Aplikácia Miera závažnosti

< 1,000,000.00 EUR s DPH CBA nie je potrebná a v časti prínosov nie je potrebné vyčísliť jednotlivé prínosy

>= 1,000,000.00 EUR s DPH þ CBA je potrebná a v časti prínosov sú vyčíslené kvantitatívne prínosy

Tabuľka 40: Finančná povaha projektu

17.13. Rozpočet projektu
Na základe charakteru projektu, ktorý je definovaný v predchádzajúcich častiach štúdie, boli stanovené nasledovné náklady pre jednotlivé aktivity, pričom ku každej aktivite je stručne popísané zdôvodnenie stanovených nákladov 
pre danú aktivitu.

 

Finančný model predstavuje časť financií, ktorá bude žiadaná z príslušnej výzvy, a zároveň spĺňa definované finančné limity pre každú z aktivít projektu (bez podpory prevádzky a nákladov na rozvoj riešenia).

Detailný rozpočet sa nachádza v prílohe k štúdii, kde sú definované aj jednotlivé nákladové položky, ako aj rozdelenie nákladov na oprávnené aktivity podľa príručky.

17.14. Analýza benefitov
V tejto časti sú popísané benefity ako aj riziká, ktoré vyplávajú z nerealizácie projektu. Prínosy sú definované do 5 základných kategórií a to:

Zlepšenie transparentnosti rozhodovania a zefektívnenie procesov

Zvýšenie dôveryhodnosti verejnej správy

Potenciál pre rast dátovej ekonomiky

Zvýšenie spotrebiteľskej a spoločenskej hodnoty

Využitie dátovej vedy na optimalizáciu (aplikácia analytického spracovania údajov pre zefektívnenie a / alebo optimalizáciu vynaložených finančných prostriedkov verejnej správy)

17.14.1. Zlepšenie transparentnosti rozhodovania a zefektívnenie procesov

As
pe
kt

Typ 
príno
su

Vý
ber

Zdôvodnenie Ukazovateľ Súčasná hodnota Spôsob merania a cieľ

Tr
an
sp
ar
en
tn
osť

Zníž
enie 
podv
odov

 n/a n/a n/a n/a

Proa
ktívn
e 
služb
y 
klient
om

Cieľom predmetného riešenia je prispieť 
k vyššej miere transparentnosti 
a podporiť tak rozhodovania na základe 
lepšieho využitia dostupných údajov na 
analytické účely.

Kvalitatívne a kvantitatívne metriky v súvislosti so službami poskytovanými 
občanom, či podnikateľom, ako napr. celková spokojnosť so službami, 
prevádzkové štatistiky (ako často je služba využívaná, a pod.), či technické 
pohľady (zložitosť úprav služby, počet integrácií na iné služby, a pod.), ako aj 
časové a finančné náklady.

V súčasnosti nie je zavedené 
vyhodnocovanie v kontexte širších 
súvislostí a presahov či už v rámci 
interných či externých faktorov 
vplývajúcich na ÚPPVII.

Prostredníctvom vyhodnocovania kvalitatívnych 
a kvantitatívnych metrík v súvislosti so službami 
poskytovanými občanom, či podnikateľom. Všetky tieto údaje 
majú vo výsledku výrazný potenciál prispieť ku skvalitneniu 
poskytovaných služieb štátu.

Zníž
enie 
plytv
ania

n/a n/a n/a n/a

 

17.14.2.  Zvýšenie dôveryhodnosti verejnej správy



As
pekt

Typ 
prínosu

Vý
ber

Zdôvodnenie Ukazovateľ Súčasná hodnota Spôsob merania a cieľ

Dô
ver
a 
v št
át

Dôveryh
odnosť 
údajov

n/a n/a n/a n/a

Leg
isla
tíva

Kvalitne
jšie 
posúde
nie 
vplyvov

 Cieľom riešenia je poskytnúť komplexný pohľad na 
fungovanie ÚPPVII, či už v kontexte interných či 
externých vplyvov a ich vzájomných prepojení, či 
vzťahov.

Interné, či externé parametre reprezentujúce vplyv na 
fungovanie ÚPPVII. Tieto budú predmetom 
analytickej fázy, kde budú bližšie zadefinované 
rámcové prípady použitia.

V súčasnosti nie je využívané 
riešenie pre zachytenie komplexného 
pohľadu na interné, či externé vplyvy.

Vyhodnocovanie zadefinovaných interných, či externých vplyvov na 
fungovanie ÚPPVII, využitím napr. dopadových analýz.

Zdi
eľa
nie 
úda
jov

Nové 
znalosti 
a príleži
tosti

Riešenie tiež prináša možnosť nových poznatkov 
v dôsledku odhalenia širších súvislostí a vzájomných 
vzťahov medzi jednotlivými dimenziami 
prevádzkového modelu ÚPPVII.

 Počet odhalených nových znalostí a príležitostí V súčasnosti nie je využívané 
riešenie pre zachytenie digitálnej 
reprezentácie fungovania 
prevádzkového modelu ÚPPVII.

Vyhodnocovanie využitia nových znalostí a príležitostí, či už na úrovni 
ÚPPVII, alebo v rámci analyticko-metodických jednotiek úradu, či v rámci 
analytických iniciatív realizovaných inými OVM, ako napr. multi-doménové 
analýzy, a pod.

 

17.14.3. Potenciál pre rast dátovej ekonomiky

Aspekt Typ prínosu Výber Zdôvodnenie Ukazovateľ Súčasná hodnota Spôsob merania a cieľ

Veľkosť trhu (Data market) Zvyšovanie pridanej hodnoty n/a n/a n/a n/a

Tržby Príjmy z daní n/a n/a n/a n/a

Pracovníci v oblasti dát (data workers) Zvyšovanie zamestnanosti n/a n/a n/a n/a

Počet firiem Zvyšovanie HDP n/a n/a n/a n/a

 

17.14.4. Zvýšenie spotrebiteľskej a spoločenskej hodnoty

Aspekt Typ prínosu Výber Zdôvodnenie Ukazovateľ Súčasná hodnota Spôsob merania a ciel

Kvalitnejšie služby Spotrebiteľský prebytok n/a n/a n/a n/a

Zvýšenie kvality rozhodovania Zníženie počtu exekúcií n/a n/a n/a n/a

Spotrebiteľské riziko Zníženie rizík n/a n/a n/a n/a

Používanie údajov Eliminácia zlých rozhodnutí n/a n/a n/a n/a

 

17.14.5. Využitie dátovej vedy na optimalizáciu (aplikácia analytického spracovania údajov pre zefektívnenie a / alebo optimalizáciu 
vynaložených finančných prostriedkov verejnej správy)

Aspekt Typ prínosu Vý
ber

Zdôvodnenie Ukazovateľ Súčasná hodnota Spôsob merania

Zlepše
nie 
rozhod
ovania

Zníženie počtu 
FTE

n/a n/a n/a n/a

Efektivi
ta 
proces
ov

Zníženie počtu 
FTE

n/a n/a n/a n/a

Kvalita
kontroly

Lepší dozor a 
dohľad nad 
regulovaním 
prostredím

n/a n/a n/a n/a

Riziko 
rozhod
ovania

Znižovanie rizík 
na základe dát

Riešenie nájde uplatnenie v oblasti riadenia IT rizík a bezpečnosti, 
a to v dôsledku umožnenia zachytenia vzájomných vzťahov v širšom 
kontexte, ako aj vizualizácie vzájomných prepojení a vzťahov.

Miera potenciálnych auditných nálezov, či 
administratívna zaťaž pri poskytovaní 
požadovaných údajov v prípade interného, či 
externého auditu.

 V súčasnosti nie je navrhované 
riešenie využívané pre oblasť 
riadenia IT rizík a bezpečnosti.

 Vyhodnocovanie miery potenciálnych auditných nálezov, či administratívnej záťaže pri 
poskytovaní požadovaných údajov, ako aj lepšie riadenie IT rizík využitím dostupných 
analytických pohľadov, ako napr. dopadové analýzy, teplotné mapy, a pod.

Predikt
ívne 
modely

 

 

Zníženie 
časovej 
náročnosti

n/a n/a n/a n/a

Eliminácia 
chybných 
rozhodnutí

Riešenie prispeje k vyššej miere kvalifikovaných a informovaných 
rozhodovaní na základe vytvorenej komplexnej digitálnej údajovej 
základne ÚPPVII a príslušných analytických pohľadov.

Počet prípadov použitia využitých pri podpore 
rozhodovania

V súčasnosti nie je riešenie 
využívané na podporu 
kvalifikovaných a informovaných 
rozhodovaní.  

Vyhodnocovanie prípadov použitia a príslušných analytických pohľadov využitých 
a prínosných pre podporu kvalifikovaných a informovaných rozhodovaní, ako napr. 
dopadové analýzy, a pod.

Vyplácanie 
financií

n/a n/a n/a n/a

Plánov
anie 
zdrojov

Efektívne 
využitie 
nákladov

n/a n/a n/a n/a

 

Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu sú vyčíslené kvalitatívne prínosy z pohľadu ekonomickej hodnoty pre potreby Cost Benefit Analýzy. V nasledujúcich častiach sú rozpísané prínosy použité pre CBA.



 

 

Ďalšie kvalitatívne prínosy:

Pojem DAMoG je špeciálne vytvorený a použitý pre účely predkladanej štúdie,a tým pádom neexistujú žiadne štúdie, ktoré by sa venovali pridanej hodnote, prínosom, či prístupom v tomto kontexte. Avšak DAMoG v princípe 
pojednáva o riadenej architektúre, čo je známa a akademickou obcou, ako aj komerčnou sférou široko akceptovaná téma. Z toho dôvodu budeme nazerať na prínosy DAMoG v analógií k tejto téme.

Zavedenie riadenia architektúry

Pod pojmom zavedenie riadenia architektúry sa v predkladanom dokumente rozumie zavedenie Enterprise Architektúry, pričom obidva zmieňované pojmy sú v tomto ponímaní totožné. V rámci celého dokumentu sa vychádza 
z definície zavedenia riadenej architektúry podľa architektonického rámca TOGAF. Ten definuje riadenú architektúru jednak ako produkt, ale aj ako proces. Produkt predstavujú všetky výstupy architektonickej práce, teda všetky 
architektonické artefakty, ktoré môžu byť vo forme zoznamov, matíc alebo diagramov a obsahujú jednotlivé stavebné bloky. V našom prípade je produktom riadenej architektúry model DAMoG. Naopak procesom riadenej 
architektúry je popis všetkých aktivít, ktoré súvisia s riadením architektúry – metodické podklady. V ďalšej časti sa preto pozrieme na benefity a pridanú hodnotu zavedenia riadenia architektúry, pričom sa vždy predpokladá 
využitie riadenej architektúry ako produktu, ale zároveň aj procesu.

Benefity zavedenia riadenia architektúry

Napriek tomu, že zavedenie riadenia architektúry so sebou prináša značné výhody, snahy vedúce k jej realizácií sú často spochybňované. Odhalenie benefitov, pridanej hodnoty, či nastavenie návratnosti týchto investícií je 
neľahká úloha, keďže je pomerne komplikované odhaliť všetky priame, ale najmä nepriame prínosy (POTTS, 2010, RODRIGUES, 2010).

Najrozsiahlejší pohľad na pridanú hodnotu a benefity plynúce zo zavedenia riadenej architektúry priniesla metaanalýza (NIEMI, 2019). Identifikácia benefitov bola vykonaná na nasledujúcich štúdiách venujúcim sa predmetnej 
téme – (BOUCHARAS, 2010, FOORTHUIS, 2016, NIEMI, 2008 a TAMM, 2011). Uvedené štúdie boli vybrané na základe ich súhrnného pohľadu na pridanú hodnotu zavedenia riadenej architektúry. V týchto prácach bolo dokopy   
identifikovaných viac ako 250 rozdielnych benefitov. Z nich tvorcovia štúdie (NIEMI, 2019) odhalili 40 najčastejšie sa opakujúcich, a tieto sú zosumarizované v nasledujúcej tabuľke.

 

Zdokumentovanie vedomosti o organizácií Zlepšená kvalita využívaných zdrojov

Identifikácia závislostí jej zdrojov Zlepšená návratnosť projektov

Identifikácia synergií jej zdrojov Zlepšené povedomie o situácií v ekosystéme

Identifikácia sub-optimálneho využitia jej zdrojov Zlepšený proces nasadzovania riešení

Zlepšenie vzájomného pôsobenia partnerov Zlepšená stabilita v organizácií

Zlepšený manažment zmien Zlepšená agilita v organizácií

Zlepšené sledovania dodržiavania súladu s legislatívnymi požiadavkami Zvýšené úspory vďaka rozsahu výroby

Zlepšený proces rozhodovania Zvýšená efektivity

Zlepšená satisfakcia zamestnancov Zvýšený medziročný rast

Zlepšené dosahovanie spoločných cieľov Zlepšená schopnosť inovácie

Zlepšená kvalita využívaných informácií Zvýšený podiel na trhu

Zlepšené investičné rozhodovania Zvýšená flexibilita využívaných zdrojov

Zlepšené meranie výsledkov organizácie Zvýšená počet prepužitých zdrojov

Zlepšené zosúladenie v rámci organizácie Zlepšená schopnosť štandardizácie zdrojov

Zlepšená kolaborácia v organizácií Zvýšenie príjmov

Zlepšené zosúladenie využívaných zdrojov Poskytnutie vysokoúrovňového pohľadu

Zlepšená konsolidácia využívaných zdrojov Poskytnutie smerovania pre vylepšenia

Zlepšená integrácia využívaných zdrojov Poskytnutie štandardizácie zdrojov

Zlepšená komunikácia v organizácií Redukovanie nákladov

Zlepšená satisfakcia zákazníkov Redukovanie komplexnosti

Tabuľka 41: Kvalitatívne prínosy zavedenia riadenia architektúry prezentované v (NIEMI, 2019)

Pri pohľade na vyššie uvedený zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich benefitov môžeme pozorovať široké spektrum abstraktne pomenovaných prínosov, ktoré nie je možné merať, ako napr. zlepšený proces rozhodovania. 
Nachádzajú sa tu však aj prínosy s merateľnou, kvantifikovateľnou pridanou hodnotou ako je redukcia nákladov, a pod. Všetky prezentované benefity boli získané na základe empirického ohodnotenia účastníkov v prostredí 
organizácie, ktorá zaviedla riadenú architektúru. Pridaná hodnota bola získavaná použitím polo-štruktúrovaných dotazníkov. Tie boli vykonávané po tom, čo organizácia zaviedla procesy riadenia architektúry. Niektoré z benefitov 
boli preukázateľné už v úvodných fázach (napr. zlepšená komunikácia v organizácií), iné naopak až po dlhšom čase (napr. zlepšená spokojnosť zákazníkov alebo redukcia nákladov).

Riadená architektúra organizácie vie navyše viesť k zlepšeniu jej prevádzkovej dokonalosti (z angl. „operational excellence“), čo výraznou mierou prispieva k dosahovaniu adresnejších digitálnych transformácií (SCHMIDT, 2015). 
Keďže riadená architektúra prispieva tiež k prepoužívaniu komponentov, každý znovu použitý komponent môžeme vnímať ako „100-percentnú“ návratnosť investície (ZACHMAN, 1997). Vyššie spomenuté kvalitatívne benefity 
zavedenia riadenej architektúry boli opätovne preukázané v štúdií (SHANKS, 2018). Dobré nastavené riadenie architektúry môže navyše prispieť k lepším strategickým iniciatívam a redukovaniu rizika spojeného s realizáciou 
projektov (ROSS, 2003). Benefity a pridanú hodnotu zavedenia riadenej architektúry v prostredí verejnej správy preukazuje štúdia (LIIMATAINEN, 2008).

Všetky štúdie preukazujú priamy, resp. nepriamy dôsledok zavedenia riadenej architektúry, cez plánovanie a dokumentáciu fungovania organizácie, na zlepšenie jej pochopenia ako celku, ale aj jej jednotlivých komponentov. 
Vďaka tomu je možné vykonávať informované rozhodovania o ďalšom smerovaní a transformácií organizácie. Ako je zrejmé z predchádzajúcej časti, kvalitatívne benefity zavedenia riadenej architektúry sú jasne preukázateľné.

Kvantitatívne prínosy riadenia architektúry



Kým väčšina existujúcich verejne publikovaných štúdií hovorí o jasne preukázateľných kvalitatívnych benefitoch zavedenia riadenia architektúry, takmer žiadna z voľnej dostupných štúdií nedeklaruje jej kvantitatívne prínosy. Je 
preto veľmi náročne kvantitatívne definovať jej pridanú hodnotu a benefity.

Kvantitatívnym benefitom projektov zavedenia riadenej architektúry v prostredí verejnej správy Spojených štátov amerických sa venuje práca (RICO, 2008). Štúdia hovorí o nákladoch a prínosoch zavedenia architektúry, či už na 
úrovni štátnych iniciatív alebo na úrovni tých federatívnych. Štúdia preukazuje priemernú návratnosť investície na projekty architektúry 4,418% v prípade štátnych iniciatív a 2,553% v prípade federatívnych iniciatív.

Z komerčnej sféry sú dostupné niektoré ďalšie zaujímavé štatistiky. Ázijská banka dokázala zavedením architektúry znížiť náklady na IT až vo výške 35% . To najmä v dôsledku jasného sledovania definovaných cieľov [1]
a stratégií, ako aj sústredenia sa na tie IT aktivity, ktoré smerujú k naplneniu týchto cieľov. Zavedením riadenej architektúry deklarovala Austrálska banka úsporu vo výške 1,4% z celkových prevádzkových nákladov. To bolo 
dosiahnuté najmä konsolidáciou, zdieľaním a prepoužívaním technologických zdrojov. Vďaka lepšiemu manažmentu svojho IT portfólia ušetrila istá agentúra americkej verejnej správy viac ako 3% svojich nákladov na chod IT a to 
v priebehu 3 rokov .[2]

Záver

Nie je pochýb o tom, že zavedenie riadenej architektúry má pozitívny vplyv na viaceré kvalitatívne vlastnosti fungovania organizácie. Túto skutočnosť preukazuje veľké množstvo akademických štúdií, kde boli zohľadnené tak 
súkromné spoločnosti, ako aj organizácie verejného sektora. Vyššie uvedené kvalitatívne atribúty a ich pridaná hodnota sú úzko prepojené a priamo pozitívne vplývajú aj na kvantitatívne vlastnosti ako sú príjmy, náklady, 
redundancia stavebných blokov organizácie, návratnosť investícií, a pod. Akademická obec je však veľmi opatrná vo vyčísľovaní tejto pridanej hodnoty voči sledovaným indikátorom. Existuje minimálne množstvo štúdií, ktoré sa 
venujú predmetnej téme, navyše k tejto téme neexistujú ani žiadne voľne dostupné analýzy lokálne pôsobiacich, resp. globálnych poradenských spoločností. V rámci materiálov, ktoré sú voľné dostupné sa hovorí o kvantitatívnych 
prínosoch vo veľkom rozsahu a to od jednotiek percent až po rádovo desiatky percent v úsporách voči nákladom, či už na IT alebo na celkový chod organizácie. Štúdia (RICO, 2008), ktorá sleduje návratnosť investícií na projekty 
zavedenia riadenej architektúry v prostredí verejnej správy Spojených štátov amerických, hovorí o priemernej hodnote 2,553% na úrovni štátnych iniciatív, respektíve 4,418% na úrovni federatívnych iniciatív.

V zmysle vyššie uvedeného bol pre výpočet kvalitatívnych prínosov uvažovaný konzervatívny predpoklad, a to výška prínosov ako 2% (predstavuje pesimistický odhad zohľadňujúci približne 20% zníženie vyššie zdôvodnenej 
hodnoty 2,553%) z relevantných IT výdavkov jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v rámci medzirezortného programu 0EK – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu pre rok 2021. Táto suma 
predstavuje 243 461 166 EUR EUR, pod ktorými sa rozumie rozpočtovanie a realizácia nákupov informačných technológií (ďalej len „IT nákup“). IT nákup obsahuje dve skupiny :[3]

IT výdavky – bežné a kapitálové výdavky štátneho rozpočtu vynaložené na nákup informačných technológií najmä na hardware, licencie, úhradu výdavkov spojených s prevádzkou systémov a zmien, a pod.

IT projekt – bežné a kapitálové výdavky štátneho rozpočtu vynaložené na nákup informačných technológií, kde patrí nákup tovarov a služieb ako finančné plnenie z uzatvorených zmlúv, rozšírenie informačného systému o nový 
modul, alebo novú službu, migrácie do vládneho cloudu, a pod.

Z toho dôvodu táto suma predstavuje východziu bázu pre výpočet kvalitatívnych prínosov, ktoré sú uvažované vo výške 4 869 223 EUR (2% z plánovaných IT výdavkov ústredných orgánov štátnej správy na rok 2021 podľa 
medzirezortného programu 0EK). Táto suma bola simulovaná ako postupný čiastkový nárast počas 10 rokov trvania projektu (postupný nárast začína od druhého roka projektu).

V neposlednom rade predmetný projekt predstavuje tiež solídny základ pre uplatnenie a budovanie Inteligentnejšej Európy, ako jedného z kľúčových návrhov priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027[4]
. V rámci tejto priority je uvažovaná podpora digitálneho hospodárstva založeného na údajoch a moderných technológiách pre digitálnu transformáciu, ako aj modernizácia poskytovania verejných služieb. Pri oboch uvedených 
iniciatívach prináša tento projekt podporu pri ich očakávaných výsledkoch, a to konkrétne:

Podpora procesu digitálnej transformácie zavedením jednotného prístupu k digitalizácií a objektivizácií dostupných údajov, či informácií,

Návrh a poskytovanie lepších služieb v dôsledku inovatívnych a moderných technológií v súalde s potrebami a požiadavkami občanov a podnikatľov,

Podpora interoperability a prístupnosti informačných systémov prostredníctvom lepšieho prehľadu o aktuálnom i plánovanom IT portfóliu organizácie.
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17.15. Zhrnutie
Je potrebné poznamenať, že uvedené riešenie pre analytické spracovanie a lepšie využitie získaných znalostí má investigatívny a podporný charakter, čo znamená, že v praxi sa bude jednať o vyhodnocovanie a overovanie 
predpokladov a hypotéz. Tento prístup podporí tvorbu adresných, účinných a efektívnych stratégií, politík a rozhodovaní pre zainteresovaných účastníkov, a to z úrovne ÚPPVII ako centrálnej autority pre správu architektúry VS 
SR. Analytické výstupy nie v každom prípade prispejú k priamemu ekonomickému prínosu, ktorý bude možné jednoznačne kvantifikovať:

Kvalita a výkonnosť – zlepšenie kvality poskytovaných služieb tak smerom dovnútra organizácie, ako aj smerom von k občanovi, podnikateľovi či inému OVM, a to prostredníctvom vyhodnocovania spätnej väzby od občana a 
podnikateľa, identifikácia oblastí s potenciálom na zlepšenie na základe vopred definovaných ukazovateľov výkonnosti, miera súladu medzi stanovenými cieľmi organizácie a príslušnými plánovanými, realizovanými, či 
implementovanými iniciatívami a pod.



Efektivita prevádzky – zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie efektivity v dôsledku identifikácie oblastí s duplicitným vykonávaním činností, neefektívne nastaveným zabezpečovaním procesov, nízkej miery podpory zo 
strany informačných systémov, lepšej podpory kvalifikovaných rozhodovaní, či nevyužitím potenciálom.

IT bezpečnosť – zníženie miery potenciálnych auditných nálezov ako aj administratívnej záťaže vďaka lepšiemu prehľadu a kontrole organizácie, ako aj možnosti využitia analytických služieb v podobe dopadových analýz, či 
teplotných máp a pod.

Z toho dôvodu ako podklad pre kvantifikáciu kvalitatívnych prínosov vyplývajúcich z lepších podkladov na rozhodovanie a governance IT verejnej správy je uvažovaný rozpočet projektov UPVII na informatizáciu spoločnosti 
v rámci OP II. 

Aktuálny zoznam len národných projektov predstavuje investíciu vo výške 155.760.000 EUR, ktoré UPVII plánuje vynaložiť na rozvoj IT v rámci aktuálneho programového obdobia.

 

Na základe priemerných nákladov na prevádzku vo výške 10% z hodnoty projektu je možné očakávať navýšenie aktuálnych nákladov na prevádzkovanie IT systémov v štáte minimálne o čiastku 15.576.000  Eur ročne.

 

V rámci prínosov neboli kvantifikované prínosy vyplývajúce z možných pozitívnych dopadov na už realizované projekty IS VS z OPIS a rovnako neboli zahrnuté ani prínosy možných pozitívnych dopadov na zvyšovanie efektivity 
riadenia už existujúcich systémov.

 

Prínos predmetného riešenia očakávame minimálne vo výške 1% z vyššie uvedených investičných nákladov a 2% z predpokladaných ročných nákladov na prevádzku týchto systémov.

V rámci analýzy prínosov a nákladov by bol priebežný postupný čiastkový prínos za obdobie 10 rokov vo výške 4.672.800 Eur. 

 

 

17.16. Riziká

Riziko Apliká
cia

Miera 
závažnosti

Spôsob mitigácie

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

n/a

Projekt nedosiahne očakávané prínosy þ Vysoká Konzultovať predmetné riešenie ako aj jeho pridanú hodnotu, vrátane praktickej demonštrácie na vybraných prípadoch použitia a ich 
prínosov k podpore rozhodovania.

Nebudú k dispozícii údaje, aby sa dali overiť prínosy Choose an 
item.

n/a

Nepodarí sa upraviť legislatívu tak, aby bol vytvorený právny nárok na získanie 
potrebných zdrojových dát

Choose an 
item.

n/a

Náklady na implementáciu budú vyššie ako plánované resp. sa vymknú spod kontroly þ Vysoká Efektívny projektový manažment a priebežná kontrola nákladov na realizáciu projektu a presne definovaný rozpočet pre jednotlivé fázy 
projektu.
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[3] Metodický pokyn Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na usmernenie rozpočtovania IT nákupu v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo 
štátneho rozpočtu

[4] Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 - 2027
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