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1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU 

1.1. HISTÓRIA ZMIEN  
 

Verzia Dátum Zmeny Meno 

v.1 31.1.2022  KNSSR 

    

    
    

 
 

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE 
 

Účelom predkladaného dokumentu je, v rámci iniciačnej fázy projektu, popísať detailné informácie o navrhovanom 

projekte so zameraním na aktivity projektu, sledované ciele, motiváciu jeho realizácie, ako aj samotný návrh riešenia. 

Dokument definuje tiež organizačné zabezpečenie realizácie projektu prostredníctvom alokácie rozpočtu, harmonogramu 

aktivít a návrhu interných kapacít. 

Dokument bol vytvorený na základe dopytovej výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so 

zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“. 

Dokument je vypracovaný v súlade s vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov.  

 

2.1. POUŽITÉ SKRATKY  

2.1.1. KONVENCIE – PRAVIDLÁ NÁZVOSLOVIA, ČÍSLOVANIA A VERZIONOVANIA - POŽIADAVIEK  

 
ID SKRATKA POPIS 

1. FP Funkcionálna požiadavka 

2. NFP Nefunkcionálna požiadavka 

3. TP Technická požiadavka 

4. LP Legislatívna požiadavka 

5. UP Užívateľská požiadavka 

 

2.1.2. POUŽITÉ SKRATKY  

 
ID SKRATKA POPIS 

1. GDPR 
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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

2. ESĽP Európsky súd pre ľudské práva 

3. IS Informačný systém 

4. ISVS Informačný systém verejnej správy 

5. KNS SR Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

6. 
NS SR/ 
Najvyšší súd 

Najvyšší súd Slovenskej republiky 

7. MCA Multikriteriálna analýza 

8. ODAK Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky 

9. zákon o súdoch  Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

10. Organizácia Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyšší súd Slovenskej republiky 

11. SD EÚ Súdny dvor Európskej únie  

12. ÚS SR Ústavný súd Slovenskej republiky 

13. NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

14. 
Vyhláška 
o riadení 
projektov 

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o 
riadení projektov 
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2.1.3. KONVENCIE PRE TYPY POŽIADAVIEK (PRÍKLADY) 

 
Hlavné kategórie požiadaviek, v zmysle katalógu požiadaviek, sú rozdelené na funkcionálne, nefunkcionálne, technické, 
legislatívne a užívateľské požiadavky. 
Podkategória požiadaviek je rozdelená v závislosti od potrieb projektu nasledovne: 
 

Funkcionálne požiadavky používajú konvenciu: 
FP_00 

 FP – funkcionálna požiadavka 
 00 – číslo požiadavky 

 
Nefunkcionálne požiadavky používajú konvenciu: 
NFP_00 

 NFP – nefunkcionálna požiadavka 
 00 – číslo požiadavky 

 
Technické požiadavky používajú konvenciu: 
TP_00 

 TP – technická požiadavka 

 00 – číslo požiadavky 
 
Legislatívne požiadavky používajú konvenciu: 
LP_00 

 LP – legislatívna požiadavka 
 00 – číslo požiadavky 

 

Užívateľské požiadavky používajú konvenciu: 
UP_00 

 UP – užívateľská požiadavka 
 00 – číslo požiadavky 

 

3. DEFINOVANIE PROJEKTU  

3.1. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 

 
KNS SR, v súlade s ustanovením § 24a zákona o súdoch, plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, 
ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti NS SR. V rámci toho, okrem iného, riadi a 
metodicky usmerňuje vývoj, nasadzovanie a využívanie informačných systémov a technológií na NS SR a zodpovedá za 
včasné zverejňovanie súdnych rozhodnutí NS SR. 
 
Podľa ustanovenia § 8 zákona o súdoch, NS SR najmä koná a rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných 
prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných, krajských súdov, Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu, ak 
tak ustanovujú predpisy o konaní pred súdmi. V neposlednom rade NS SR dbá o jednotný výklad a jednotné používanie 
zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vlastnou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijíma stanoviská 
k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zverejňuje právoplatné súdne 
rozhodnutia zásadného významu v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. 
 
    
Hlavné dôvody realizácie projektu: 

 Zlepšenie vybraných koncových služieb organizácie 
 Skvalitnenie užívateľskej prívetivosti webového sídla organizácie 
 Zvýšenie úrovne dostupnosti súdnych rozhodnutí NSSR 

 
 
Projekt bude realizovaný prostredníctvom 2 aktivít a ich podaktivít:  
 
Aktivita 1: Vytvorenie interných kapacít pre zlepšovanie a správu elektronických služieb – cieľom aktivity je 
vytvorenie interných kapacít a kompetencií pre agilné a flexibilné riešenie implementácie, vylepšovania, zjednodušovania, 
nasadenia a správy elektronických služieb v rámci rezortných IS so zavedením manažmentu spätnej väzby. Súčasťou 
aktivity bude zlepšenie webového sídla a skvalitnenie užívateľskej prívetivosti webového sídla organizácie so zavedením 
manažmentu spokojnosti a sledovania spätnej väzby od používateľov. 
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Aktivita 2: Implementácia „malých zlepšení“ na front/back-ende – aktivita bude realizovaná nasledovnými 

podaktivitami: 
Podaktivita 1: Zlepšenie zverejňovania súdnych rozhodnutí NS SR – podaktivita je zameraná na zlepšenie 
zverejňovania súdnych rozhodnutí a pozostáva z troch častí:  
1. Digitálne pracovisko - zlepšenie na back-ende, vybavenie knižnými skenermi, OCR softvérom a softvérom 

pre anonymizáciu rozhodnutí pre ďalšie pokračovanie v digitalizácii zdrojov (najmä knižné publikácie 
obsahujúce cenné zdroje staršej rozhodovacej praxe pred rokom 1995); 

2. Digitalizácia historických rozhodnutí NS SR - skenovanie a konverzia rozhodnutí, ktoré sú dostupné iba v 
listinnej podobe; 

3. Zverejňovanie súdnych rozhodnutí - vytvorenie centrálnej databázy s plným rozsahom rozhodnutí v 
elektronickej forme, používanie jednotného dátového modelu a následne sprístupnenie rozhodnutí 
prostredníctvom webovej stránky s kvalitným vyhľadávaním; 

Podaktivita 2: Implementácia aplikácie „Moje konanie“ – podaktivita zameraná na zlepšenie na front-ende 
sprístupnením údajov o súdnom konaní a rozhodnutí NS SR účastníkom konania prostredníctvom aplikácie. 

 
 

Realizácia projektu je odhadovaná na 20 mesiacov, pričom predpokladaná hodnota projektu je 752 846,20 EUR.  
 
 
Výsledky implementácie projektu sú určené pre sudcov NS SR a zamestnancov KNS SR, pre sudcov okresných súdov, 
krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu, pre účastníkov a sporové strany súdneho konania a pre ostatnú 
odbornú a laickú verejnosť.  Sledované výsledky projektu zabezpečia plnenie zákonnej požiadavky dostupnosti 
rozhodovacej praxe, podporenej priamym oprávneným dopytom odbornej aj laickej verejnosti. 
 
 
Hlavným cieľom projektu je, prostredníctvom plánovaných aktivít a činností, inovovať služby KNS SR a NSSR voči 
cieľovej skupine tak, aby boli dosiahnuté sledované vlastnosti služieb, a to: 

- multikanálový prístup k službám; 
- služby v kontexte životných situácií; 
- dostupnosť rozhodovacej praxe; 
- pro-klientsky prístup k účastníkom súdneho konania a sporovým stranám súdneho konania; 
- užívateľsky prívetivé služby, prehlaď o stave realizácie služby „Moje konanie“; 
- nástroje pre spätnú väzbu od používateľov, hodnotenie kvality služieb. 

 
 
Výsledky tiež prispejú  k technologickému a dátovému rozvoju v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej 
správy Slovenskej republiky. Projekt priamo prispieva k strategickým cieľom NKIVS, najmä k prioritnej osi 1 „Lepšie 
služby“ a prioritnej osi 2 „Digitálna a dátová transformácia“ a k plneniu strategických priorít v súlade s NKIVS, najmä k 
strategickým prioritám „Multikanálový prístup“, „Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby 
navigáciou“ a „Otvorené údaje“.  
 
 
Projekt bude realizovaný v súlade s vyhláškou o riadení projektov a pri riešení elektronických služieb bude dôraz kladený 
aj na súlad s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb verejnej správy a na súlad s GDPR.  
 
 
Projekt prispieva k špecifickým cieľom prioritnej osi 7. „Informačná spoločnosť“ Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra, a to: 

- ŠC 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov, 
- ŠC 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov. 

  
 
 
Tabuľka č. 1 Zoznam projektom zlepšovaných elektronických služieb a príslušných životných situácií 
 

Počet 
elektronických 
služieb, ktoré budú 
predmetom 
zlepšovania 

Z toho počet 
koncových služieb, 
ktoré riešia prioritné 
životné situácie 

Priemerná 
početnosť podaní 
(online + offline) 
zlepšovaných 
koncových služieb 
za predošlý 
kalendárny rok 

Počet koncových 
služieb, v ktorých 
sa projektom zvýši 
úroveň 
elektronizácie 

V priemerne v 
koľkých kategóriách 
KPI používateľskej 
prívetivosti chce 
predpokladaný 
projekt zlepšiť 
vybrané koncové 
služby? 

Počet 
používateľských 
rozhraní koncových 
elektronických 
služieb, ktoré sa 
zosúladia s IDSK 

4 4 6 107,25 4 5 4 
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Tabuľka č. 2 Zoznam projektom zlepšovaných elektronických služieb a príslušných životných situácií  
 

Počet 
webových 
sídel, ktoré 

budú 
predmetom 
zlepšovania 

používateľskej 
prívetivosti 

URL webov 

Počet 
používateľských 

rozhraní 
webových sídel, 

ktoré sa zosúladia 
s IDSK  

Používateľská  spokojnosť s webom (podľa sekcií)1 

AS IS TO BE 

1 https://www.nsud.sk/ 1 

Elektronický formulár – 2,7 

Informácie o pojednávaniach – 2,7 

Vyhľadávanie v rozhodnutiach – 2,2 

Vyhľadávanie informácií – 2,5 

 

Celkové hodnotenie webu – 2,8 

 
4 

 
 
 

3.2. MOTIVÁCIA A ROZSAH PROJEKTU  
 
 

Princíp právnej istoty je jedným zo základných princípov právneho štátu, zakotvený priamo v Ústave Slovenskej 

republiky. Princíp spočíva v tom, že „všetky subjekty práva môžu odôvodnene očakávať, že príslušné štátne orgány budú 

konať a rozhodovať podľa platných právnych predpisov, že ich budú správne vykladať a aplikovať“ (nález Ústavného 

súdu SR, sp. zn. II. ÚS 48/97). Súčasťou princípu právnej istoty je doktrína legitímneho očakávania (doktrína 

predvídateľnosti). Jej účelom je garancia čitateľnosti správania sa orgánov verejnej moci a ochrana súkromných osôb 

pred nepredvídateľným mocenským zásahom do ich právnej situácie, na vyústenie ktorej do určitého výsledku sa 

spoliehali (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 16/06). Vo fáze aplikácie práva je dôležitá existencia kritérií, podľa 

ktorých sa vysvetľuje a uplatňuje každá právna norma a zabezpečuje sa jednota uplatňovania právnej úpravy 

v rovnakých prípadoch. Jedným z hlavných orgánov aplikácie práva sú súdy, vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky. Vo vzťahu k súdnemu rozhodovaniu je princíp právnej istoty a doktrína predvídateľnosti priamo zakotvená aj 

vo všetkých procesných kódexoch, ktoré priamo upravujú priebeh a pravidlá súdneho konania. Súdy, NS SR 

nevynímajúc, musia všetky spory rozhodovať v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít. 

Uvedené znamená, že súdy musia vždy rozhodovať v súlade ustálenou judikatúrou líniou NS SR, Ústavného súdu 

Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Právna požiadavka 

rozhodovania v súlade s ustálenou judikatúrou tak kladie vysoké požiadavky na dostupnosť predošlých súdnych 

rozhodnutí.  

Rozhodnutia ÚS SR, ESĽP či SD EÚ sú ľahko dostupné prostredníctvom prepracovaných verejných databáz ich 

rozhodnutí, ktoré spĺňajú vysoké nároky tak z hľadiska vyhľadávacích kritérií, ako aj z hľadiska samotného obsahu.  

 

NS SR sa snaží dosiahnuť požadovanú úroveň dostupnosti vlastných súdnych rozhodnutí, pričom potrebné aktivity 

uskutočňuje prostredníctvom KNS SR približne od roku 2017. Hlavným cieľom doterajších a plánovaných aktivít KNS SR 

je vytvoriť jednu komplexnú databázu všetkých rozhodnutí NS SR, ktorá by bola následne dostupná aj odbornej a laickej 

verejnosti.   

 

V súčasnosti sa súdne rozhodnutia nachádzajú v niekoľkých zdrojoch, pričom platí, že dané zdroje sa z hľadiska obsahu 

vzájomne prekrývajú: 

- Archív NS SR – všetky súdne spisy vrátane súdnych rozhodnutí v listinnej forme, datované približne do roku 

1995. 

- Register NS – evidenčná aplikácia pre súdny spis, ktorá však neobsahuje všetky rozhodnutia v elektronickej 

forme pre všetky súdne konania. Neslúži ako databáza, neposkytuje žiadnu formu vyhľadávania. Obsahuje cca 

64 000 rozhodnutí, datované približne do roku 2000.  

- Web stránka – verejne sprístupňuje množinu rozhodnutí v elektronickej forme (cca 92 000 rozhodnutí); jej 

zdrojom je primárne Register NS, doplnený o manuálnu migráciu dodatočne dohľadaných rozhodnutí 

                                                      
1 Určená na základe vyhodnotenia prieskumu spokojnosti v súlade s Metodikou pre benchmark životných situácií z pohľadu 
behaviorálnych intervencií. Priradené hodnoty: Výborná – 4, dobrá – 3, priemerná – 2, nedostatočná - 1 
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v elektronickej forme (napríklad Fabasoft). Umožňuje základné vyhľadávanie podľa 5 kritérií (kľúčové slovo, 

ECLI, dátum rozhodnutia, kolégium, spisová značka) 

- Databáza NUXEO – obsahuje množinu rozhodnutí v elektronickej forme; rozhodnutia sú zadávané manuálne 

prostredníctvom asistentov sudcov a analytikov ODAK. Rozhodnutia sú analyticky spracúvané a označované 

príslušnými metaúdajmi pre využitie dostupných vyhľadávacích kritérií. Databáza NUXEO je dostupná výlučne 

interne pre potreby NS SR a KNS SR.  

 

V tabuľke č. 3 je uvedený prehľad jednotlivých zdrojov súdnych rozhodnutí NS SR so zodpovedajúcim počtom, a to bez 

správneho kolégia s ohľadom na vznik Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky ako samostatnej súdnej 

inštitúcie.   

 

Tabuľka č. 3 Zdroje a počty súdnych rozhodnutí NS SR: 

 

ZDROJ POČET ROZHODNUTÍ 

Register NS 42 000 

Webstránka 63 000 

NUXEO 9 000 

Celkový nápad na NS SR podľa Registra NS 
(počet vydaných rozhodnutí NS SR) 

170 000 

 
Porovnaním dostupných zdrojov bolo zistené nasledovné: 

 4300 rozhodnutí nie je prenesených z Registra NS na webstránku 

 o 24 200 rozhodnutí viac obsahuje webstránka voči Registru NS 

 iba 66 000 rozhodnutí z celkového počtu cca 170 000 je dostupných v elektronickej forme 

 

Z uvedeného vyplýva, že viac ako 100 000 rozhodnutí je dostupných iba v listinnej podobe v archíve NS SR, v dôsledku 

čoho nespĺňajú požiadavku dostupnosti judikatúry najvyššej súdnej autority pre okresné a krajské súdy, a ani pre vlastné 

rozhodovanie NS SR.  

Tento údaj bol podrobený ďalšej analýze a zoznam bol očistený o dva spôsoby rozhodovania, a  to: 

- tzv. hromadné podania v spotrebiteľských veciach – ide o konania s rovnakým účastníkom na strane 

navrhovateľa (nebankové spoločnosti), začaté na základe rovnakých podaním v skutkovo a právne obdobných 

veciach.  

- tzv. INAK – vrátenie veci bez rozhodnutia NS SR – ide o tie konania, ktoré boli skončené v krátkom čase po 

podaní na NS SR pre rôzne okolnosti, ako sú chýbajúce časti spisu, procesné chyby a podobne. Ak sa rovnaká 

vec opätovne vrátila na NS SR na rozhodovanie a súd riadne rozhodol, konanie bolo vždy vedené pod novou 

spisovou značkou. 

 

Výsledkom vykonanej analýzy je nevyhnutná potreba digitalizácie cca 50 000 súdnych rozhodnutí NS SR na splnenie 

zákonných požiadaviek dostupnosti súdnych rozhodnutí a rozhodovania podľa ustálenej súdnej praxe. Zároveň je 

potrebné zabezpečiť migráciu údajov medzi aktuálnymi zdrojmi pre zjednotenie obsahu a vytvoriť jednu centrálnu 

databázu súdnych rozhodnutí. 

 

V posledných troch rokoch NS SR, prostredníctvom troch kolégií (civilné, trestné a obchodné) vydával priemerne 3382 

rozhodnutí ročne. Ako bolo uvedené vyššie, všetky vydané rozhodnutia musia byť sprístupňované verejnosti práve 

prostredníctvom webovej stránky. Práve v dôsledku nedostatočnej migrácie údajov, technických nedostatkov 

a neexistencie jednej centrálnej databázy nie je táto povinnosť riadne plnená.       

Súdne rozhodnutie je záverečný akt súdneho konania a zároveň záväzný prejav vôle súdu vyjadrený v zákonom 

predpísanej forme, s ktorým sú spojené konkrétne právne účinky. Podstata súdneho rozhodovania spočíva v tom, že 

príslušný súd v rámci zákonom stanovenej právomoci vyjadruje svoj záväzný názor na opodstatnenosť a rozsah 

procesnej ochrany, ktorej sa v súdnom konaní domáha účastník konania, resp. strany sporu. Súdne rozhodnutie vždy 

primárne pôsobí iba medzi dotknutými stranami, reguluje konkrétne spoločenské vzťahy, ktoré sú predmetom sporu, no 

zároveň vždy pôsobí na celú spoločnosť a vplýva na všetky fyzické a právnické osoby, ako potenciálnych budúcich 

účastníkov konania. Uvedené súvisí aj s už spomínaným princípom právnej istoty a nevyhnutnosti rozhodovania v súlade 

s ustálenou súdnou praxou. Doručovanie súdneho rozhodnutia sa realizuje zákonom presne definovaným postupom, 

pričom platí, že rozhodnutie sa doručuje vždy v listinnej forme a toto doručovanie zabezpečuje okresný alebo krajský 
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súd. Doručovanie NSSR priamo účastníkom konania je skôr výnimočné a realizuje sa napríklad v prípade odkladu 

vykonateľnosti a právoplatnosti rozhodnutia, pri prerušení dovolacieho konania, v konaní o dovolaní generálneho 

prokurátora a iné. V týchto prípadoch sa doručuje prevažne listinnou formou alebo elektronicky do elektronickej schránky 

účastníka, okrem trestnoprávneho kolégia kde sa elektronické doručovanie nepoužíva vôbec. Súdne konanie na NS SR, 

ktoré predchádza rozhodnutiu, je voči prvostupňovému a druhostupňovému konaniu špecifické a interakcia medzi súdom 

a účastníkmi konania je minimálna. Účastník konania sa o svojom súdnom konaní môže informovať prostredníctvom 

Informačného centra, na ktoré sa môže obrátiť telefonicky alebo e-mailom. Informačné centrum zabezpečuje každý 

pracovný deň styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania o stave súdneho konania, 

sprostredkovaním nazerania do súdnych spisov, vyznačovanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisoch 

rozhodnutí súdu a vydávanie úradných potvrdení z Registra NS a overovanie fotokópie zo súdneho spisu. Telefonické 

dopyty účastníkov sa vybavujú obmedzene, nakoľko nie je možné si overiť totožnosť volajúceho. Pri osobnom styku 

účastníka konania  si zamestnanec informačného centra musí overiť totožnosť účastníka konania a následne si fyzicky 

alebo cez Register NS v súdnom spise skontrolovať aj to, či je účastníkom súdneho konania. Zamestnanec informačného 

centra poskytuje informácie len z Registra NS a nie priamo zo súdneho spisu. Uvedené znamená, že pre získanie 

aktuálnych informácií o stave súdneho konania sa účastník konania musí spravidla dostaviť osobne na Informačné 

centrum.  

 
Z pohľadu oblastí, ktorých sa navrhovaný projekt týka, KNS SR realizuje nasledovné základné biznis funkcie: 

- digitalizácia historických súdnych rozhodnutí a rozhodovania NS SR, 
- zverejňovanie a publikovanie súdnych rozhodnutí NS SR, 
- spracovanie súdnych rozhodnutí do elektronickej formy, 
- poskytovanie otvorených údajov, 
- poskytovanie údajov zo súdnych spisov. 

 

Identifikované nedostatky, ktoré budú projektom odstránené: 

- absencia jedného validného zdroja súdnych rozhodnutí NS SR, 

- nedostatočná migrácia údajov medzi aktuálnymi zdrojmi súdnych rozhodnutí NS SR, 

- nedostupnosť všetkých súdnych rozhodnutí NS SR, 

- absencia multikanálového prístupu účastníka súdneho konania a sporovej strany súdneho konania 

k informáciám o stave súdneho konania a k nahliadaniu do súdneho spisu,  

- absencia životného cyklu spätnej väzby- v rámci organizácie nie sú nastavené mechanizmy, ktoré by 

monitorovali a vyhodnocovali  spätnú väzbu z hľadiska užívateľskej prívetivosti webového sídla,  

- absencia interných personálnych kapacít, ktoré by zodpovedali za zabezpečenie rozvoja elektronických služieb 

organizácie. 

 

Biznis požiadavky projektu:  

- Zvýšenie úrovne dostupnosti súdnych rozhodnutí NS SR, 

- Skvalitnenie užívateľskej prívetivosti poskytovaných elektronických služieb, 
- Zlepšenie prístupnosti služby nahliadnutia do spisu, 
- Zlepšenie poskytovania otvorených údajov, 
- Zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby webového sídla organizácie. 

 
Predmetom projektu je: 

 Zverejňovanie súdnych rozhodnutí NS SR  
 Vytvorenie digitálneho pracoviska  
 Digitalizácia historických rozhodnutí NS SR  
 Implementácia aplikácie „Moje konanie“  
 Zlepšenie webového sídla  
 Vytvorenie interných kapacít pre zlepšovanie a správu elektronických služieb. 

 
Dotknuté životné situácie:  
ŽS 003 - Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy,  
ŽS 055 Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy,  
ŽS 059 Právna ochrana.  
 
Z pohľadu číselníka úsekov a agend projekt rieši: 

 U00119 Súdy a väzenstvo, 
 A0001642 Správa a zabezpečovanie centrálneho informačného systému súdov a iných informačných systémov 
 A0001644 Zjednocovanie výkladu a používania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov 
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Výsledkom realizácie projektu bude dosiahnutie nasledovných požadovaných efektov: 

A. Zjednodušenie životných situácií pre koncových používateľov elektronických služieb KNS SR, 
B. Zvýšenie využívania elektronických služieb KNS SR,  
C. Zvýšenie používateľskej prívetivosti koncových služieb a webového sídla KNS SR za pomoci ID-SK, 
D. Zvýšenie spokojnosti s riešením potrieb v rámci životnej situácie, 
E. Zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov elektronických 

služieb KNS SR, 
F. Vytvorenie kompetencií a kapacít pre agilné a flexibilné riešenie implementácie, vylepšovanie/zjednodušovanie, 

nasadenie a správu elektronických služieb v rámci rezortných IS KNS SR. 
 
 
Tabuľka č. 4 Zoznam a rozsah projektom zlepšovaných elektronických služieb 1 
 

# 

Elektronické služby (G2B, 
G2C alebo G2G),  ktoré 

budú predmetom 
zlepšovania 

Súčasťou ktorej 
životnej situácie 
(podľa číselníka 

v MetaIS) je? 

Patrí medzí 
prioritné 

ŽS? 
(áno / nie) 

Početnosť podaní (online + offline) za predošlý 
kalendárny rok 

Online (+zdroj) Offline (+zdroj) Spolu 

1 

Podávanie žiadosti o 
nahliadnutie do spisu 
týkajúceho sa konania na 
Najvyššom súde SR 

003 
055 

áno 
338 

 
(interná evidencia) 

5 629 
 

(interná evidencia) 
5 967 

2 
Publikovanie rozhodnutí 
Najvyššieho súdu SR 

003 
055 

áno 
18 204 

 
(webové štatistiky) 

0 18 204 

3 
Zaznamenávanie 
a vyhodnocovanie spätnej 
väzby 

055 áno 
98 
 

(prieskum spokojnosti) 

160 
 

(interná evidencia) 
258 

4 Aplikácia „Moje konanie“ 059 áno 0 0 0 

CELKOVÝ PRIEMER 4 660 1 447,25 6 107,25 

 
 
Tabuľka č. 5  Zoznam a rozsah projektom zlepšovaných elektronických služieb 1 
 

# 
Elektronické služby (G2B, G2C 

alebo G2G),  ktoré budú 
predmetom zlepšovania 

Úroveň elektronizácie KS 

Stručný popis zmien, ktoré zvýšia jej úroveň AS IS  úroveň  TO BE 
úroveň 

1 
Podávanie žiadosti  o nahliadnutie do 
spisu týkajúceho sa konania na 
Najvyššom súde SR 

1 4 
Sprístupnenie tzv. online objednávania (vyplnenie 
žiadosti) na nahliadnutie do spisu, prostredníctvom 
elektronického formulára a notifikácií 

2 
Publikovanie rozhodnutí Najvyššieho 
súdu SR 

3 4 
Zvýšenie úrovne dostupnosti a kvality údajov 
Zlepšenie koncovej služby rozšírením vyhľadávacích 
kritérií 

3 
Zaznamenávanie a vyhodnocovanie 
spätnej väzby 

0 4 
Zlepšenie koncovej služby pre manažment spätnej 
väzby 

4 Aplikácia „Moje konanie“ 0 4 
Zlepšenie koncovej služby pre účastníkov konania 
a sporové strany na zistenie a sledovanie stavu 
súdneho konania na NS SR formou aplikácie 

CELKOVÝ POČET ZLEPŠENÍ NA ÚROVEŇ ≥4 4  

 
 
Tabuľka č. 6 Zoznam a rozsah projektom zlepšovaných elektronických služieb 2 
 

# 
Elektronická služba a/alebo webové sídlo, ktorá bude 

predmetom zlepšovania 

Zámerom projektu je pre 
túto službu vytvoriť 
verejné aplikačné 

rozhranie? 
(áno / nie) 

Zámerom projektu je 
zosúladenie 

používateľského rozhrania 
služby s IDSK? 

(áno / nie) 

1 
Podávanie žiadosti  o nahliadnutie do spisu týkajúceho sa 

konania na Najvyššom súde SR  
nie2 áno 

2 Publikovanie rozhodnutí Najvyššieho súdu SR nie2 áno 

3 Zaznamenávanie a vyhodnocovanie spätnej väzby nie áno 

4 Aplikácia „Moje konanie“ nie áno 

5 https://www.nsud.sk/  nie2 áno 

 
 
 

                                                      
2 Vytvorí sa otvorené API.  

https://www.nsud.sk/
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Tabuľka č. 7 Zoznam a rozsah projektom zlepšovaných elektronických služieb 2 
 

# 
Elektronická služba a/alebo 

webové sídlo, ktorá bude 
predmetom zlepšovania 

Zámerom projektu je zvýšenie 
používateľskej prívetivosti? 

Ak áno, v ktorých kategóriách 
KPI 

Úroveň používateľskej prívetivosti podľa 
BRISK benchmarku 

AS IS TO BE 

1 

Podávanie žiadostí účastníkom 
konania o nahliadnutie do spisu 
týkajúceho sa konania na Najvyššom 
súde SR 

Áno 
 

KPI:  P0153, P0152, P0738, P0739 
3 4 

2 
Publikovanie rozhodnutí Najvyššieho 
súdu SR 

Áno 
 
KPI:  P0738, P0739, Počet 
zverejnených súdnych rozhodnutí 
NS SR 

2,2 4 

3 
Zaznamenávanie a vyhodnocovanie 
spätnej väzby 

Áno 
 

KPI:  P0738, P0739, Percentuálny 
podiel návštev, ktoré zanechali 
spätnú väzbu 

0 4 

4 Aplikácia „Moje konanie“ 
Áno 

 
KPI:  P0153, P0152, P0738, P0739 

0 4 

5 https://www.nsud.sk/ 

Áno 
 

KPI:  P0738, P0739, Počet 
zlepšených webových sídiel   

3 4 

 
 
Tabuľka č. 8 - Zoznam a rozsah projektom zlepšovaných elektronických služieb 3 
 

# 
Elektronická služba, ktorá bude predmetom 

zlepšovania 

Zámerom projektu je zjednodušenie ŽS 
(áno/nie)? 

+ uviesť stručný charakter zlepšenia 

1 
Podávanie žiadosti  o nahliadnutie do spisu týkajúceho sa 
konania na Najvyššom súde SR 

Áno 
Sprístupnenie tzv. online objednávania (vyplnenie žiadosti) na 
nahliadnutie do spisu, prostredníctvom elektronického formulára a 
notifikácií 

2 Publikovanie rozhodnutí Najvyššieho súdu SR 

Áno 
Zvýšenie dostupnosti a kvality vyhľadávania rozhodnutí NS SR 
Zvýšenie úrovne dostupnosti rozhodnutí NS SR (doplnenie chýbajúcich 
rozhodnutí a zvýšenie reakčného času pre publikovanie ďalších 
rozhodnutí) 
Rozšírenie vyhľadávacích kritérií pre získanie kvalitnej informácie 

3 Zaznamenávanie a vyhodnocovanie spätnej väzby 
Áno 
Zlepšenie koncovej služby pre manažment spätnej väzby 

4 Aplikácia „Moje konanie“ 

Áno 
Zlepšenie koncovej služby pre účastníkov konania a sporové strany na 
zistenie a sledovanie stavu súdneho konania na NS SR formou 
aplikácie 

 
 

3.3. ZAINTERESOVANÉ STRANY/STAKEHOLDERI  
 
 

ID 
AKTÉR / STAKEHOLDER 

 
SUBJEKT 

(názov / skratka) 

ROLA 
(vlastník procesu/ vlastník 

dát/zákazník/ užívateľ …. člen 
tímu atď.) 

Informačný systém 
(názov ISVS a MetaIS 

kód) 

1. 
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky 

KNS SR Poskytovateľ a správca služieb  
isvs_10533, isvs_6513, 
isvs_5802, isvs_6517 

2. Najvyšší súd Slovenskej republiky NS SR 
Poskytovateľ služieb, gestor 
agendy 

isvs_10533, isvs_6513, 
isvs_5802 

3. 
Súdy nižšieho stupňa (okresný súd, krajský 
súd, Špecializovaný trestný súd) 

OS / KS / ŠTS Používateľ 
N/A 

4. Fyzická osoba a právnická osoba FO / PO Používateľ N/A 

5. Účastník súdneho konania / sporová strana FO / PO Používateľ N/A 
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3.4. CIELE PROJEKTU A MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
 
 

Hlavným cieľom projektu je, prostredníctvom plánovaných aktivít a činností, inovovať služby KNS SR a NSSR voči 
cieľovej skupine tak, aby boli dosiahnuté sledované vlastnosti služieb, a to: 

- multikanálový prístup k službám; 
- služby v kontexte životných situácií; 
- dostupnosť rozhodovacej praxe; 
- pro-klientsky prístup k účastníkom súdneho konania a sporovým stranám súdneho konania; 
- užívateľsky prívetivé služby, prehlaď o stave realizácie služby „Moje konanie“; 
- nástroje pre spätnú väzbu od používateľov, hodnotenie kvality služieb. 

 
Výsledkom realizácie projektu je dosiahnutie nasledovných požadovaných efektov: 

A. Zjednodušenie životných situácií pre koncových používateľov elektronických služieb KNS SR, 
B. Zvýšenie využívania elektronických služieb KNS SR,  
C. Zvýšenie používateľskej prívetivosti koncových služieb a webového sídla KNS SR za pomoci ID-SK, 
D. Zvýšenie spokojnosti s riešením potrieb v rámci životnej situácie, 
E. Zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov elektronických 

služieb KNS SR, 
A. Vytvorenie kompetencií a kapacít pre agilné a flexibilné riešenie implementácie, vylepšovanie/zjednodušovanie, 

nasadenie a správu elektronických služieb v rámci rezortných IS KNS SR. 
 
 
Ciele/Merateľné ukazovatele 
 

ID 

 
 

CIEĽ 

NÁZOV 
MERATEĽNÉHO 
A VÝKONNOSTN

ÉHO 
UKAZOVATEĽA 

(KPI) 

POPIS 
UKAZOVATEĽ

A 

MERNÁ 
JEDNOTKA 
(v čom sa 

meria 
ukazovateľ) 

AS IS 
MERATEĽNÉ 

VÝKONNOSTN
É HODNTOY 

(aktuálne 
hodnoty) 

TO BE  
MERATEĽNÉ 

VÝKONNOSTNÉ 
HODNTOY 

(cieľové hodnoty 
projektu) 

SPÔSOB ICH 
MERANIA/ 
OVERENIA  

PO NASADENÍ 
(overenie 

naplnenie cieľa) 

POZNÁMKA 

01 

Sprístupn
enie 
elektronic
kých 
služieb 
prostredn
íctvom 
mobilnej 
aplikácie 

P0153 - Počet 
dodatočných 
elektronických 
služieb pre 
podnikateľov, 
ktoré je  možné 
riešiť mobilnou 
aplikáciou 

Ukazovateľ 
eviduje počet 
dodatočných 
elektronických 
eGovernment 
služieb 
podporených z 
projektu, ktoré 
je možné riešiť 
prostredníctvo
m mobilných 
aplikácií na 
mobilných 
zariadeniach. 
Zoznam 
vhodných 
životných 
situácií musí 
byť vopred 
definovaný. Za 
mobilnú 
aplikáciu je 
možné 
považovať 
program 
dostupný na 
platforme 
mobilných 
zariadení, 
ktorý pri svojej 
činnosti 
využíva 
špeciálne 
vlastnosti 
inteligentného 
mobilného 
zariadenia a 
zároveň 
zohľadňuje ich 
obmedzenia. 
Ide najmä o 
identifikáciu, 

počet 0 1 
Akceptácia 
nasadeného 
riešenia 
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autentifikáciu 
a autorizáciu 
používateľa, 
interaktivitu, 
využívanie 
informácií o 
polohe, 
personalizáciu 
a podobne 

02 

Sprístupn
enie 
elektronic
kých 
služieb 
prostredn
íctvom 
mobilnej 
aplikácie 

P0152 - Počet 
dodatočných 
elektronických 
služieb pre 
občanov, ktoré je 
možné  
riešiť mobilnou 
aplikáciou 

Ukazovateľ 
eviduje počet 
dodatočných 
elektronických 
eGovernment 
služieb 
podporených z 
projektu, ktoré 
je možné riešiť 
prostredníctvo
m mobilných 
aplikácií na 
mobilných 
zariadeniach. 
Zoznam 
vhodných 
životných 
03situácií musí 
byť vopred 
definovaný. Za 
mobilnú 
aplikáciu je 
možné 
považovať 
program 
dostupný na 
platforme 
mobilných 
zariadení, 
ktorý pri svojej 
činnosti 
využíva 
špeciálne 
vlastnosti 
inteligentného 
mobilného 
zariadenia a 
zároveň 
zohľadňuje ich 
obmedzenia. 
Ide najmä o 
identifikáciu,  
autentifikáciu 
a autorizáciu 
používateľa, 
interaktivitu, 
využívanie 
informácií o 
polohe, 
personalizáciu 
a pod 

počet 0 1 
Akceptácia 
nasadeného 
riešenia 

 

03 
Zlepšenie 
služieb 

P0738 - Počet 
zavedených 
elektronických 
služieb, ktoré 
prispievajú k 
riešeniu životných 
situácií pre 
podnikateľov 

Ukazovateľ 
vyjadruje 
počet 
zavedených 
elektronických 
služieb pre 
podnikateľov 
podporených z 
projektu, ktoré 
prispievajú k 
riešeniu 
životných 
situácií 

počet 0 4 
Akceptácia 
nasadeného 
riešenia 

 

04 
Zlepšenie 
služieb 

P0739 - Počet 
zavedených 
elektronických 
služieb, ktoré 

Ukazovateľ 
vyjadruje 
počet 
zavedených 

počet 0 4 
Akceptácia 
nasadeného 
riešenia 
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prispievajú k 
riešeniu životných 
situácií pre 
občanov 

elektronických 
služieb pre 
občanov 
podporených z 
projektu, ktoré 
prispievajú k 
riešeniu 
životných 
situácií 

05 
Zlepšenie 
webovéh
o sídla 

Počet zlepšených 
webových sídiel  

Ukazovateľ 
vyjadruje 
počet 
inovovaných 
webových 
sídiel 

počet 0 1 
Akceptácia 
nasadeného 
riešenia 

 

06 

Zlepšenie 
dostupno
sti 
súdnych 
rozhodnu
tí NS SR  

Počet 
zverejnených 
súdnych 
rozhodnutí NS SR 

Ukazovateľ 
vyjadruje 
počet 
sprístupnených 
súdnych 
rozhodnutí 
prostredníctvo
m webového 
sídla  

počet 66 000 100 000 

Zverejnené 
rozhodnutia na 
https://www.ns
ud.sk/ 

 

07 

Vytvoreni
e 
interného 
tímu 
v rámci 
agendy 
zlepšovan
ia 
elektronic
kých 
služieb 
KNS SR 

Počet vytvorených 
interných miest 
pre riešenie 
agendy 
zlepšovania 
elektronických 
služieb 
a používateľskej 
prívetivosti 

Ukazovateľ 
vyjadruje 
počet 
odborných 
interných 
pozícií, ktorí 
budú 
zabezpečovať 
agendu 
zlepšovania 
elektronických 
služieb 

počet 0 6 

Vytvorené 
pracovné/služob
né/štátnozames
tnanecké miesto 

 

08 

Zavedeni
e 
manažme
ntu 
spätnej 
väzby 

Percentuálny 
podiel návštev, 
ktoré zanechali 
spätnú väzbu 

Ukazovateľ 
vyjadruje 
pomer počtu 
celkovej 
návštevnosti 
webového 
sídla a počtu 
návštevnosti, 
ktorá využije 
možnosť 
zanechania 
spätnej väzby. 

percentá 0 10 

Systém pre 
sledovanie 
webových 
analýz 

 

 

3.5. ŠPECIFIKÁCIA POTRIEB KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA 
 
 

KNS SR realizovala v priebehu januára 2022 prieskum používateľskej spokojnosti s vyhľadávaním informácií na webovom 
sídle https://www.nsud.sk/.  Cieľom prieskumu spokojnosti s webovým sídlom bolo zistiť, či súčasné webové sídlo a jeho 
sekcie, poskytujú dostatočné množstvo potrebných informácií v požadovanej kvalite a či spĺňa očakávania účastníkov 
súdneho konania, odbornej verejnosti a ďalších používateľov. 
 
Verejnosť v postavení účastníka konania požaduje jednoduchú, efektívnu a najmä rýchlu komunikáciu s justíciou. Aj 
súdne konanie je životnou udalosťou pre občana, ktoré smeruje k využitiu určitých služieb verejnej správy a práve 
digitálna forma komunikácie prináša pre občana požadovanú zrozumiteľnosť, nízkonákladovosť a prehľadnosť. Aplikácia 

účastníka konania naviguje a kvalitne spracovaný obsah vytvára hodnotový základ partnerstva justície a občana. 
Digitálne služby zlepšujú interakciu dotknutých subjektov a digitálna transformácia umožňuje, že potreba osobných 
úradných úkonov je nižšia a úkony sú vybavené rýchlejšie. 
 
Dotazník pozostával z 27 otázok rozdelených do 6 sekcií: 
- Všeobecná časť 
- Vyhľadávanie v rozhodnutiach NS SR 
- Informácie o pojednávaniach 
- Nahliadanie do spisu 
- Elektronický formulár 
- Spätná väzba 

https://www.nsud.sk/


 

Strana 14/28 

 

 

Prieskumu sa zúčastnilo takmer 100 respondentov zo sféry justície (okresné a krajské súdy), prokuratúry a advokácie 
(takmer 90% respondentov), zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, študentov (17%), účastníkov konania 
10%) a ostatnej verejnosti.  
 
Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti NS SR a KNS SR neposkytujú takmer žiadne elektronické služby, dotknuté osoby 
v prevažnej miere preferujú komunikáciu s organizáciou e-mailom (66,3 % opýtaných), cez elektronickú schránku (41,8 
%) a telefonicky (30,6%).  
 
Pri posudzovaní webového sídla z hľadiska prehľadnosti, zrozumiteľnosti a navigácie boli najlepšie ohodnotené sekcie 
základných informácií o organizácii a kontaktné informácie, ako „dobré“ boli označené informácie o pojednávaniach 
a výberových konaniach a ako priemerné a nedostatočné bolo vyhodnotené práve vyhľadávanie v rozhodnutiach NSSR 
(viac ako polovica respondentov). Uvedené tak jasne dokazuje, že so zvyšujúcou sa dôležitosťou poskytovaného druhu 
informácie, sa rapídne znižuje spokojnosť adresátov s formou a kvalitou takej informácie a spôsobom jej zverejnenia. 
Najslabšie boli hodnotené aktuálne dostupné vyhľadávacie kritériá a použiteľnosť výsledku hľadania.  

 
Obr. č.. 1 Prieskum používateľskej spokojnosti k publikovaným rozhodnutiam.  

 
 
Viac ako 53 % respondentov považuje informácie o rozhodovacej praxi NS SR za nepostačujúce. V rámci otvorených 
otázok respondenti vyjadrili požiadavku nevyhnutnosti prepracovania systému vyhľadávania v rozhodnutiach NS SR, či už 
z hľadiska dizajnu, doplnenia množiny rozhodnutí (aby boli doplnené chýbajúce rozhodnutia a nové zverejňované 
s minimálnym časovým odstupom) a najmä rozšírenia vyhľadávacích kritérií (kľúčové slová, právne oblasti, zákonné 
ustanovenia a pod.). Upozorňujú na zváženie inšpirovania sa webovým portálom Najvyššieho súdu Českej republiky či 
Ústavného súdu SR.  
 
Obr. č. 2 Prieskum používateľskej spokojnosti k vyhľadávaniu v rozhodnutiach.  
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Ani sprístupnené informácie o pojednávaniach nespĺňajú očakávania adresátov. Viac ako 41 % respondentov označilo 
získané informácie ako nekompletné alebo nedostatočné a ďalších 16 % považuje dostupné vyhľadávanie za nepresné. 
Poukazujú najmä na potrebu sprístupnenia všetkých pojednávaní (aj spätne), rozšírenia množiny zverejnených údajov 
k jednotlivým pojednávaniam, kvalitnejšie vyhľadávanie a v neposlednom rade aj možnosť automatických notifikácií.  
 
Služba nahliadnutia do spisu sa v súčasnosti realizuje iba formou osobných úkonov, ktorým predchádza telefonické alebo 
mailové dohodnutie si termínu s Informačným centrom.  
 
Obr. č. 3 Prieskum používateľskej spokojnosti k službe nahliadnutie do spisu.  

 
 
Obr. č. 4 Prieskum používateľskej spokojnosti k elektronickej službe nahliadnutia do spisu.  

 
 

Vykonaný prieskum trhu jednoznačne potvrdzuje nevyhnutnosť modernizácie a elektronizácie služby nahliadnutia do 
spisu. Tak aby sa nahliadnutie do spisu stalo dostupným pre účastníkov konania a ich právnych zástupcov v rámci celého 
Slovenska pri minimalizácii časových, personálnych a najmä finančných nákladov.  
 
Webové sídlo aktuálne ponúka možnosť využiť iba jeden webový formulár, a to žiadosť o sprístupnenie informácií podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na tomto mieste by oslovení respondenti uvítali najmä 
doplnenie návodu, prípadne inštruktážnych pomôcok.  
 
Z prieskumu tiež vyplynulo, že viac ako 76 % opýtaných by uvítalo zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie 
spätnej väzby priamo na webovej stránke tak, aby bola webová stránka priebežne optimalizovaná podľa potrieb 
používateľa. 
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V rámci dotazníka mali respondenti možnosť zanechať postrehy, pripomienky či návrhy k webovému sídlu ako celku 
a tiež k jednotlivým jeho sekciám, a to formou otvorených otázok. Dovedna sme tak získali 84 viac či menej relevantných 
návrhov, ktoré budú zohľadnené pri zlepšovaní elektronických služieb organizácie a celého webového sídla.  
 
Výsledok prieskumu potvrdil správnosť prípravy a realizácie navrhovaného projektu. Z pohľadu koncového používateľa 
boli identifikované skupiny fyzických osôb a právnických osôb, ktoré  vystupujú vo viacerých rolách: 
 

 Fyzické osoby: 
- Účastník súdneho konania / Sporová strana 
- Zamestnanec KNS SR / NS SR 
- Zamestnanec OS/KS/ŠTS 

 Právnické osoby 
- Účastník súdneho konania / Sporová strana 
- KNS SR / NS SR 
- OS/KS/ŠTS. 

 
Katalóg požiadaviek bol zároveň doplnený o požiadavky, ktoré v rámci používateľského prieskumu boli respondentami 
zaslané a ktoré boli vyhodnotené ako opakujúce sa alebo prioritné.  
 

3.6. RIZIKÁ A ZÁVISLOSTI 

 

Medzi hlavné riziká a závislosti patria: 

- Riziko oneskorenia procesu verejného obstarávania 

- Absencia odborných kapacít 

- Nedostatočné zabezpečenie anonymizácie rozhodnutí 

- Riziko nedodržania časového harmonogramu 
 
Podrobnejšie sú riziká a závislosti rozpracované v prílohe P_01_a I_01_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI.  
 

3.7. ALTERNATÍVY A MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA 

 
V nasledovných častiach sú popísané možné alternatívy riešenia projektu: 

 

3.7.1. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU BIZNISOVEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 
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V rámci biznis alternatív boli zvažované tri riešenia – A1/Zachovanie súčasného stavu, A2/Digitalizácia súdnych 

rozhodnutí a A3/Implementácia prvkov používateľskej prívetivosti a digitalizácia súdnych rozhodnutí.  
 
Pri uplatnení multikriteriálnej analýzy (MCA) bola vybraná alternatíva 3, ktorá spĺňa všetky dané kritéria: 
 
Kritérium A: Zvýšenie úrovne dostupnosti súdnych rozhodnutí NS SR, 
Kritérium B: Skvalitnenie užívateľskej prívetivosti poskytovaných elektronických služieb, 
Kritérium C: Zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby webového sídla organizácie, 
Kritérium D: Zlepšenie prístupnosti služby nahliadnutia do spisu. 
 
Z biznis alternatív bola vybraná alternatíva A3 - Implementácia prvkov používateľskej prívetivosti a digitalizácia súdnych 
rozhodnutí, ktorá spĺňa všetky štyri kritériá.  
 

3.7.2. MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA 

 
Pri uplatnení multikriteriálnej analýzy (MCA) bola zvolená alternatíva 3 - Implementácia prvkov používateľskej prívetivosti 
a digitalizácia súdnych rozhodnutí, ktorá spĺňa všetky štyri definované kritériá: 
 

Kritérium A: Zvýšenie úrovne dostupnosti súdnych rozhodnutí NS SR, 
Kritérium B: Skvalitnenie užívateľskej prívetivosti poskytovaných elektronických služieb, 
Kritérium C: Zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby webového sídla organizácie, 
Kritérium D: Zlepšenie prístupnosti služby nahliadnutia do spisu. 
Tabuľka č. 9 Definovanie MCA 
 

 KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE KRIÉRIA KNS SR/NS SR 
súdy nižšieho 

stupňa 
FO/PO 

BIZNIS 
VRSTVA 

 

Kritérium A (KO) 
Aktuálne nie sú dostupné 
všetky súdne rozhodnutia 

NS SR  
X X X 

Kritérium B (KO) 

Poskytované elektronické 
služby a webové sídlo 
organizácie nespĺňajú 

nároky používateľov na 
základe výsledkov 

prieskumu spokojnosti 

X X X 

Kritérium C (KO) 

Aktuálne nie je zavedený 
nástroj na zisťovanie 

spätnej väzby zo strany 
používateľov 

X X X 

Kritérium D  

V rámci informovania 
o stave súdneho konania 
a služby nahliadnutia do 
spisu je možné zvýšiť 

proaktívnosť voči 
účastníkom súdneho 

konania 

X  X 

 

 
Tabuľka č.10  Vyhodnotenie MCA 
 

ZOZNAM 
KRITÉRIÍ 

A 1 
SPÔSOB  

DOSIAHNUTIA 
A 2 

SPÔSOB  
DOSIAHNUTIA 

A3 SPÔSOB  
DOSIAHNUTIA 

Kritérium A 
 

Zvýšenie úrovne 
dostupnosti 

súdnych 
rozhodnutí NS 

SR 

nie N/A áno 

Digitalizáciou 
chýbajúcich 

súdnych 
rozhodnutí NS 

SR sa zabezpečí 
ich 

sprístupnenie 
v elektronickej 
forme. Zároveň 

bude 
zabezpečená 

migrácia údajov 
medzi 

aktuálnymi 
zdrojmi pre 

 
áno 

Digitalizáciou 
chýbajúcich 

súdnych rozhodnutí 
NS SR sa zabezpečí 
ich sprístupnenie 
v elektronickej 
forme. Zároveň 

bude zabezpečená 
migrácia údajov 

medzi aktuálnymi 
zdrojmi pre 

zjednotenie obsahu 
a vytvorená jedna 
centrálna databáza 
súdnych rozhodnutí. 
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zjednotenie 
obsahu 

a vytvorená 
jedna centrálna 

databáza 
súdnych 

rozhodnutí. 

Kritérium B 
 

Skvalitnenie 
užívateľskej 
prívetivosti 

poskytovaných 
elektronických 

služieb 

nie N/A nie 
 

N/A 
 

áno 

Bude zabezpečené 
technické riešenie, 
ktoré zvýši úroveň 

elektronizácie a tým 
aj užívateľskú 
prívetivosť. 

Kritérium C 
 

Zavedenie 
manažmentu 
spokojnosti a 
sledovanie 

spätnej väzby 
webového sídla 

organizácie 

nie N/A nie 
 

N/A 
 

áno 

Zavedenie 
manažmentu 
spokojnosti 
a sledovanie 
spätnej väzby 

umožní následné 
a priebežné 

zlepšovanie a 
skvalitňovanie 
poskytovaných 
služieb podľa 

reálnych potrieb 
používateľov. 

Kritérium D 
 

Zlepšenie 
prístupnosti 

služby 
nahliadnutia do 

spisu 

nie N/A nie 
 

N/A 
 

áno 

Bude realizované 
technické riešenie, 

ktoré umožní 
zjednodušenie a 

zlepšenie 
realizovaných 
úkonov služby 
nahliadnutia do 

spisu 

 
 

3.7.3. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU APLIKAČNEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 
 

Pre klasifikáciu alternatív za účelom ďalšieho porovnania aplikačnej vrstvy a architektúry boli zadefinované nasledovné 
požiadavky:  
 

 Nutné – aplikačné moduly/funkcionality, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov  
 Preferované – aplikačné moduly/funkcionality, ktoré rozvíjajú biznis alternatívu a vytvárajú dodatočné prínosy, 

započítané v CBA 
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V rámci ďalšieho kroku bola posudzovaná pri biznisovej alternatíve 3 aplikačná architektúra v dvoch variantoch – 
Aplikačná alternatíva 1 s nutnými požiadavkami a Aplikačná alternatíva 2 s nutnými a s preferovanými požiadavkami. 
Aplikačná alternatíva 2 s nutnými aj preferovanými požiadavkami bola zvolená, nakoľko ide o požadovaný variant, ktorý 
zabezpečí komplexné a ucelené riešenie.  
 
 

3.7.4. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU TECHNOLOGICKEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 
 
 

Výber alternatív prebiehal vo viacerých krokoch. V rámci biznis alternatív boli zvažované tri verzie riešenia – 
A1/Zachovanie súčasného stavu, A2/Digitalizácia súdnych rozhodnutí a A3/Implementácia prvkov používateľskej 
prívetivosti a digitalizácia súdnych rozhodnutí.  

 
Pri uplatnení multikriteriálnej analýzy (MCA) bola vybraná biznis alternatíva 3 - Implementácia prvkov používateľskej 
prívetivosti a digitalizácia súdnych rozhodnutí, ktorá spĺňa všetky stanovené kritéria: 
 
Kritérium A: Zvýšenie úrovne dostupnosti súdnych rozhodnutí NS SR, 
Kritérium B: Skvalitnenie užívateľskej prívetivosti poskytovaných elektronických služieb, 
Kritérium C: Zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby webového sídla organizácie, 
Kritérium D: Zlepšenie prístupnosti služby nahliadnutia do spisu. 
 
 
Pre vybranú biznis alternatívu bola následne posúdená aplikačná architektúra v dvoch variantoch: Aplikačná alternatíva 1 
s nutnými požiadavkami a Aplikačná alternatíva 2 s nutnými a s preferovanými požiadavkami. Ako variant, ktorý 
zabezpečí požadované komplexné a ucelené riešenie bola zvolená aplikačná alternatíva 2 s nutnými aj preferovanými 
požiadavkami.  
  
 

V rámci technologickej vrstvy je možné uvažovať nad dvoma riešeniami – Technologická alternatíva 1 a Technologická 
alternatíva 2.  
Pri Technologickej alternatíve 1 ide o zachovanie technologickej vrstvy v pôvodnej štruktúre, pričom bude zabezpečená 
virtualizácia prostredníctvom samostatných virtuálnych serverov s dedikovaným operačným systémom. Nástroje by boli 
zabezpečované produktmi tretích strán alebo nástrojmi, ktoré ponúka virtualizačná platforma.  
Pri technologickej alternatíve 2 ide o prebudovanie štruktúry technologickej vrstvy s využitím kontajnerizácie. Pri využití 
kontajnerizácie nie je potrebné inštalovať ďalšiu vrstvu virtuálneho operačného systému na server a z tohto dôvodu je 
vhodnejšia pre migráciu do cloudového prostredia.  
Z dôvodu, že v rámci navrhovaného riešenia sa ráta s možnou budúcou migráciou do vládneho cloudu, bola vybraná 
Technologická alternatíva 2 – kontajnerizácia.  
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4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU) 
 

Pri implementácii projektu budú dodané nasledovné produkty:  
 
Tabuľka č. 11  Zoznam typov výstupov 

 

Elektronická 
služba alebo 

webové sídlo, 
ktoré bude 
predmetom 
zlepšovania 

Špecifický 
cieľ 

NÁZOV 
MERATEĽNÉH

O A 
VÝKONNOSTN

ÉHO 
UKAZOVATEĽ

A (KPI) 

POPIS 
UKAZOVATEĽA 

MERNÁ 
JEDNOTK
A (v čom 
sa meria 
ukazovat

eľ) 

AS-IS 
MERATEĽN

É 
VÝKONNOS

TNÉ 
HODNOTY  
(aktuálne 
hodnoty) 

TO-BE 
MERATEĽN

É 
VÝKONNOS

TNÉ 
HODNOTY 
(cieľové 
hodnoty 

projektu) 

SPÔSOB 
ICH 

MERANIA
/ 

OVERENI
A PO 

NASADEN
Í 

(overenie 
naplnenie 

cieľa) 
 

Podávanie 

žiadosti  o 
nahliadnutie do 
spisu týkajúceho 
sa konania na 
Najvyššom súde 
SR 

 
 
 
 
 
 
 
ŠC 7.3: 
Zvýšenie 
kvality, 
štandardu 
a 
dostupnosti  
eGovernme
nt služieb  
pre 
podnikateľ
ov 
 

P0738 - Počet 
zavedených 
elektronických 
služieb, ktoré 
prispievajú k 
riešeniu 
životných 
situácií pre 
podnikateľov 
 
P0739 - Počet 
zavedených 
elektronických 
služieb, ktoré 
prispievajú k 
riešeniu 
životných 
situácií pre 
občanov 

Ukazovateľ 
vyjadruje počet 
zavedených 
elektronických 
služieb pre 
podnikateľov/obč
anov 
podporených z 
projektu, ktoré 
prispievajú k 
riešeniu 
životných 
situácií. 

počet 0 4 
Akceptácia 
nasadenéh
o riešenia 
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Publikovanie 
rozhodnutí 
Najvyššieho 
súdu SR 

ŠC 7.4: 
Zvýšenie 
kvality, 
štandardu 
a 
dostupnosti 
eGovernmn
ent služieb 
pre 
občanov 

Počet 
zverejnených 
súdnych 
rozhodnutí NS 
SR 

Ukazovateľ 
vyjadruje počet 
sprístupnených 
súdnych 
rozhodnutí 
prostredníctvom 
webového sídla 

počet 66 000 100 000 

Zverejnené 
rozhodnutia 

na 
https://nsu

d.sk 

Zaznamenávanie 
a vyhodnocovani
e spätnej väzby 

Percentuálny 
podiel návštev, 
ktoré zanechali 
spätnú väzbu 

Ukazovateľ 
vyjadruje pomer 
počtu celkovej 
návštevnosti 
webového sídla a 
počtu 
návštevnosti, 
ktorá využije 
možnosť 
zanechania 
spätnej väzby. 

percentá 0 10 

Systém pre 
sledovanie 
webových 

analýz 

Aplikácia „Moje 
konanie“ 

P0152 - Počet 
dodatočných 
elektronických 
služieb pre 
občanov, ktoré 
je možné  
riešiť mobilnou 
aplikáciou 
 
P0153 - Počet 
dodatočných 
elektronických 
služieb pre 
podnikateľov, 
ktoré je  možné 
riešiť mobilnou 
aplikáciou 

Ukazovateľ 
eviduje počet 
dodatočných 
elektronických 
eGovernment 
služieb 
podporených z 
projektu, ktoré je 
možné riešiť 
prostredníctvom 
mobilných 
aplikácií na 
mobilných 
zariadeniach. 

počet 0 1 
Akceptácia 
nasadenéh
o riešenia 

https://www.nsu
d.sk/ 

Počet zlepšených 
webových sídiel 

Ukazovateľ 
vyjadruje počet 
inovovaných 
webových sídiel 

počet 0 1 
Akceptácia 
nasadenéh
o riešenia 

 
 
 
 

Tabuľka č.12 Zoznam povinných výstupov projektu 

 

Aktivita Oblasť Činnosti Typ výstupu 

Aktivita 1: Vytvorenie 
interných kapacít pre 
zlepšovanie a správu 
elektronických služieb 

Zavedenie a 
štandardizovanie 
manažmentu spätnej väzby. 

Vytvorenie politiky riadenia 
používateľskej skúsenosti, 
zadefinovanie interných 
postupov práce a procesov 
pre získavanie, analýzu a 
zapracovanie spätnej väzby 
a aktualizácia KRIT. 

A. Politika riadenia  
používateľskej skúsenosti 

Budovanie ľudského 
kapitálu a know-how 

B. Vytvorenie 6 interných, 
expertných kapacít 

Monitorovanie spätnej 
väzby. 

Pravidelné meranie 
využívania KS a webových 
portálov, vrátane kvality 

používateľskej skúsenosti. 

C. Pravidelný reporting 
využitia ISVS a jednotlivých 
elektronických služieb 

Analýza, posúdenie a 
zapracovanie spätnej väzby. 
Vnútrorezortné a 
medzirezortné 
koordinovanie rozvoja ISVS 
na úrovni životných situácií. 

Identifikovanie úzkych 
miest a bariér využívania KS 
a webov, pravidelné 
získavanie spätnej väzby od 
používateľov, návrh a 
testovanie riešení pre 
identifikované bariéry a 
úzke miesta a dohľad nad 
ich nasadením do praxe. 

D. CX audit a plán rozvoja 
(roadmapa) 
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Aktivita 2: Implementácia 
„malých zlepšení“ na 
front/back-ende 

Realizácia zmien na Front-
Ende (užívateľskom 
rozhraní) 

Efektívny, agilný rozvoj 
informačných systémov pre 
jednoduchšie a prívetivejšie 
služby a prehľadnejšie 
životné situácie 

E. Implementovaná zmena 
užívateľského rozhrania 
vybraných elektronických 
služieb a webov za účelom 
optimalizácie zákazníckej 
cesty. 

Realizácia zmien na Back-
Ende (zmeny procesov, 
aplikačných rozhraní, 
dátové a procesné 
integrácie) 

F. Vytvorenie verejne 
dostupných aplikačných 
rozhraní (openAPI) pre 
všetky zlepšované služby. 

G. Implementované zmeny 
na pozadí služieb (zmeny 
procesov, aplikačné služby, 
dátové a procesné 
integrácie) potrebné pre 
optimalizáciu zákazníckej 
cesty. 

 

 
Ostatné špecializované a manažérske produkty budú vytvorené v súlade s vyhláškou o riadení projektov.  
 
Tabuľka č. 13 Zoznam interných kapacít vytvorených ako výstup projektu 
 

Rola v projekte 
Celkový objem FTE do ukončenia 

projektu (t.j. do 31.12.2023) 
Celkový objem FTE v rámci 

udržateľnosti projektu 

A Vlastník procesov 0,27 0,15 

B UX dizajnér  1 0 

C IT analytik 1 0,5 

D IT architekt 1 0 

E IT programátor 1 1 

F Vlastník údajov/dát 1 0,5 

 
 

5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY 
 
 

Architektúra riešenia projektu je spracovaná v súlade s funkcionálnymi, nefunkcionálnymi, technickými, používateľskými 
a legislatívnymi požiadavkami, ktoré budú bližšie spracované v prílohe k CBA/katalóg požiadaviek v iniciačnej fáze. 
Architektúra riešenia projektu je ďalej rozpracovaná na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, technologickej 
a bezpečnostnej vrstvy.  
 
Biznis architektúra: 
V rámci biznis architektúry súčasného stavu sú identifikované fyzické osoby a právnické osoby, pričom môžu vystupovať 
vo viacerých rolách (biznis aktéri).  
 
Z pohľadu oblastí, ktorých sa navrhovaný projekt týka, KNS SR realizuje nasledovné základné biznis funkcie: 

- digitalizácia historických súdnych rozhodnutí a rozhodovania NS SR, 
- zverejňovanie a publikovanie súdnych rozhodnutí NS SR, 
- spracovanie súdnych rozhodnutí do elektronickej formy, 
- poskytovanie otvorených údajov, 
- poskytovanie údajov so súdnych spisov. 

 
Informácie a služby sú poskytované prevažne nasledovnými prístupovými kanálmi: listinne, osobne, telefonicky 
a elektronicky, pričom elektronická forma je poskytovaná v menšej miere.  
Zmena na biznis vrstve nastane na úrovni komunikačných kanálov / prístupových miest, v rámci ktorých uvedení biznis 
aktéri komunikujú, resp. interagujú s KNS SR/NS SR. Navrhnuté riešenie bude poskytované elektronickým 
komunikačným kanálom prostredníctvom týchto zlepšených prístupových miest: 

- Webové sídlo KNS SR/NS SR 
- ÚPVS 
- Webová aplikácia. 

 
Služby budú naďalej poskytované aj ostatnými komunikačnými kanálmi: listinne, osobne a telefonicky. 
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Budúci stav biznis architektúry vychádza zo súčasného stavu. Na úrovni biznis funkcií, resp. agend realizovaných 

organizáciou, nedochádza k zmenám. Zmeny sa však týkajú poskytovaných služieb a zavedenia multikanálového prístupu 
(budú vytvorené nové prístupové miesta a kanály pre využívanie služieb organizácie, a to najmä zlepšením prístupu 
prostredníctvom UPVS a webovej aplikácie). Zavedenie multikanálového prostredia k službám umožní používateľom 
vyberať si spôsob, ktorý im najviac vyhovuje pre komunikáciu (podateľňa, webové sídlo aplikácie, ÚPVS, API rozhrania).  
 
Obrázok č. 5 Biznis architektúra TOBE 

 

 
 

 
Funkcionálne a nefunkcionálne biznis požiadavky sú detailnejšie spracované v katalógu požiadaviek, ktorý je súčasťou 
prílohy I_02_BC/CBA.  
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Aplikačná architektúra: 

V rámci navrhovaného riešenia a v súvislosti s umožnením úkonov nahliadania do súdneho spisu sa predpokladá 
implementácia aplikačných komponentov a funkcionalít na front-ende a back-ende. Súčasťou riešenia bude verejne 
dostupné aplikačné rozhranie OpenAPI.  
 
 
Obrázok č. 6 Aplikačná architektúra TOBE 
 

 
 
 
Funkcionálne a nefunkcionálne aplikačné požiadavky sú detailnejšie spracované v katalógu požiadaviek, ktorý je 
súčasťou prílohy I_02_BC/CBA.  
 
 
Technologická architektúra: 
V súvislosti s navrhovaným riešením bude potrebné navýšenie výpočtovej kapacity (HW) s cieľom zabezpečiť 
modernejšie technológie. Plánuje sa zjednotiť údajová základňa pre rozhodnutia NS SR do jedného validného zdroja.  
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Obrázok č. 7 Technologická architektúra TOBE 

 

 
 
Technické požiadavky sú detailnejšie spracované v katalógu požiadaviek, ktorý je súčasťou prílohy I_02_BC/CBA.  

6. LEGISLATÍVA 
 

V súlade s výzvou a minimálnymi obsahovými a formálnymi náležitosťami projektového zámeru a prístupu k projektu nie 
je táto kapitola relevantná. Realizácia projektu nepredpokladá požiadavky na legislatívne zmeny.  

7. ROZPOČET A PRÍNOSY 
 

Navrhovaný projekt bude KNS SR realizovať najmä internými zdrojmi. Prehľad jednotlivých položiek rozpočtu: 
 
Názov aktivity Názov výdavku Suma spolu s DPH 

Analýza a dizajn Vlastník procesov  3 542,00 €  

IT programátor/vývojár  20 238,08 €  

IT analytik  17 597,48 €  

IT architekt  20 238,08 €  

UX dizajnér  17 597,48 €  

Vlastník údajov/dát  13 196,48 €  

Nákup technických prostriedkov, 
programových prostriedkov a služieb 

Digitalizácia historických rozhodnutí  279 300,00 €  

Anonymizačný softvér  12 000,00 €  

OCR softvér  10 536,00 €  

Implementácia a Testovanie Vlastník procesov  8 804,40,00 €  

IT programátor/vývojár  50 595,20 €  

IT analytik  43 993,70 €  

IT architekt  50 595,20 €  

UX dizajnér  43 993,70 €  

Vlastník údajov/dát  32 991,20 €  

Nasadenie Vlastník procesov  3 542,00 €  

IT programátor/vývojár  20 238,08 €  

IT analytik  17 597,48 €  

IT architekt  20 238,08 €  

UX dizajnér  17 597,48 €  

Vlastník údajov/dát  13 196,48 €  

Projektové riadenie   35 217,60 €  

SPOLU 752 846,20 EUR 
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Vzhľadom na to, že realizovaný projekt je navrhovaný v rozsahu do 1 000 000,- EUR,  je v vypracovaná iba Analýza na 

celkové vlastníctvo (TCO).  
 
V rámci navrhovaného projektu budú dosiahnuté najmä kvalitatívne prínosy predovšetkým v nasledovných oblastiach: 

- lepšia dostupnosť rozhodovacej činnosti NS SR zvýšením počtu publikovaných rozhodnutí a zjednodušenie ich 
prístupnosti  prostredníctvom API rozhrania,  

- prínosy z pohľadu šetrenia času účastníkov konania a sporových strán pri službe nahliadaní do súdneho spisu, 
- šetrenie nákladov na papier a tlač dokumentov, v niektorých prípadoch aj na doručovanie dokumentov v rámci 

nahliadania do spisu, 
- zvýšenie úrovne používateľskej prívetivosti v rámci webového sídla. 

 
 

8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A METÓDA JEHO RIADENIA  
 
 

Celková dĺžka trvania projektu je plánovaná na 20 mesiacov, pričom realizačná fáza je naplánovaná na 18 mesiacov.  
 
 

ID FÁZA/AKTIVITA 
ZAČIATOK 

(odhad 
termínu) 

KONIEC 
(odhad 

termínu) 
POZNÁMKA 

1. Prípravná fáza 12/2021  01/2022  

2. Iniciačná fáza 01/2022  03/2022  

3. Realizačná fáza 04/2022  09/2023  

3a Analýza a Dizajn 04/2022  07/2022  

3b 
Nákup technických prostriedkov, 
programových prostriedkov a služieb 

06/2022  07/2022  

3c Implementácia a testovanie  08/2022  05/2023  

3d Nasadenie  06/2023  09/2023  

4. Dokončovacia fáza 09/2023  11/2023  

 
 

Implementácia a preberanie výstupov projektu bude realizované v súlade s vyhláškou o riadení projektov. V úvode 
projektu sa posúdi a schváli spôsob realizácie projektu metódou waterfall, agile alebo ich kombináciou, pričom ako 
najvhodnejšia metóda sa zatiaľ javí ich kombinácia.  
 

9. PROJEKTOVÝ TÍM 
 

V rámci projektu bude zostavený  Riadiaci výbor v minimálnom zložení: 
 Predseda RV 
 zástupca vlastníkov procesov KNS SR 
 zástupca kľúčových používateľov KNS SR 

 

a určený Projektový manažér za KNS SR a projektový tím:  
 

 Vlastník procesov 
 IT analytik, 
 IT architekt, 
 IT programátor, 
 UX dizajnér 
 Vlastník údajov/dát 

 

ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte 

1. 
Bude určený po 

podpise zmluvy o 
NFP 

Bude špecifikované pred 
podpisom zmluvy o NFP 

Bude špecifikované pred 
podpisom zmluvy o NFP Vlastník procesov 

2. 
Bude určený po 

podpise zmluvy o 
NFP 

Bude špecifikované pred 
podpisom zmluvy o NFP 

Bude špecifikované pred 
podpisom zmluvy o NFP IT analytik 

3. 
Bude určený po 

podpise zmluvy o 
NFP 

Bude špecifikované pred 
podpisom zmluvy o NFP 

Bude špecifikované pred 
podpisom zmluvy o NFP IT architekt 
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4. 
Bude určený po 

podpise zmluvy o 
NFP 

Bude špecifikované pred 
podpisom zmluvy o NFP 

Bude špecifikované pred 
podpisom zmluvy o NFP IT programátor 

5. 
Bude určený po 

podpise zmluvy o 
NFP 

Bude špecifikované pred 
podpisom zmluvy o NFP 

Bude špecifikované pred 
podpisom zmluvy o NFP UX dizajnér 

6. 
Bude určený po 

podpise zmluvy o 
NFP 

Bude špecifikované pred 
podpisom zmluvy o NFP 

Bude špecifikované pred 
podpisom zmluvy o NFP Vlastník údajov/dát 

 

 

 
 

10. PRACOVNÉ NÁPLNE  

 

Stručný popis pracovných náplní a povinností  pre jednotlivé pracovné pozície: 
 
Vlastník procesov 

 zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému 
užívateľovi.  

 schvaľuje biznis požiadavky a zodpovedá za výsledné riešenie, prínos požadovanú hodnotu a naplnenie 
merateľných ukazovateľov. 

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

IT analytik 
 zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu 

procesov, metodiky, technických možností a inej dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu 
zmien procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, 
koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov.  

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

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

IT architekt 
 zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, 

kvality a nákladov, za riešenie architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými 
princípmi, 

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

 zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s 
dokumentáciou. Analyzuje, vytvára a konzultuje riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, 
najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. 
 

IT programátor 
 zodpovedá za návrh a vývoj SW aplikácií, mobilných aplikácii a webového sídla, analyzuje požiadavky, podieľa 

sa vytváraní technických špecifikácií. Programuje v programovacích jazykoch.  

 backend a frontend developer, zodpovedá za vývoj a nasadenie webových aplikácií, navrhuje riešenia pre 
interných zamestnancov a externých používateľov koncových služieb, podieľa sa na zlepšovaní a 
zjednodušovaní prístupu k dátam a informáciám. Zodpovedá za integráciu systémov podľa požiadaviek sudcov a 
zamestnancov kancelárie.  Má na starosti programovanie interných systémov kancelárie. 
 

UX dizajnér 
 zodpovedá za podporu a dohľad nad projektom z pohľadu nastavenia princípov, kritérií a požiadaviek na UX, 

kontrolu kvality dodržania “user experience” a realácie výstupov. Hlavnou úlohou role je zabezpečiť aplikáciu 
metodológie UCD (user centered design) pri vývoji SW, pričom vznikajúce koncové služby SW musia byť 
postavené na reálnych potrebách koncových používateľov. 
 

Vlastník údajov/dát 
 zodpovedá za udržiavanie databázy, spravuje používateľské účty/prístupy, zálohuje a optimalizuje chod 

databázy, identifikuje problémové oblasti a navrhuje riešenia na ich odstránenie. Správca databáz vykonáva, 
prípadne riadi odborné činnosti v oblasti správy bázy dát a dátových súborov IKT.  

 zabezpečuje inštaláciu, testovanie, oživovanie a nastavenie parametrov a následnú správu databázy vrátane 
prostriedkov a aplikácií na jej využitie. Zabezpečuje migráciu dát, generovanie výstupov, vytváranie relácií a 

spájanie dát, zálohovanie dát a správu používateľských účtov/prístupov.  
 zabezpečuje monitoring prevádzky bázy dát, administratívne a dokumentačné práce súvisiace so správou 

databázy a riešenie neštandardných situácií. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom databázových 
systémov 

 

11. ODKAZY 
 

V súlade s výzvou a minimálnymi obsahovými a formálnymi náležitosťami projektového zámeru a prístupu k projektu nie 
je táto kapitola relevantná. 
 

12. PRÍLOHY  
 

Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí – detailný 
Príloha 2: BC/CBA 
 
 
Koniec dokumentu 

 


