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1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU 

1.1 História zmien  
 

Verzia Dátum Zmeny Meno 

1.0 31.1.2022  KNSSR 
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2. ÚČEL DOKUMENTU 
 

 

Účelom predkladaného dokumentu je v rámci prípravnej fázy projektu súhrnne popísať hlavné informácie o navrhovanom 

projekte so zameraním na technický návrh riešenia.  

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.  

Dokument popisuje nasledovné oblasti: 

a. Požiadavky na architektúru  riešenia – biznis vrstva, aplikačná vrstva, technologická vrstva; 
b. Požiadavky na dátový model, dátové konverzie a migrácie; 
c. Požiadavky na vládny cloud, prípadne zdôvodnenie jeho použitia; 
d. Kapacitné požiadavky na HW, SW a licencie;  

e. Požiadavky na bezpečnosť riešenia; 
f. Požiadavky na testovanie a akceptačné kritéria; 
g. Požiadavky na prevádzku, výkonnosť, dostupnosť a zálohovanie; 
h. Požiadavky na integrácie, rozhrania a spoločné komponenty; 
i. Požiadavky na dokumentáciu a školenia. 

 
 
 

2.1 Konvencie používané v dokumentoch – označovanie požiadaviek 
 

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. POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 
 
 

Projekt rieši nasledovné koncové služby s uvedenou početnosťou: 
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p.č. Kód MetaIS Názov koncovej služby 
Početnosť podaní za rok 
2021 (online + offline) 

1. ks_335535 
Podávanie žiadosti o nahliadnutie do spisu týkajúceho sa konania na 
Najvyššom súde SR 

5 967 

2. ks_336194 Publikovanie rozhodnutí Najvyššieho súdu SR 18 204 

3. ks_348645 Zaznamenávanie a vyhodnocovanie spätnej väzby 258 

4. ks_348646 Aplikácia „Moje konanie“ 0 

 
 
Výber alternatív prebiehal vo viacerých krokoch. V rámci biznis alternatív boli zvažované tri riešenia – A1/Zachovanie 
súčasného stavu, A2/Digitalizácie 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 dostupnosti súdnych rozhodnutí a rozhodovania NS SR, 
Kritérium B: Zvýšenie užívateľskej prívetivosti poskytovaných elektronických služieb, 
Kritérium C: Zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby webového sídla organizácie, 
Kritérium D: Zlepšenie prístupnosti nahliadnutia do spisu. 

 
Z biznis alternatív bola teda vybraná alternatíva A3 - Implementácia prvkov používateľskej prívetivosti a digitalizácia 
súdnych rozhodnutí ktorá spĺňa všetky štyri kritériá.  
 
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.  
  
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 serveroch 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 v rámci technologickej vrstvy 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 vybratá 
Technologická alternatíva 2 – kontajnerizácia.  
 

 
 

Obrázok č. 1: Výber alternatív 
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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. 
 
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, použiívanie jednotného dátového modelu a následne sprístupnenie rozhodnutí 
prostredníctvom webovej stránky; 

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. 

 
 
 
 
 

4. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU 
 
 

Architektúra riešenia projektu je spracovaná v súlade s KNS s funkcionálnymi, nefunkcionálnymi, technickými,legislatívnymi 
a užívateľskými požiadavkami, ktoré sú bližšie spracované v prílohe k CBA/katalóg požiadaviek. Architektúra riešenia 
projektu je ďalej rozpracovaná na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, technologickej vrstvy a bezpečnostnej.  
 
 

4.1 Biznis vrstva 
 

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. 
 
 
V rámci biznis architektúry súčasného stavu sú identifikované fyzické osoby a právnické osoby, pričom môžu vystupovať 
vo viacerých rolách (biznis aktéri): 
 

 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 

 
Informácie a služby sú poskytované prevažne nasledovnými prístupovými kanálmi: listinne, osobne, telefonicky 
a elektronicky, pričom elektronická forma je poskytovaná v menšej miere.  
Zmena na úrovni biznis vrstvy 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. 
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Služby budú naďalej poskytované aj komunikačnými kanálmi: listinne, osobne a telefonicky. 

 
 
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. 

 
 
Projekt prispieva k nasledovným zlepšeniam: 

- zvýšenie dostupnosti súdnych rozhodnutí a rozhodovania NS SR, 
- zvýšenie užívateľskej prívetivosti poskytovaných elektronických služieb, 
- zlepšenie prístupnosti nahliadnutia do spisu, 
- zlepšenie poskytovania otvorených údajov, 
- zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby webového sídla organizácie. 

 

 
Projekt rieši nasledovné koncové služby s uvedenou početnosťou: 
 

p.č. Kód MetaIS Názov koncovej služby 
Početnosť podaní za rok 
2021 (online + offline) 

1. ks_335535 
Podávanie žiadosti o nahliadnutie do spisu týkajúceho sa konania na 
Najvyššom súde SR 

5 967 

2. ks_336194 Publikovanie rozhodnutí Najvyššieho súdu SR 18 204 

3. ks_348645 Zaznamenávanie a vyhodnocovanie spätnej väzby 258 

4. ks_348646 Aplikácia „Moje konanie“ 0 

 
 
Dotknuté životné situácie projektom:  
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.  
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Obrázok č. 2: Biznis architektúra AS IS 

 
 

 
Obrázok č. 3: Procesná mapa, ktorá popisuje životnú situáciu Nahliadnutia do spisu 
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Z pohľadu číselníka úsekov a agend projekt rieši: 
 U00119 Súdy a väzenstvo, 
 U00208 Ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu, 
 A0001642 Správa a zabezpečovanie centrálneho informačného systému súdov a iných informačných systémov. 

 
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 kompetencie a kapacít pre agilné a flexibilné riešenie implementácie, vylepšovanie/zjednodušovanie, 

nasadenie a správu elektronických služieb v rámci rezortných IS KNS SR. 

 

 
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).  

 

 
Tabuľka č.1 Prehľad koncových služieb, ktoré budú výstupom projektu 

 

 
Kód KS 

(z MetaIS) 

 
Názov KS 

 
Používateľ KS 

(G2C/G2B/G2G/G2A) 

Životná 
situácia 

(kód 
z MetaIS) 

 
Úroveň 

elektronizácie 
KS 

Koncovú 
službu 

realizuje AS 
(kód AS z 
MetaIS) 

ks_335535 
Podávanie žiadosti o nahliadnutie do 
spisu týkajúceho sa konania na 
Najvyššom súde SR 

G2C/G2B/G2G áno úroveň 1 as_57804 

ks_336194 
Publikovanie rozhodnutí Najvyššieho 
súdu SR 

G2C/G2B/G2G áno úroveň 3 as_58008 

ks_348645 
Zaznamenávanie a vyhodnocovanie 
spätnej väzby 

G2C/G2B/G2G áno úroveň 0 
as_61929 
as_61928 

ks_348646 Aplikácia „Moje konanie“ G2C/G2B/G2G áno úroveň 0 
as_61931 
as_61932 
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Obrázok č. 4: Biznis architektúra TOBE 

 

 

 

4.2 Aplikačná vrstva 

 
 

Aplikačnú vrstvu KNS SR tvoria jednotlivé ISVS riešenia. V súčasnosti je aplikačné riešenie postavené na princípoch SOA 
architektúry. Aplikačné riešenia svojimi funkcionalitami podporujú všetky procesy súvisiace s výkonom KNS SR a NS SR. 
Databáza NUXEO a webový portál sprístupňuje aplikačné rozhranie API. Pri databáze NUXEO KNS SR disponuje zdrojovými 
kódmi riešenia.  
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Obrázok č. 5: Aplikačná architektúra AS IS 

  
 
 

V rámci aplikačnej vrstvy boli identifikované nasledovné nedostatky, ktoré je možné projektom riešiť: 
- viaceré zdroje súdnych rozhodnutí NS SR vrátane listinnej formy 
- prekrývanie sa súdnych rozhodnutí NS SR v zdrojoch z hľadiska obsahu 
- nemožnosť vyhľadávania v rozhodnutiach v niektorých databázach / v zdrojoch dát 
- nedostatočná migrácia medzi aktuálnymi zdrojmi 
- nedostatočne sa využíva API pre poskytovanie služieb externým používateľom. 

 
 

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 API.  
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Obrázok č. 6: Aplikačná architektúra TOBE 
 

 

4.2.1 Rozsah informačných systémov 

 
 

Kód ISVS 
(z MetaIS) 

Názov ISVS 

Modul ISVS 
(zaškrtnite ak 

ISVS je 
modulom) 

Stav ISVS Typ ISVS 

Kód nadradeného 
ISVS 

(v prípade zaškrtnutého 
checkboxu pre modul 

ISVS) 

isvs_10533 
Zefektívnený 
Najvyšší súd – 
fáza 1 

☐ 
Prevádzkovaný a 
plánujem rozvoj 

Integračný  

isvs_6513 

Internetové 
služby 
Najvyššieho 
súdu SR - 
portál 

☐ 
Prevádzkovaný a 
plánujem rozvoj 

Prezentačný  

isvs_6517 

Informačný 
systém 
Kancelárie 
Najvyššieho 
súdu SR 

☐ Plánujem budovať Agendový  

Tabuľka č. 2: Prehľad dotknutých informačných systémov v projekte – súčasný stav 
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Kód ISVS (z 
MetaIS) 

Názov ISVS 

Modul ISVS 
(zaškrtnite ak 

ISVS je 
modulom) 

Stav IS VS Typ IS VS 

Kód nadradeného 
ISVS 

(v prípade 
zaškrtnutého 

checkboxu pre modul 
ISVS) 

isvs_10533 
Zefektívnený Najvyšší súd 
– fáza 1 

☐ 
Prevádzkovaný a 
plánujem rozvíjať 

Integračný  

isvs_6513 
Internetové služby 
Najvyššieho súdu SR - 
portál 

☐ 
Prevádzkovaný a 
plánujem rozvíjať 

Prezentačný  

isvs_6517 
Informačný systém 
Kancelárie Najvyššieho 
súdu SR 

☐ Plánujem budovať Agendový  

Tabuľka č. 3 Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte – budúci stav 
 
 
 

 
 

Kód AS 
(z MetaIS) 

 
 

Názov  AS 

Poskytovaná 
na externú 
integráciu 

(zaškrtnite ak 
áno) 

 
Typ 

cloudovej 
služby 

 
ISVS/modul 

ISVS 
(kód z MetaIS) 

 
Aplikačná služba 

realizuje KS 
(kód KS z MetaIS) 

as_57804 
Zaslanie žiadosti o 
nahliadnutie do spisu 

☐ žiadny isvs_6517 ks_335535 

as_58008 
Zabezpečenie prístupu k 
prezeraniu rozhodnutí 
Najvyššieho súdu SR 

☐ žiadny isvs_6517 ks_336194 

as_61929 Vyhodnotenie spätnej väzby ☐ žiadny isvs_6517 ks_348645 

as_61928 
Zaznamenanie spätnej 
väzby 

☐ žiadny isvs_6517 ks_348645 

as_61931 
Prihlásenie a autentifikácia 
do aplikácie 

☐ žiadny isvs_6517 ks_348646 

as_61932 Zobrazenie obsahu ☐ žiadny isvs_6517 ks_348646 

as_57804 
Zaslanie žiadosti o 
nahliadnutie do spisu 

☐ žiadny isvs_6517 ks_335535 

as_58008 
Zabezpečenie prístupu k 
prezeraniu rozhodnutí 
Najvyššieho súdu SR 

☐ žiadny isvs_6517 ks_336194 

Tabuľka č.4 Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav 
 

 

4.2.2 Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)  

 

V súčasnosti sa nevyužívajú nadrezortné centrálne bloky a podporné spoločné bloky. V rámci realizácie projektu sa 
predpokladá nasledovné využívanie nadrezortných centrálnych blokov – spoločných modulov: Autentifikačný modul, 
Notifikačný modul, Modul elektronických schránok, Modul elektronického doručovania a Modul elektronických formulárov.  
 
 

4.2.3 Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS) 

 

V rámci realizácie projektu nepredpokladáme využívanie podporných spoločných blokov. 

 

4.2.4 Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly  

 

V rámci realizácie projektu sa predpokladá nasledovné využívanie nadrezortných centrálnych blokov – spoločné moduly: 
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Kód ISVS 
(z MetaIS) 

Názov ISVS 
 

Spoločné moduly podľa zákona 
č. 305/2013  e-Governmente 

isvs_6517 Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR Autentifikačný modul 

isvs_6517 Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR Notifikačný modul   

isvs_6517 Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR Modul elektronických schránok 

isvs_6517 Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR Modul elektronického doručovania 

isvs_6517 Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR Modulu elektronických formulárov  

Tabuľka č.7 Prehľad integrácii ISVS na spoločné moduly – budúci stav 
 

4.2.5 Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky - modul procesnej integrácie a integrácie 
údajov  (IS CSRÚ) 

 

V rámci realizácie projektu  sa nepredpokladá integrácia na nadrezortné centrálne bloky - modul procesnej integrácie a 
integrácie údajov.  

4.2.6 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ 

 
V rámci realizácie projektu nepredpokladáme poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ.  

 
 

4.2.7 Konzumovanie údajov z IS CSRU  

 
V rámci realizácie projektu sa nepredpokladá konzumovanie údajov z IS CSRÚ. 
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4.3 Dátova vrstva 

 
Systematický manažment údajov nie je predmetom navrhovaného projektu. Realizáciou projektu bude zavedená zlepšená 

databáza súdnych rozhodnutí NS SR s cieľom zjednotiť dátovú štruktúru, formát a iné entity v súlade s dátovými princípmi 

– údaje sú aktíva, údaje sú dostupné a zdieľané.  

Cieľom je, aby všetky služby a ich rozhrania boli v maximálnej možnej miere kompatibilné s dátovým modelom a to na 

základe konkrétne špecifikovaných požiadavkách. Dátové modelovanie bude prebiehať internými kapacitami v rámci 

plánovaných personálnych kapacít. Pri modelovaní sa použijú konvencie uvedené v Metodike identifikácie, vizualizácie a 

referencovania údajov pri dátovom modelovaní vo VS. 

4.3.1 Údaje v správe organizácie 

 

Zavedenie systematického manažmentu údajov nie je predmetom navrhovaného projektu.  
 
4.3.2 Dátový rozsah projektu  

 

Zavedenie systematického manažmentu údajov nie je predmetom navrhovaného projektu.  
 
Súbor údajov publikovaných rozhodnutí NS SR bude obsahovať minimálne tieto atribúty: 

- Dátum (Dátum rozhodnutia) 
- Spisová značka (Spisová značka rozhodnutia) 
- Spisová značka odvolacieho súdu (Spisová značka rozhodnutia, pod ktorou vec vybavoval súd nižšieho 

stupňa) 
- Dokument (Dokument, ktorý je súčasťou rozhodnutia) 
- Kolégium (Kolégium Najvyššieho súdu SR (obchodnoprávne kolégium, občianskoprávne kolégiu, 

trestnoprávne kolégium)) 
- Merito veci (Podstata sporu) 
- ECLI (Európsky identifikátor judikatúry, jedinečné číslo charakteristické pre konkrétne rozhodnutie) 
- Heslár (Databáza kľúčových slov). 

 
Súbor údajov v rámci služby Nahliadnutie do spisu (Moje konanie) bude obsahovať minimálne tieto atribúty: 

- Spisová značka 
- Dátum začatia konania 

- Predmet konania 
- Účastníci konania 
- Stav konania 
- Termín najbližšieho pojednávania, ak je tento termín určený 
- Zloženie kolégia. 

 
4.3.3 Kvalita a čistenie údajov  

4.3.3.1 Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality 

 

Realizáciou projektu sa zabezpečí zvýšenie kvality údajov v oblasti súdnych rozhodnutí a rozhodovania NS SR. Bude 
zabezpečená migrácia z jednotlivých zdrojov dát (Register NS, databáza NUXEO, Archív NS) do jedného zdroja – Register 
NS, validácia dát a čistenie údajov o duplicity. Z hľadiska kvality a čistenia údajov nepôjde o systematický manažment 
údajov. 

 

ID 
OE 

Objekt evidencie 
(uvádzať OE z tabuľky 11) 

Významnosť kvality 
1 (malá) až 5 (veľmi 

významná) 

Citlivosť kvality 
1 (malá) až 5 (veľmi 

významná) 

Priorita – poradie 
dôležitosti 

(začnite číslovať od 
najdôležitejšieho) 

01 Rozhodnutia NS SR 5 5 1 

02 Dátum 4 4 5 

03 Spisová značka 5 5 2 

04 Dokument 5 5 6 

05 Kolégium 5 5 8 

06 Merito veci 4 4 4 

07 ECLI 5 5 9 

08 Heslár 5 4 3 

09 Nahliadnutie do spisu (moje konanie) 5 5 7 

10 Notifikácia 4 4 10 

Tabuľka č.10 Kategorizácia objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality – budúci stav 
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4.3.3.2 Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality  

 
Personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality bude zabezpečené internými kapacitami v súlade s návrhom 
projektového tímu KNS SR v kapitole 9 Projektového zámeru. Činnosti budú pozostávať z definovania požiadaviek na 
dátovú kvalitu, monitoring, riadenia procesu, čistenie dát, validácia dát a ďalšie činnosti.  
 

4.4 Referenčné údaje 

 

Predmetom projektu nie sú plánované žiadne nové referenčné údaje ani údaje, ktoré je možné vyhlásiť za referenčné.  
 

4.4.1 Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné  

 

N/A 
 

4.4.2 Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  do/z CSRU 

 

N/A 
 

4.5 Otvorené údaje 

 

Projekt nie je zameraný na systematický manažment údajov a údaje nebudú poskytované ako nové Otvorené údaje. 
Publikované rozhodnutia a rozhodovanie NS SR budú sprístupnené prostredníctvom webového sídla organizácie uložením 
údajov v otvorenom formáte a sprístupnením webovej služby prostredníctvom API.  
 

4.6 Analytické údaje 

 

V rámci projektu sa nebudú vytvárať dátové zdroje pre analytické spracovanie a neplánuje sa integrácia modulu pre 
sprístupňovanie údajov pre analytické jednotky.  
 

4.7 Moje údaje  

 

V rámci projektu sa plánuje implementácia aplikácie „Moje konanie“, ktorá bude zameraná pre zlepšenie na front-ende 
sprístupnením údajov o súdnom konaní a rozhodnutí na NS SR účastníkom konania. Ide o užívateľsky prívetivú službu, 
ktorá zabezpečí prehľad sprístupnenia údajov o stave súdneho konania ako aj sprostredkovanie nazerania do súdnych 
spisov účastníkom súdneho konania alebo sporovým stranám. Nejedná sa o údaje, ktoré spadajú do kategórie mojich 
údajov a ktoré by boli dostupné na centrálnej platforme integrácie údajov pre občanov a podnikateľov prostredníctvom 
modulu Manažmentu osobných údajov. 
 

4.8 Prehľad jednotlivých kategórií údajov  

 
 

Projekt nie je zameraný na systematický manažment údajov, nemení štruktúru ani obsah údajov. Objekty evidencie 

nespadajú svojím charakterom pod  Referenčné údaje, Moje údaje, Otvorené údaje alebo pod Analytické údaje. 
Z uvedeného dôvodu nie je potrebné pristúpiť ku kategórii údajov.  
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4.9 Technologická vrstva 

4.9.1 Prehľad technologického stavu  

 
Súčasné technologické prostredie má čiastočne heterogénny charakter. KNS SR prevádzkuje niekoľko serverov určených 
na prevádzku a podporu aplikácii. Okrem štandardných desktopových aplikácií sa využívajú špeciálne aplikácie pre 
účtovníctvo, personalistiku a pod. 
Údaje  APV (aplikačného programového vybavenia) sa ukladajú na lokálnych diskoch serverov. Zavedený je  monitoring 
siete a serverov (Zabbix) a manažment logov. 
Údajová základňa pre rozhodnutia a rozhodovanie NS SR je spracovávaná v niekoľkých dátových zdrojoch: Register NS, 
Webstránka, Archív NS a databáza NUXEO.  
Dáta sú uložené v dátovom úložisku KNS SR a vo Vládnom cloude.  

 

 
Obrázok č. 9: Technologická architektúra AS IS 
 
 

4.9.2 Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky 

 
V rámci navrhovaného riešenia sa predpokladá zachovanie súčasných výkonnostných požiadaviek a kapacitných 
požiadaviek.  
 
 

Parameter Jednotky Predpokladaná hodnota Poznámka 

Počet interných používateľov Počet 160  

Počet súčasne pracujúcich interných 
používateľov v špičkovom zaťažení 

Počet 100  

Počet externých používateľov (internet) Počet 3 000  

Počet externých používateľov používajúcich 
systém v špičkovom zaťažení 

Počet 1 000  

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za 
obdobie 

Počet/rok 1 000  

Tabuľka č.11 Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav 
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4.9.3 Návrh riešenia technologickej architektúry 

 
 

Súčasné technologické prostredie má čiastočne heterogénny charakter. KNS SR prevádzkuje niekoľko serverov určených 
na prevádzku a podporu aplikácii. Okrem štandardných desktopových aplikácií sa využívajú špeciálne aplikácie pre 
účtovníctvo, personalistiku a pod. Údaje  APV (aplikačného programového vybavenia) sa ukladajú na lokálnych diskoch 
serverov. Zavedený je  monitoring siete a serverov (Zabbix) a manažment logov. Údajová základňa pre rozhodnutia 
a rozhodovanie NS SR je spracovávaná v niekoľkých dátových zdrojoch: Register NS, Webstránka, Archív NS a databáza 
NUXEO. Dáta sú uložené v dátovom úložisku KNS SR a vo Vládnom cloude.  
 
V súvislosti s navrhovaným riešením bude potrebné navýšenie výpočtovej kapacity (HW) s cieľom zabezpečiť modernejšie 
technológie. Plánuje sa zjednotiť údajová základňa pre rozhodnutia a rozhodovanie NS SR do jedného validného zdroja.  
 
 

 
 
Obrázok č. 10: Technologická architektúra TOBE 
 
 

4.9.4 Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu 

 
V rámci projektu budú niektoré koncové služby pripravené aj na migráciu do vládneho cloudu, avšak samotná migrácia nie 
je predmetom projektu. V súčasnosti sa Vládny cloud v produkčnom prostredí využíva pri databáze NUXEO, pričom tento 
stav ostane naďalej nezmenený.  

 

4.9.5 Jazyková lokalizácia 

 

Požiadavky na jazykovú lokalizáciu riešenia a používateľské prostredie služieb bude implementované v slovenskom jazyku.  
 
 

4.10 Bezpečnostná architektúra 

 

Z pohľadu bezpečnostnej architektúry je bezpečnosť technológii a infraštruktúry a primárne zabezpečená v aplikáciách; 
sieť poskytuje základné bezpečnostné prvky a služby zodpovedajúce súčasným technologickým štandardom a praxi.  
 
Pri implementácii riešenia projektu a pri zabezpečení prevádzky, správy a údržby IS budú zohľadnené požiadavky 
kybernetickej a informačnej bezpečnosti kladené najmä nasledovnou legislatívou: 
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 zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. 

z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 
 vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 

Z.z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných 
technológií verejnej správy 

 zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre 
 vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri 

posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov  
 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) 

 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26.októbra 2016 o prístupnosti webových 

sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora 
 

Zabezpečenie súladu s požiadavkami na riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti bude realizované v súčinnosti 
s manažérom kybernetickej bezpečnosti KNS SR a implementovaním prvkami bezpečnosti (riadenie prístupov, vyhradené 
lokality prístupu, školenie zamestnancov a pod.). Cieľom implementácie prvkov bezpečnosti je garancia dôvernosti, 
dostupnosti a integrity IS ako celku. 
 
 

5. ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY  
 

V rámci navrhovaného projektu sa nepredpokladá závislosť na iných projektoch, resp. ISVS.  
 

 

6. ZDROJOVÉ KÓDY 
 

KNS SR plánuje realizovať projekt internými personálnymi kapacitami, a na základe tejto skutočnosti budú zdrojové kódy 
vo vlastníctve KNS SR. 
 
 

7. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA 
 

V súčasnosti je prevádzka a údržba zabezpečená na úrovni podpory L1 a L2 internými zamestnancami, pri IS Internetové 
služby NS – portál je úroveň podpory L3 – externým dodávateľom na základe servisnej zmluvy (SLA) platnej do 26.10.2022. 
Keďže riešenie projektu plánuje webový portál zabezpečiť ďalej len internými kapacitami, po uplynutí uvedenej SLA bude 
webový portál zabezpečovaný taktiež úrovňou podpory L1 až L3 internými kapacitami.  
 
Prevádzka a údržba navrhnutého riešenia projektu bude zabezpečená internými personálnymi kapacitami na úrovni 
podpory L1 až L3 internými zamestnancami vrátane webového sídla. Pre hlásenie problémov bude využívaný Helpdesk. 
Predpoklad riešenia problémov a požiadaviek bude od nahlásenia problému alebo požiadavky prostredníctvom helpdesku 
(e-mailom, telefonicky, formulárom), identifikácia a preverenie problému/požiadavky, vykonanie opravy/podpory.  
 

7.1 Prevádzkové požiadavky 

 

Prevádzkové požiadavky budú zabezpečené na úrovni podpory L1, L2 a L3 internými zamestnancami.  
 

7.1.1 Úrovne podpory používateľov: 

 

Help Desk  bude realizovaný cez 3 úrovne podpory s nasledujúcim označením: 
 

 L1 podpora - začiatočná úroveň podpory zabezpečená interným zamestnancom, ktorá je zodpovedná za riešenie 
základných problémov a požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň technickej 
podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, previesť základnú analýzu a určiť 
príčinu problému a jeho klasifikáciu. Ide o priamočiare a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie 
dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné 
užívateľské problémy, overovanie nastavení SW a HW atď. 
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 L2 podpora - postúpenie požiadaviek od L1 podpory, zabezpečená  interným zamestnancom, ktorá rieši 
eskalované hlásenie a zabezpečuje technologické riešenia.  

 L3 podpora - predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobťažnejších hlásení, vrátane 
prevádzania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov. 

 
 
Označenie naliehavosti incidentu: 

 
 
Možný dopad: 
 

Označenie 
závažnosti 
incidentu 

 
Dopad 

Popis dopadu 

1 
katastrofický 

katastrofický dopad, priamy finančný dopad alebo strata dát 

2 
značný 

značný dopad alebo strata dát 

3 
malý 

malý dopad alebo strata dát 

 
 
Výpočet priority incidentu je kombináciou dopadu a naliehavosti v súlade s best practices ITIL V3 uvedený v nasledovnej matici: 
 

Matica priority incidentov 
Dopad 

Katastrofický - 1 Značný - 2 Malý - 3 

Naliehavosť 

Kritická - A 1 2 3 

Vysoká - B 2 3 3 

Stredná - C 2 3 4 

Nízka - D 3 4 4 

 
 
Vyžadované reakčné doby: 
 

Označenie 
priority 
incidentu 

Reakčná doba(1) od nahlásenia 
incidentu po začiatok riešenia 
incidentu 

Doba konečného vyriešenia 
incidentu od nahlásenia incidentu 
(DKVI) (2) 

Spoľahlivosť (3) 
(počet incidentov za mesiac) 

1 0,5 hod. 4  hodín  1 

2 1 hod. 12 hodín 2 

3 1 hod. 24 hodín 10  

4 1 hod. Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov 

 
 

Označenie 
naliehavosti 

incidentu 

Závažnosť  
incidentu 

Popis naliehavosti incidentu 

A Kritická 
Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu 
jeho časť, nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS. 

B Vysoká 
Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie systému a neumožňuje používať časť 
systému. 

C Stredná Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému.  

D Nízka Drobné chyby. 
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7.2 Požadovaná dostupnosť IS: 

 

Popis 
Paramete
r 

Poznámka 

Prevádzkové hodiny 8 hodín od 7:30 hod. - do 15:30 hod. počas pracovných dní 

Servisné okno 

8 hodín od 15:30 hod. - do 7:30 hod. počas pracovných dní 

24 hodín 
od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych 
sviatkov 

Dostupnosť produkčného prostredia 
IS 

95% 95% z 24/7/365  t  

 
 
 

7.2.1 Dostupnosť (Availability) 

 

Dostupnosť je stanovená na 95%, čo znamená výpadok 18,25 dňa. 
 
 

7.2.2 RTO (Recovery Time Objective) 

 
RTO – pôjde o tradičné zálohovanie - výpadok a obnova trvá cca hodiny až dni 
 

 

7.2.3 RPO (Recovery Point Objective) 

 
RPO – pôjde o tradičné zálohovanie - výpadok a obnova trvá cca hodiny až dni 
 
 

 
 
 

 

8. POŽIADAVKY NA PERSONÁL 
 
 

V rámci projektu budú vytvorené nasledovné interné personálne kapacity:  
 

Pracovná pozícia Opis jednotlivých činností pracovnej 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.  

 spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov.  
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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 

 
 
 

9. IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU 
 
Implementácia a preberanie výstupov projektu bude realizované v súlade s Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. 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.  

 
 
 

10. PRÍLOHY 
 
 
 
Koniec dokumentu 

 


