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DODATOK Č. 10 K ZMLUVE NA ÚPRAVU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A ZABEZPEČENIE 
SLUŽIEB ICH PREVÁDZKY ZO DŇA 27.04.2017  
(ďalej len „Dodatok č. 10“) 
 
medzi: 
 
Objednávateľ:  NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 
Sídlo:  Kollárova 8, 917 02 Trnava 
IČO:  42 156 424 
DIČ:  2022736287 
V zastúpení:  Ing. Pavel Karel, generálny riaditeľ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0062 0770 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Dodávateľ:  
obchodné meno: GlobalTel, a.s. 
sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 
IČO: 35 778 199 
IČ DPH: SK2020255677 
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
 odd.: Sa, vložka č. 2321/B 
banka: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK41 1100 0000 0026 2210 6773 
v zastúpení : Ing. Miroslav Strečanský, predseda predstavenstva 
 Ing. Jozef Chamraz, MBA, člen predstavenstva 
a 
Názov: SWAN, a.s 
Sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava 
IČO: 47 258 314 
DIČ: 2120112522 
IČ DPH: SK2120112522 
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,  
 vložka č. 6198/B 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2072 6338 
V zastúpení: Ing. Juraj Ondriš, predseda predstavenstva 
 Ing. Michal Rybovič, podpredseda predstavenstva 
 Ing. Miroslav Strečanský, člen predstavenstva 
 
(ďalej len „Dodávateľ“) 
 
Dodávateľ a Objednávateľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako 
„Zmluvná strana“ 
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1. Úvodné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili dňa 27.04.2017 zmluvu na úpravu informačných 

systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. 
z. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zmluva“).  

2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, z dôvodu 
vzniku potreby rozšírenia a úpravy funkcionalít dotknutých systémov, podľa § 18 ods. 1 
písm. b)  a písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe čoho uzatvárajú tento 
Dodatok č. 10 v súlade s ods. 4 článku 38 Zmluvy. 

 
2. Predmet dodatku 
 
1. V Druhej časti Zmluvy v článku 4 Realizácia diela ods. 2 bod 2.1 sa dopĺňa nové písmena j) 

až n) v nasledovnom znení: 
 

„j) 305-IAM – iný spôsob autentifikácie – úpravy súvisiace s budovaním mobilného 
riešenia, 

k) 305-MEP a G2G – rozšírenie – úprava procesu doručovania príkazov na úhradu a 
čiastočné úhrady, 

l) 305-MED – doplnenie -  doplnenie modulu elektronického doručovania v súvislosti s 
podporou pre doručovanie listinných rovnopisov elektronických úradných 
dokumentov, 

m) 305-IAM – RFO – rozšírenie modulu IAM o údaje z referenčného registra fyzických osôb 
(RFO), 

n) eIDAS – CEP – klientské aplikácie – rozšírenie klientských aplikácií D.Suite/eIDAS.“ 
 
2. Príloha č. 1 Zmluvy – Opis diela a špecifikácia prevádzky a aplikačnej podpory sa v celom 

rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
Dodatku č. 10. 

 
3. Dodávka časti Diela definovaných Dodatkom č. 10 má dopad na dodávku častí Diela 

z existujúcej Zmluvy, ako z pohľadu technického, tak aj z pohľadu kapacitného. Vzhľadom 
na túto skutočnosť, je potrebné upraviť aj harmonogram časti Diela v rámci existujúcej 
Zmluvy. Príloha č. 2 Zmluvy – Časový harmonogram sa tak v celom rozsahu vypúšťa a 
nahrádza sa novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 10. 

 
4. Príloha č. 3 Zmluvy – Cena Diela a Cena prevádzky a aplikačnej podpory sa v celom 

rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
Dodatku č. 10. 
 
 
 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20170601#paragraf-5
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3. Záverečné ustanovenia 
1. Dodatok č. 10 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté Dodatkom č. 10 sa nemenia a zostávajú 
v platnosti. 

3. Dodatok č. 10 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
4. Dodatok č. 10 je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) rovnopisy obdrží 

Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy Dodávatelia. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z Dodatku č. 

8, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by 
im bránili platne uzavrieť Dodatok č. 10.   

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 10 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a 
tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito a 
zrozumiteľne, bez omylu a akéhokoľvek nátlaku. 

 
V Bratislave dňa ..................................... V Bratislave dňa ..................................... 
Za Objednávateľa:   Za Dodávateľa: 
    
   GlobalTel, a.s. 
 
................................................................ ................................................................ 
Ing. Pavel Karel    Ing. Miroslav Strečanský 
generálny riaditeľ   predseda predstavenstva 
  
 
   ................................................................ 
   Ing. Jozef Chamraz, MBA  
   člen predstavenstva 
 
   SWAN, a.s. 
 
   ................................................................ 
   Ing. Juraj Ondriš 
   predseda predstavenstva 
 
 
   ................................................................ 
   Ing. Michal Rybovič 
   podpredseda predstavenstva   
 
 
   ................................................................ 
   Ing. Miroslav Strečanský 
   člen predstavenstva 
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Príloha č. 1 - Opis diela a špecifikácia prevádzky a aplikačnej podpory 

Opis Diela a špecifikácia prevádzky a aplikačnej podpory 
 

1. Legislatívne zmeny 

Predmetom zákazky je rozvoj modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov, ktoré na 
tieto systémy kladú legislatívne zmeny.  

1.1 Predmetom zákazky sú zmeny a doplnenia už existujúcich funkcionalít ÚPVS z dôvodu 
zmeny Zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

Ide najmä o zmeny spôsobu procesovania podaní s poplatkovou povinnosťou splatnou pri 
podaní, zmena kompetencií pri vedení zoznamov akreditovaných platiteľov, úprava 
registra autentifikačných certifikátov a doplnenie funkcionalít v zákone definovaného 
Modulu úradnej komunikácie – prístupová časť, umožňujúci zjednodušenú integráciu IS 
VS na ÚPVS a medzi sebou.  

Funkcionalitu je potrebné rozšíriť a dobudovať prostredníctvom nasledujúcich častí Diela: 

a) Modul MEP a modul G2G – rozšíriť funkcionalitu pre vedenie zoznamu akreditovaných 
platiteľov a zmenu spôsobu zasielania príkazov na úhradu (305 - MEP a G2G), 

b) Modul G2G – prístupová časť Modulu úradnej komunikácie pre riadenie synchrónnej 
komunikácie (305 - G2G), 

c) Modul IAM – dobudovanie centrálneho registra autentifikačných certifikátov (305 - 
IAM). 

1.1.1  Zmena spočíva v rozšírení funkcionalít MED.  

Rozšírenie funkcionalít je potrebné zabezpečiť prostredníctvom časti Diela uvedeného 
v článku 4 ods. 2 bod 2.1 písm. d) tejto Zmluvy: 
d) Modul MED – Rozšírenie Modulu elektronického doručovania v súvislosti s 
podporou pre doručovanie listinných rovnopisov elektronických úradných 
dokumentov („MED – rozšírenie“). 

 
1.1.2  Rozšírenie Modulu elektronického doručovania listinných rovnopisov elektronických 

úradných dokumentov sa vykoná v súlade s Popisom dodávky úprav modulu 
elektronického doručovania, ktorý je novou prílohou č. 6 Zmluvy, a zároveň je 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 
1.1.3  Funkčný demonštrátor riešenia MED-LD je špecifikovaný v Popise dodávky úprav 

modulu elektronického doručovania, ktorý je novou prílohou č. 6 Zmluvy a zároveň je 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 
1.1.4    Zmena spočíva v rozšírení funkcionalít CEP.  

Rozšírenie funkcionalít je potrebné zabezpečiť prostredníctvom časti Diela uvedeného 
v článku 4 ods. 2 bod 2.1 písm. e) tejto Zmluvy: 
e) Modul CEP – zapracovanie dopadov zmeny Modulu elektronického doručovania 
v súvislosti s podporou pre doručovanie listinných rovnopisov elektronických úradných 
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dokumentov na modul CEP vrátane jeho optimalizácie (ďalej len „CEP – 
optimalizácia“). 
 

1.1.5   Rozšírenie Modulu CEP sa vykoná v súlade s Popisom dodávky úprav modulu CEP, ktorý 
je uvedený v Prílohe č. 1 bod 1.2 písm. d) Zmluvy. 
 

1.1.6  Zmena spočíva v rozšírení funkcionalít IAM.  
Rozšírenie funkcionalít je potrebné zabezpečiť prostredníctvom časti Diela uvedeného 
v článku 4 ods. 2 bod 2.1 písm. f) tejto Zmluvy: 
f) Modul IAM – zapracovanie dopadov zmeny Modulu elektronického doručovania 
v súvislosti s podporou pre doručovanie listinných rovnopisov elektronických úradných 
dokumentov na modul IAM vrátane jeho optimalizácie (ďalej len „IAM – 
optimalizácia“). 
 

1.1.7  Rozšírenie Modulu IAM sa vykoná v súlade s Popisom dodávky úprav modulu IAM, 
ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 bod 1.2. písm. e) Zmluvy. 
 

1.1.8   Zmena spočíva v rozšírení funkcionalít ÚPVS.  
Rozšírenie funkcionalít je potrebné zabezpečiť prostredníctvom časti Diela uvedeného 
v článku 4 ods. 2 bod 2.1 písm. g) a h) tejto Zmluvy: 
g) ÚPVS – synchrónne doručovanie a optimalizácia: 
– sprístupnenie elektronickej úradnej správy v momente potvrdenia doručenia pri 

elektronickom doručovaní do vlastných rúk; 
– zvýšenie limitu počtu spracovania transakcií ÚPVS na 5.500.000 za mesiac v rámci 

dopadov zmeny Modulu elektronického doručovania v súvislosti s podporou pre 
doručovanie listinných rovnopisov elektronických úradných dokumentov; 

– zapracovanie dopadov zmeny Modulu elektronického doručovania v súvislosti s 
podporou pre doručovanie listinných rovnopisov elektronických úradných 
dokumentov na moduly CEP, G2G, eDesk, MED, MEP, MED-CUD, IAM, eNotify a 
MDUERZ vrátane ich optimalizácie 

(ďalej len „ÚPVS – synchrónne doručovanie a optimalizácia“). 
 
h) rozšírenie funkcionality ÚPVS v časti licencií pre doplnenie infraštruktúry pre: 
– Licencia GT object storage apliance + API layer - cluster riešenie (3 lokality po 4 ks) 
– Licencia GT performance package MQ - cluster riešenie 
– Licencia GT performance package Logger - cluster riešenie 
 (ďalej len „Nové komponenty (licencie)“), 

 
1.1.9  Rozšírenie ÚPVS sa vykoná v súlade s Popisom dodávky úprav ÚPVS, ktorý je uvedený 

v Prílohe číslo 1 bod 4 Zmluvy. 
 

1.1.10  Zmena IS PEP - optimalizácia integračných rozhraní. Rozšírenie funkcionalít je potrebné 
zabezpečiť prostredníctvom časti Diela uvedeného v článku 4 ods. 2 bod 2.1 písm. i) 
tejto Zmluvy. 

 
1.1.11  Optimalizácia integračných rozhraní - IS PEP sa vykoná v súlade s popisom, ktorý je 

uvedený v Prílohe číslo 1 bod 2.3. 
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1.1.12 Rozšírenie funkcionalít modulu IAM v súvislosti s budovaním mobilného riešenia a jeho 
dopad na modul elektronických schránok. Rozšírenie funkcionality je potrebné 
zabezpečiť prostredníctvom časti Diela uvedeného v článku 4 ods. 2 bod 2.1 písm. j) 
tejto Zmluvy. 

 
 Špecifikácia požiadaviek je uvedená v Prílohe číslo 1 bod 5 Zmluvy. 
 
1.1.13 Úprava funkcionalít modulu elektronických platieb v procese doručovania príkazov na 

úhradu a čiastočné úhrady s dopadom na modul elektronických schránok a rozšírením 
vstupných validácií správ. Rozšírenie funkcionality je potrebné zabezpečiť 
prostredníctvom časti Diela uvedeného v článku 4 ods. 2 bod 2.1 písm. k) tejto Zmluvy. 

 

Požiadavka Popis 

R19-MEP-001  Úprava procesu doručovania platobných príkazov na 
základe výzvy alebo vykonateľného rozhodnutia 

R20-eDesk-001  Doručovanie príkazov na úhradu v elektronickej 
schránke 

R20-MEP-001 Doručovanie výzvy na doplatenie čiastočne zaplatených 
príkazov na úhradu 

R19-G2G-002 Validácia správ v module G2G 

 
 Špecifikácia požiadaviek je uvedená v Prílohe číslo 1 bod 6 Zmluvy. 
 
1.1.14 Doplnenie modulu elektronického doručovania v súvislosti s podporou pre doručovanie 

listinných rovnopisov elektronických úradných dokumentov. Rozšírenie funkcionality 
je potrebné zabezpečiť prostredníctvom časti Diela uvedeného v článku 4 ods. 2 bod 
2.1 písm. l) tejto Zmluvy. 

 

Požiadavka Popis 

R19-MED-025 
Evidencia nadriadenej jednotky za účelom reportovania 
a analýzy údajov 

R19-MED-026 Retencia dát v CUD 

 
 Špecifikácia požiadaviek je uvedená v Prílohe číslo 1 bod 7 Zmluvy. 
 
1.1.15 Rozširenie funkcionalít modulu IAM o údaje z referenčného registra fyzických osôb. 
Rozšírenie funkcionality je potrebné zabezpečiť prostredníctvom časti Diela uvedeného 
v článku 4 ods. 2 bod 2.1 písm. m) tejto Zmluvy. 
 

Požiadavka Popis 

R20-IAM-001 Rozšírenie rozsahu preberaných údajov z RFO 

Požiadavka Popis 

R21-IAM-001 Integrácia na slovensko v mobile 

R21-eDesk-001 
Sprístupnenie údajov potrebných pre zasielanie push 
notifikácií  
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Špecifikácia požiadavky je uvedená v Prílohe číslo 1 bod 8 Zmluvy. 
 
 
1.2 Predmetom zákazky je rozšírenie funkcionality CEP a IAM podľa požiadaviek Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z  23. júla 2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
a o zrušení smernice 1999/93/ES a Zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách 
pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o dôveryhodných službách) a to prostredníctvom nasledujúcich časti 
Diela: 
a) Modul CEP (eIDAS – CEP licencie) 

Rozšírenie funkcionality CEP si zároveň vyžaduje realizáciu potrebných zmien v tých 
spoločných moduloch ÚPVS, ktoré v súčasnosti využívajú dotknuté služby CEP. Jedná 
sa najmä o nasledujúce moduly: G2G, Modul dlhodobého ukladania elektronických 
registratúrnych záznamov (MDUERZ), eDesk, Modul elektronického doručovania 
(MED), Modul elektronických platieb (MEP) a eNotify. Zmeny sa dotknú aj 
zverejnených rozhraní pre externé subjekty, pričom sa jedná aj o subjekty, ktoré už 
aktuálne sú integrované na ÚPVS v zmysle uzavretých dohôd o integračnom zámere. 
Predmetom zákazky je zabezpečiť v rámci CEP: 
• podporu pre baseline profily XAdES, CAdES a PAdES – podporu pre vytváranie, 

manipuláciu a ukladanie štruktúry; 

• podporu pre ASIC container a XML data container– podporu pre vytváranie, 
manipuláciu a ukladanie štruktúry. 

Zmeny sa týkajú CEP, ako aj prostriedkov pre automatizované vytváranie 
kvalifikovaného  elektronického podpisu (KEP), automatizované overovanie KEP, 
prostriedku pre vytváranie KEP pre používateľov ÚPVS, ako aj prostriedku pre 
prehliadanie štruktúr elektronických podpisov. Pre vytváranie a overovanie 
samotných štruktúr podpisov a obálok musia byť použité volania certifikovaných 
komponentov, príp. špeciálnych komponentov, ktoré sú na ne naviazané. 
 

b) Zmeny CEP (eIDAS - CEP zmeny súvisiacich procesov) 

Zmeny CEP sa týkajú najmä nasledovných funkcií: 
• zaevidovanie podania 

• úplné overenie KEP 

• prevod KEP na archívnu formu 

• rozšírenie KEP o časovú pečiatku 

• určenie typu a formátu podpisu 

• vrátenie údajov z podpísaného dokumentu 

• informatívne overenie KEP 

• prijatie dokumentov na podpísanie 

• synchrónne podpísanie 
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• prostriedok pre sprostredkovanie služby vyhotovenia KEP. 

Okrem uvedených zmien by malo prísť aj k oddeleniu funkcií pre overovanie (ASIC, 
baseline profily) od overovania údajov. Dôsledkom bude možnosť overovania údajov 
podania aj v prípade, že nebudú podpísané.  
V rámci overovania XML dokumentov bude implementovaná podpora XML data 
containera ako obálky pre prenos XML dokumentov spolu s definičnými údajmi 
potrebnými pre manipuláciu (striktná identifikácia formulára, vizualizácia, overenie 
vizualizácie). 
Jednotlivé zmeny sa dotknú všetkých vrstiev spracovania, tzn. rozhraní, procesov, 
dátovej vrstvy aj admin aplikácie pre správu a monitoring (všetky vrstvy, vrátane GUI). 
 

c) Modul IAM (eIDAS - IAM) 

Dôležitou funkciou, ktorú IAM (Identity and Access Management) modul v rámci ÚPVS 
plní, je autentifikácia používateľov využívajúcich služby ÚPVS. V prípade prístupu 
k službe, ktorá vyžaduje neanonymný prístup, modul, požiada používateľa 
o autentifikačné údaje a po overení ich správnosti sprostredkuje identitu používateľa 
modulu/modulom poskytujúcim danú službu. 
Občania sa pri prístupe k eGovernment službám identifikujú prostredníctvom eID 
karty a  pre potreby zabezpečenia jednoznačnej identifikácie a nepopierateľnosti 
pôvodu vykonaných elektronických podaní/úkonov využívajú kvalifikované certifikáty 
uložené na eID. Funkcionalita eID zabezpečuje vydávanie, zrušenie a obnovu, overenie 
platnosti certifikátov pre eID.  
Rozšírenie existujúcich funkcionalít IAM pokrýva dobudovanie funkcionality modulu 
IAM za účelom integrácie systému  eIDAS.NODE zabezpečujúceho komunikáciu s 
poskytovateľom služby a s poskytovateľom identít v rámci systémov EU 
v nasledovnom rozsahu: 
• Zavedenie podpory prihlásenia pre cudzincov prostredníctvom eIDAS 

• Proces registrácie (vzniku) identity cudzinca – zo systému eIDAS 

• Aktualizácia údajov identity cudzinca 

• Integrácia eIDAS do procesu prihlásenia – prihlásenie slovenského občana na 
zahraničný eGOV portál 

d) CEP - optimalizácia  
Zmena rozhrania overovača 

 overovač ako trvalo bežiaca inštancia (viacero paralelných) – zmena rozhrania 
overovača podporujúca takýto typ komunikácie, load ballancer na úrovni 
inštancie podateľne využívajúci voľné inštancie overovačov 

o rozšírenie API overovačov o: 
- konštruktor, ktorý bude umožňovať vytvoriť inštanciu "čakajúcu 

na overenie podpisu" (teda na vstupe nebude mat žiadnu 
štruktúru s podpisom) 

- metódy LoadSignature(byte[] signature) pre jednotlivé formáty 
(CAdES+data, ASiCw/CAdES, XAdES, ASiCw/XAdES, XAdES_ZEP) 

- metódy reset() – clear interných premenných overovača a 
príprava na overenie ďalšieho podpisu 
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o load balancer na úrovni inštancie podateľne: 
- - ide o mechanizmus v podateľni, ktorý bude mať k dispozícii 

množinu pripravených inštancií overovačov pripravených na 
použitie. Keď overovač nie je potrebný, zaradí sa späť do fronty 
voľných. Keď je fronta voľných overovačov prázdna, tak 
(alternatívne riešenia): bude sa čakať na ďalší voľný, alebo sa 
vytvorí N+1. 

 zmena a zefektívnenie spracovania konfiguračného súboru – zmena štruktúry 
a optimalizácia spracovania konfiguračných údajov 

o optimalizácia načítavania častí konfigurácie overovačov + zmena 
štruktúry konfiguračných súborov overovačov (pôvodné boli navrhnute v 
súlade s ETSI dokumentami pre SignaturePolicy (ETSI TR 102 038 a ETSI 
TR 102 272), ale ukazuje sa, že s príchodom TSL je potrebné spraviť 
optimalizácie vzhľadom na opakujúce sa načítavania trusted rootov pre 
overovaný podpis, evidovanie TR pre PP, zjednotenie načítavania 
konfigurácie pre jednotlivé formáty a profily podpisov podľa  XAdES BP 
vetvy (v súlade s ETSI TS 102 853 vydaným už pre eIDAS) 

o optimalizácia načítavania konfigurácie jednotlivých komponentov (XAdES 
overovac, CAdES overovac, CertPathVerifier) - umožnenie uloženia už raz 
načítaných konfiguračných dáta z pamäte na disk, a tiež pri znovu 
vytvorení inštancie komponentu načítanie takto uložených dát (ak sa 
medzitým nezmenila originálna konfigurácia) priamo do dátových 
štruktúr v pamäti 

o optimalizácia uchovania konfiguračných dát overovačov pre PP v pamäti 
aj po zavolaní metódy reset() – dôvod: v 99% prípadoch sa budú overovať 
podpisy s rovnakou PP; ak príde na vstup podpis s inou PP alebo v BES 
forme, tak metóda LoadSignature dané konfiguračné dáta zahodí a načíta 
si relevantné pre danú PP (zvýšená réžia pre max 1% prípadov). 

Zmena overovača využívajúceho pripravené certifikačné cesty 

 CertPathVerifier 
o úprava API tak, aby dostával na vstupe namiesto zoznamov certifikátov a 

CRL už predspracovane hashtables z nadradeného komponentu (XAdES, 
CAdES overovač) 

o tieto predspracované hashtables si bude tiež vedieť uložiť na disk a 
načítať, keď sa znovu vytvorí jeho inštancia 

o CertPathVerifier bude vracať overovaču komplexnejšiu informáciu o 
overení certifikačnej cesty – teda nie iba návratový kód, ale main 
indication, subindication, message+log. 

e) IAM - optimalizácia 
 

Nasledujúca schéma znázorňuje požadovanú optimalizáciu modulu IAM (modré 
komponenty/VM sú existujúce, a zelené komponenty/VM sú nové): 
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OHS – reverse proxy

IAMOHASN111 IAMOHASN112

OHS 
mod_wl_ohs

webgate

OHS 
mod_wl_ohs

webgate

OAG (Oracle Api Gateway)

IAMOAGSN511 IAMOAGSN512

OAG instance 1 OAG instance 2

IAM webservices (weblogic AS)

IAMWSASN511 IAMWSASN512

iam_int1: SEPIAMWS,
iam_int1: SEPprivateWS

IAM APP

iam_int2: SEPIAMWS,
iam_int2: SEPprivateWS

IAM APP

Oracle GRID Control

IAMGRASN511

EM, 
BIPublisher

Oracle Access Management Suite (OAM)

IAMOMASN511 IAMOMASN512

OIF
OAM

Login stránka, FormSign

OIF
OAM

Login stránka, FormSign

Import Tool

IAMIMCASN511 IAMIMCASN512

WSImport
ImportTool (active)

IAMAdmin

WSImport
ImportTool (pasive)

IAMAdmin

LDAP

IAMODASN511 IAMODASN512
READ WRITE

OUD Instance 1
LDAP server

Replication server

READ WRITE
OUD Instance 2

LDAP server
Replication server

DB

IAMMCDBN511 IAMMCDBN512

Oracle DB, RAC node 1 Oracle DB, RAC node 2

OHS 
mod_wl_ohs

webgate

OHS 
mod_wl_ohs

webgate

IAMOHASN113 IAMOHASN114

OAG instance 3

IAMOAGSN113

OAG instance 4

IAMOAGSN114

Iam_ext1: IAMWSExt

IAMWSASN513

Iam_ext2: IAMWSExt

IAMWSASN514

OIF
OAM

Login stránka, FormSign

IAMOMASN513

OIF
OAM

Login stránka, FormSign

IAMOMASN514

OUD Instance 1
LDAP server

Replication server

IAMOCASN511

OUD Instance 2
LDAP server

Replication server

IAMOCASN512

DB

Oracle DB,
auditlog

IAMAUDBN513

 
 
 
 
Optimalizácie architektúry IAM SEP 
 
Všeobecné optimalizácie 
Služby modulu IAM sú tvorené viacerými komponentami, ktoré v pôvodnej architektúre bežali 
v spoločnom aplikačnom serveri (častokrát aj v spoločnej JVM-Java Virtual Machine), a na 
rovnakých serveroch ako iné komponenty poskytujúce funkcionality pre iné služby – takto 
dochádzalo k vzájomnému ovplyvňovaniu. Nové riešenie radikálne oddelilo jednotlivé 
komponenty do samostatných VM, aby bolo vylúčené ich vzájomné ovplyvňovanie.  
Toto vzájomné separovanie/izolovanie komponentov má niekoľko výhod: 

 z pohľadu poskytovania služieb týmito komponentami, tj počas bežiacej prevádzky 

záťaž jedného komponentu neovplyvňuje iný komponent, 

 z pohľadu deploymentu/nasadzovania/troubleshotingu – je možné nezávisle 

jednotlivé komponenty zapínať, vypínať, nasadzovať, upgradovať bez toho aby sa 

ovplyvnili nesúvisiace komponenty 
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Optimalizácia výkonu LDAP 
Nasledovná schéma znázorňuje optimalizovanú platformu LDAP repozitárov: 
 

LDAP

IAMODASN511 IAMODASN512
READ WRITE

OUD Instance 1
LDAP server

Replication server

READ WRITE
OUD Instance 2

LDAP server
Replication server

OUD Instance 1
LDAP server

Replication server

IAMOCASN511

OUD Instance 2
LDAP server

Replication server

IAMOCASN512

 
LDAP repozitár slúži ako primárne úložisko pre identity, role, zastupovania, a ostatné entity 
modulu IAM. 
Každá LDAP inštancia bude nakonfigurovaná tak, že bude držať všetky jej dáta v pamäti RAM, 
čo prinesie efekt vysokého výkonu pri prístupe k dátam. 
Vzniknú repliky pre zápisy a čítania do LDAPu – servery IAMODASN*, IAMOCASN*. 
 
Optimalizácia výkonu IAM web služieb 
 

IAM webservices (weblogic AS)

IAMWSASN511 IAMWSASN512

iam_int1: SEPIAMWS,
iam_int1: SEPprivateWS

IAM APP

iam_int2: SEPIAMWS,
iam_int2: SEPprivateWS

IAM APP

Iam_ext1: IAMWSExt

IAMWSASN513

Iam_ext2: IAMWSExt

IAMWSASN514

 
 
IAM webové služby poskytujú klientskym systémom informácie o identitách prostredníctvom 
protokolov SOAP 1.2 (napr GetIdentity, GetEdeskInfo, GetDelegations..). Okrem čítania 
informácií o identitách je možné aj zapisovať tieto údaje (UpdateIdentity,..). 
IAM webové služby sú nasadené v týchto troch modifikáciách: 

 privátne IAMWS – slúžia pre interné potreby komponentov IAM (napr. login 

stránka,..) 

 externé IAMWS – slúžia pre volania z externých systémov (mimo ÚPVS) 

 IAMWS (interné) – slúžia pre volania z modulov ÚPVS (napr. G2G, EDESK,..) 

 
Požadujeme oddeliť jednotlivé typy IAM webslužieb do samostatných VM podľa schémy 
vyššie. Zároveň požadujeme pridať ďalšie nody VM pre zvýšenie výkonu – počty volaní za 
sekundu. 
 
Súčasné IAM webslužby poskytujú výkon cca 520 volaní za sekundu. Rozšírená verzia by mala 
poskytovať cca 1,7 násobok (faktor škálovania), tj 884 volaní za sekundu. 
 
Optimalizácia výkonu OAM komponentov 
 
Komponenty uvedené na schéme nižšie implementujú autentifikačnú vrstvu protokolu SAML 
2.0 pre koncových používateľov: 

 OAM – Oracle Access Manager – jadro autentifikačného systému, ktoré pracuje 

v kombinácií s Oracle Identity Federation (SAML 2.0 IDP) 

 OIF – Oracle Identity Federation – implementácia SAML 2.0 IDP (Identity Providera) 
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 Login stránka – autentifikačný plugin do OIF, ktorý umožňuje autentifikáciu 

koncových používateľov cez webový prehliadač týmito autentifikačnými 

prostriedkami: 

o EID karta – čipový občiansky preukaz 

o GDIR karta + meno heslo 

o sociálne siete 

o  EIDAS (federácia[transparentné prihlasovanie] zahraničných identít fyzických 

osôb) 

Login stránka zároveň implementuje dôležitý mechanizmus výberu zastupovania 

identít: 

o prihlasuje sa vždy fyzická osoba – ACTOR, a po jej úspešnej autentifikácii je na 

výber, či chce zastupovať inú identitu SUBJECT, typu právnická osoba, resp. 

orgán verejnej moci – výber je realizovaný z nastaveného registra zastupovania. 

 

Oracle Access Management Suite (OAM)

IAMOMASN511 IAMOMASN512

OIF
OAM

Login stránka, FormSign

OIF
OAM

Login stránka, FormSign

OIF
OAM

Login stránka, FormSign

IAMOMASN513

OIF
OAM

Login stránka, FormSign

IAMOMASN514

 
 
Požadujeme rozšíriť počet nodov pre uvedené komponenty podľa schémy vyššie. 
 
Optimalizácia výkonu OAG komponentov 
Požadujeme rozšíriť počty nodov OAG podľa schémy nižšie. 
 

OAG (Oracle Api Gateway)

IAMOAGSN511 IAMOAGSN512

OAG instance 1 OAG instance 2 OAG instance 3

IAMOAGSN113

OAG instance 4

IAMOAGSN114

 
 
OAG zabezpečuje autentifikáciu technických účtov/systémov prostredníctvom protokolu 
SAML 2.0 a WS-TRUST. 
 
Optimalizácia úložiska autentifikačných certifikátov 
Požadujeme optimalizovať úložisko autentifikačných certifikátov pre technické účty 
z aktuálneho konfiguračného súboru OAG do LDAP repozitára (viď LDAP servery znázornené 
na schéme nižšie) – tak dosiahneme rýchlejšie načítavanie a zápis, ako aj  možnosť ukladanie 
veľkých počtov týchto certifikátov online spôsobom. 

OUD Instance 1
LDAP server

Replication server

IAMOCASN511

OUD Instance 2
LDAP server

Replication server

IAMOCASN512

 
 
Optimalizácia výkonu OHS komponentov 
Požadujeme rozšírenie počtu nodov pre reverzné proxy OHS (Oracle HTTP Server) takto: 
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OHS – reverse proxy

IAMOHASN111 IAMOHASN112

OHS 
mod_wl_ohs

webgate

OHS 
mod_wl_ohs

webgate

OHS 
mod_wl_ohs

webgate

OHS 
mod_wl_ohs

webgate

IAMOHASN113 IAMOHASN114

 
 
Optimalizácia zápisu do auditlogu 
Požadujeme optimalizovať zápis do auditlogu pre IAM webové služby tak, že sa použije 
messaging platforma KAFKA, a taktiež požadujeme vybudovať samostatnú databázu pre 
ukladanie auditlogov  v rámci IAM.“ 
 
f) Rozšírenie funkcionalít klinetských aplikácií D.Suite/eIDAS. Rozšírenie funkcionality je 

potrebné zabezpečiť prostredníctvom časti Diela uvedeného v článku 4 ods. 2 bod 2.1 
písm. n) tejto Zmluvy. 

 

Požiadavka Popis 

R19-CEP-044 Automatická ponuka aktualizácie klientskych aplikácií 

 
 Špecifikácia požiadavky R19-CEP-044  Automatická ponuka aktualizácie klientskych 
aplikácií 

Súčasný stav 

Klientske aplikácie D.Suite/eIDAS automaticky neinformujú o dostupnej novej verzii aplikácií. 
Vďaka tomu často vzniká problém s neaktuálnymi aplikáciami u používateľov a niekedy až k 
nefunkčnosti podpisovania. Napríklad aplikácia eID Klient automaticky upozorňuje na 
dostupnosť novej verzie a ponúka možnosť aktualizácie. 

Požadovaný stav 

Klientske aplikácie D.Suite/eIDAS musia používateľa automaticky informovať o dostupnej 
novej verzii. Používateľ ďalej len schváli, alebo neschváli ich automatickú aktualizáciu. 
Objednávateľ zabezpečí nemenné URL, na ktorom budú vypublikované aktualizácie balíka 
klientských aplikácií D.Suite/eIDAS. 

1.3 Predmetom Zmluvy je časť Diela, ktorú tvoria zmeny a doplnenia už existujúcich 
funkcionalít ÚPVS z dôvodu nového zákona o štátnej službe (Zákon o štátnej službe – 
VKŠZ). 

 
Vládny návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 394 z 21. septembra 2016 v § 25 a §41-44 
definuje povinnosť viesť registre v centrálnom informačnom systéme na Ústrednom 
portáli verejnej správy (ÚPVS) a pracovať s nimi prostredníctvom tohto portálu: 

a) register výberových konaní, 

b) register úspešných absolventov, 

c) register nadbytočných štátnych zamestnancov. 
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Register výberových konaní 

Navrhované nové znenie zákona o štátnej službe zaviedlo niekoľko zmien do časti. 
Ústredného portálu verejnej správy implementujúcej register výberových konaní.  
Pre implementáciu zákona sú potrebné nasledujúce zmeny: 

 zmeny atribútov žiadostí uchádzačov o zaradenie do výberového konania 

 zmeny procesu podávania žiadostí 

 pridanie komunikačného kanála pre služobné úrady pre zasielanie notifikácií a ad-

hoc komunikáciu 

 možnosť výberu komunikačného kanála samotným uchádzačom 

Register absolventov 
Ústredný portál verejnej správy bude potrebné v existujúcej časti  implementujúcej 
register výberových konaní rozšíriť o register absolventov, u ktorých sa evidujú atribúty 
nad rámec registra výberových konaní najmä v týchto častiach: 

 riadenie procesu hromadných výberových konaní 

 automatické zapisovanie úspešných absolventov do registra absolventov 

 rozhranie pre potreby sprístupňovania zoznamov v tomto registri pre potreby 

služobných úradov. 

Register nadbytočných štátnych zamestnancov 
Tento register slúži na automatickú kontrolu uchádzača v prípade, ak uvedie, že je 
nadbytočným štátnym zamestnancom a taktiež pre potreby vyhľadávania v tomto 
registri zo strany služobných úradov.  Ústredný portál verejnej správy bude potrebné 
rozšíriť v existujúcej časti  implementujúcej register výberových konaní o register 
nadbytočných štátnych zamestnancov najmä v týchto častiach: 

 zápis do registra nadbytočných zamestnancov 

 rozhrania pre vyhľadávanie  

 zápis nadbytočných zamestnancov. 

Všetky uvedené komponenty využívajú základnú infraštruktúru ÚPVS a to hlavne 

moduly IAM, eForm modul pre správu elektronických formulárov, spojených 

s rozšírenou funkcionalitou, modul centrálnej elektronickej podateľne pre overenie 

elektronického podpisu podania a automatické podpisovanie odchádzajúcich 

písomností, modul dlhodobého ukladania registratúrnych záznamov pre zabezpečenie 

dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov, modul 

elektronického doručovania pre smerovanie elektronických zásielok a zverejňovanie 

na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.  
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2. Predmetom Zmluvy je časť Diela, ktorá sa týka Optimalizácie systému IS PEP 
(IS PEP – Optimalizácia) 

V nadväznosti na rozširovanie služieb ÚPVS a z dôvodu prechodu z kolkových cenín na 
formáty využiteľné v elektronickej komunikácii bol implementovaný projekt e-Kolok. 
Modul elektronických platieb ústredného portálu (MEP), ktorý bol navrhnutý pre evidenciu 
elektronických platieb, v sebe nemal zakomponovanú evidenciu platieb za súdne a správne 
poplatky. Rozšírenie modulu MEP, pri zachovaní väzieb na už vybudovanú funkcionalitu 
ÚPVS, bolo realizované prostredníctvom systému evidencie súdnych a správnych poplatkov 
(IS PEP).  Vybudovaný IS PEP je kľúčovou časťou celej služby e-Kolok a slúži na administráciu 
systému, evidenciu všetkých poplatkov, evidenciu a párovanie prijatých úhrad a 
poskytnutých služieb a štatistické vyhodnocovanie. IS PEP spája evidenciu platieb 
vykonaných v priehradkovom vybavení na mieste správneho orgánu s platbami vykonanými 
za elektronicky poskytnuté služby prostredníctvom ÚPVS a je centrálnym miestom 
evidencie všetkých správnych a súdnych poplatkov platených za služby štátnych orgánov, 
súdu a prokuratúry. V prípade elektronického podania a platby cez ÚPVS komunikuje IS PEP 
so spoločnými modulmi ÚPVS, najmä  s komunikačným modulom (G2G), modulom pre 
riadenie prístupov (IAM) a modulom MEP.  

Aktuálne, skutočné počty pripojených úradov a úradníkov sa značne líšia od plánovaných 
stavov v pôvodnej implementácii čo bolo spôsobené masívnejším využívaním uvedeného 
modulu. Uvedené zmeny v počte úradníkov vedú k znižovaniu výkonu systému a zvyšovaniu 
počtu manuálne riešených incidentov pomerne k penetrácii. Navýšenie počtu pripojených 
lokalít a používateľov sa prejavuje zvýšením nárokov na prevádzku systému a z nej 
vyplývajúcou potrebou na optimalizáciu procesov a poskytovaných služieb. Pre udržanie 
výkonnosti systému je potrebné vykonať zmeny v jednotlivých komponentoch systému 
eKolok. Optimalizácia centrálnych komponentov systému eKolok spočíva najmä vo zvýšení 
kapacitných požiadaviek systému.  

Navrhované zmeny budú nevyhnutne vyžadovať vykonanie zmien do existujúcich 
informačných systémov, resp. bude sa vyžadovať zmena existujúcich aplikácií.  

Nakoľko je systém IS PEP integrálnou súčasťou ÚPVS, jeho optimalizácia spočívajúca 
v rozšírení kapacitných požiadaviek systému nie je možná bez: 

i) vykonania zmien v samotnom systéme IS PEP; 

ii) zohľadnenia špecifických požiadaviek rôznorodých informačných systémov tretích 
strán, a to najmä používateľov služby IS PEP popísaných vyššie. 

 
Predmetom zákazky je optimalizácia centrálnych komponentov služby eKolok (IS PEP) tak, 
aby umožnili efektívne dlhodobo podporovať zvýšené množstvo zapojených používateľov 
a z toho vyplývajúce zvýšené zaťaženie jednotlivých komponentov.  

Zmeny systému IS PEP sa týkajú najmä nasledujúcich funkcií: 

 Lokálna databáza IS PEP a číselníkov; 

 Používateľské rozhranie; 

 Párovanie platieb; 

 Párovanie individuálnych platieb; 

 Tlačové zostavy pre reporty a štatistiky; 
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 Úhrada PnU cez IS APONet; 

 Intervalové a násobkové služby. 

2.1 Rozšírenie a úprava funkcionalít systému IS PEP platba kartou a ÚPVS platba kartou sa 
týka funkcionalít, konkrétne špecifikovaných v Štúdii uskutočniteľnosti, ktorá je novou 
prílohou č. 5 Zmluvy, a zároveň je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

 
2.2 Funkčný demonštrátor riešenia IS PEP platba kartou a ÚPVS platba kartou je  

špecifikovaný nasledovným E2E procesom: 
 

o Občan podá podanie cez portál MV SR alebo výberom služby na ÚPVS 
o Po vygenerovaní príkaz na úhradu (PnÚ) sa prihlási s eID do eDesku 
o Otvorí si správu – zobrazí sa mu PnÚ s tlačidlom „Zaplať kartou“ 
o Klikne na tlačidlo a otvorí sa mu vKiosk 

 Vyberie platbu poštovou alebo platobnou kartou 
 Vyplní údaje platobnej karty a potvrdí vykonanie úhrady 

 Prevádzkovateľ platobnej brány potvrdí úspešnú transakciu (iTerminal) 

 vKiosk zaeviduje eKolok, dostane potvrdenie o zaevidovaní od IS PEP, uhradí 
PnÚ a dostane potvrdenie o úhrade PnÚ z IS PEP (synchrónna služba) 

  vKioisk zobrazí informáciu o úspešnom zaplatení PnÚ 
 Klikne na tlačidlo pre návrat do eDesku 

o Doručí sa mu správa o úhrade PnÚ 
 

 
2.3 IS PEP – optimalizácia integračných rozhraní 

 
Dôvodom pre realizáciu je potreba optimalizácie integračných rozhraní IS PEP tak, aby sa 
zjednodušil a zjednotil spôsob integrácie jednotlivých agendových informačných systémov 
na IS PEP. Ďalším dôvodom pre realizáciu zmeny je zabezpečenie poskytovania 
funkcionality pre elektronicky vyžiadané služby zo špecializovaných portálov, ktoré budú 
uhrádzané cez platobné kanály služby eKolok v prostredí eGovernmentu.  
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Spotreba eKolku s napárovaním na príkaz na úhradu (ďalej len „PnÚ“) 
Pri spotrebe eKolku vznikne vždy PnÚ, ktorý bude uhradený spotrebovaným eKolkom. 
Priama spotreba eKolku zanikne. 
 
Offline spotreba eKolku 
MSP alebo integrovaný systém zasiela spotrebu eKolku do IS PEP v offline režime v prípade, 
že spojenie s IS PEP je prerušené viac ako jednu minútu. Evidencia v IS PEP bude rozšírená 
o podpis z QR kódu eKolku a informácie o poplatníkovi. 
 
Číselník orgánov verejnej moci (OVM) 
Identifikácia OVM pri komunikácii s IS PEP už nebude na základe interných identifikátorov 
v IS PEP, ale na základe identifikátora schránky z IAM ÚPVS. Správa OVM v IS PEP bude 
taktiež na základe dát z IAM ÚPVS a modulu spoločných číselníkov ÚPVS. 
 
Číselník krajín 
Správa číselníka krajín už nebude možná cez GUI IS PEP, ale bude možné importovať novú 
verziu číselníka CL000086 z MetaIS cez GUI IS PEP.  
 
Pridanie služby na PnÚ a definovanie zľavy v IS PEP 
Zjednotenie pridania súdnej a správnej služby na PnÚ pri vytváraní PnÚ alebo zmene služby 
na PnÚ. Služba na PnÚ bude rozšírená o informáciu či ide o elektronicky alebo listinne 
vyžiadanú službu. Spôsob definovania zliav sa zmení v správe služieb ako aj pri identifikácii 
zľavy služby na PnÚ, aby bolo možné definovať ľubovoľný počet povolených zliav na službe. 
 
Vrátenie poplatku/preplatku z rozhodnutia OVM 
Integrovaný systém môže zaslať do IS PEP avízo o vrátení poplatku/preplatku na 
konkrétnom PnÚ. Prevádzkovateľ po obdržaní právoplatného odpisu rozhodnutia schváli 
avízo na vyplatenie poplatníkovi prostredníctvom GUI v IS PEP. 
 
Získanie úhrad na PnÚ z IS PEP 
Volanie pre získanie úhrad bude zasielať všetky operácie na PnÚ, ktoré menia hodnotu PnÚ. 
 
Poskytnutie služby 
Integrovaný systém môže zaslať do IS PEP hlásenie poskytnutia služby na konkrétnom PnÚ. 
 
Integračné rozhrania 
Optimalizácia integračných rozhraní IS PEP, za účelom jednotnej integrácie agendových 
integračných systémov a prechod existujúcich integrácii na nové rozhranie. Všetky volania 
budú obsahovať nový atribút „messageID“, ktorý zabezpečí identifikáciu jednotlivých 
volaní. Niektoré atribúty v hlavičke volaní budú premenované. Endpointu „nominal“ a 
volanie „estamp.consume“ budú zrušené. Jednotlivé volania pre získanie reportov, budú 
zlúčené pod jedno volanie „infra.getReport“. Volania, ktoré pridávajú operácie na PnÚ 
(úhrada PnÚ, pridanie alebo zrušenie služby, zmena typu platby, poskytnutie služby, avízo 
o vrátení poplatku atď.), budú realizované volaním „assessment.update“, v rámci ktorého 
sú vnorené jednotlivé operácie. Pre zrušenie platby na eKolku bude volanie 
„estamp.operationPayment“ zrušené a v rámci volania „estamp.update“ bude zasielaná 
vnorená operácia „payment“. Pri vytváraní PnÚ bude IS PEP generovať ID potvrdenia a 
dátum vydania a zároveň bude evidencia PnÚ rozšírená o nové atribúty (číslo 



18 
 

podania/konania/spisu, konštantný symbol, prijímateľ úhrady, platiteľ, sprostredkovateľ, 
atď.). Zmení sa spôsob definovania zliav na službách a IS PEP umožní vytvoriť a použiť aj 
100 percentnú zľavu na službe a vytvoriť PnÚ s nulovou hodnotou. Report vystavených PnÚ 
bude rozšírený o čísla konania, podania a spisu. Rozšírenie atribútov služieb pre 
synchronizáciu číselníka a umožnenie načítania len zmenených položiek číselníka služieb. 
Volanie pre uzávierku kiosku bude rozšírené o transakčné dáta. 
 
Prepárovanie platby z jedného PnÚ na iný PnÚ 
Na PnÚ ktorý obsahuje elektronicky vyžiadanú službu IS PEP neumožní prepárovať eKolok 
na iný PnÚ. 

 
Rozšírenie TR súboru 
Zmena spracovania transakčného súboru (TR súbor) v IS PEP, ktorý je zasielaný kioskom pri 
uzávierke zariadenia. TR súbor bude rozšírený o nové atribúty a bude zasielaný na rozhranie 
IS PEP namiesto FTP.  
 
Úprava párovania platieb v IS PEP 
Automatické párovanie platieb v IS PEP bude dohľadávať variabilný symbol (VS) aj v atribúte 
„<NtryDtls><TxDtls><RmtInf><Strd><CdtrRefInf><Ref>“ a parsovanie VS bude používané 
vždy ak atribút neobsahuje validný formát end to end referencie. 
 
Čas spracovania platieb v IS PEP 
IS PEP spustí automatický import bankových účtov každý deň aj o 07:00. 
 
Refundácie 
Pri zadávaní refundácií v GUI IS PEP už nebude možné zadať zberný účet eKolku ako účet 
príjemcu. 
 
Prehľady transakcií neexistujúcich v MC13, Kontrola chýbajúcich MC13 v IS PEP 
V prehľadoch transakcií neexistujúcich v MC13 bude doplnený stĺpec „Doplňujúce 
informácie“. Úprava kontroly chýbajúcich MC13 súborov. 
 
Spracovanie neuznaných reklamácií kartových transakcií 
Neuznané reklamácie bude možné v IS PEP opätovne reklamovať alebo dopárovať s MC13 
transakciou prostredníctvom GUI. 
 
Dopárovanie nespárovaných individuálnych a PPEk platieb a evidencia vrátení 
Nespárované platby bude možné dopárovať s PnÚ alebo vrátiť poplatníkovi 
prostredníctvom GUI IS PEP. Všetky historické nespárované platby v zozname platieb na 
vrátenie budú spätne spárované s prevodmi na konsolidačnom účte. Nespárované platby 
staršie ako tri roky budú odvedené do štátneho rozpočtu ako „premlčané“. 
 
Neumožniť zrušenie PPEk platby pri importe súboru 
Pri importe PPEk súborov už IS PEP nebude rušiť platby v IS PEP ak sa nenachádzajú v súbore 
a zastaví import súboru. 
 
Zapracovať vyhľadávanie v MSP aj podľa čísla podania/konania/spisu 
Umožniť v MSP vyhľadávať PnÚ podľa čísla podania/konania/spisu 
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Umožniť vytvoriť výstupy v MSP do excelu 
V rámci generovania reportov bude implementovaná možnosť vygenerovania výstupu vo 
formáte CSV a v jednom z formátov XLSX. Súčasťou reportu platobných predpisov budú aj 
atribúty ID podania, konania a spisu. 
 
Zabezpečiť v MSP filtrovanie poplatkov podľa ID služieb 
V rámci prehľadu spotrebovaných eKolkov bude doplnený nový filter pre ID služby. Filter 
bude doplnkový k filtrom dátumu, ktoré budú povinné. Taktiež bude umožnené vyhľadanie 
mojich PnÚ podľa ID služby a dátumu. 

 
V MSP umožniť výber len z úradov danej prístupovej zóny 
Pracovníci organizácií patriacich pod rezort MV SR budú môcť v rámci MSP pracovať len s 
úradmi rezortu MV SR. 
 
Umožniť zmenu služieb na PnÚ v MSP 
Používateľom s rolou „supervízor“ bude umožnené zmeniť službu na PnÚ. 
 
MSP – storno predpisov 
Používateľovi bude ponúknutá možnosť na stornovanie PnÚ len na úrade, na ktorý PnÚ 
patrí. 
 
Zmena účtovania vyplatenia odvodov preneseného výkonu – V súčasnosti IS SAP (SP) 
vykazuje duplicitne zaevidované účtovné položky „E111. Poníženie záväzku voči obciam 
325371 / 221296“ pri vyplatení odvodov preneseného výkonu obciam. Pre korektnosť 
účtovania v IS SAP je potrebné pripraviť nový účtovný okruh 395160 a v IS PEP zmeniť 
zaúčtovanie preneseného výkonu „E111. Poníženie záväzku voči obciam“ zo súvzťažnosti 
325371 / 221296 na súvzťažnosť 325371 / 395160. 
 
Zmena evidencie PnÚ  preneseného výkonu z osobitnej matriky - Špecializovaný portál 
Ministerstva vnútra SR eviduje PnÚ v IS PEP prostredníctvom MEP ÚPVS pre elektronicky 
vyžiadané služby. Tieto služby majú v MetaIS nastavený spôsob zúčtovania „poplatky 
zúčtované v systéme eKolok“ alebo „poplatky zúčtované v systéme eKolok (prenesený 
výkon)“. Na základe spôsobu zúčtovania zasiela MEP ÚPVS požiadavku na IS PEP pre 
vytvorenie PnÚ typu „statny_rozpocet“ alebo „preneseny_vykon“, čo je rozhodujúci atribút 
pre zúčtovanie platieb v IS PEP. Všetky platby spárované s PnÚ typu „preneseny_vykon“ sú 
zúčtované a odvedené príjemcovi úhrady uvedenom na jednotlivých PnÚ, ak si daný 
príjemca úhrady splnil svoju povinnosť a nahlásil svoj bankový účet. 
V prípade osobitnej matriky eviduje špecializovaný portál MV SR PnÚ typu 
„preneseny_vykon“, no požaduje zúčtovanie voči štátnemu rozpočtu, pretože nemá k 
dispozícii finančné prostriedky na úpravu špecializovaného portálu tak, aby pri osobitnej 
matrike zaviedol samostatnú službu v MetaIS so spôsobom zúčtovania „poplatky zúčtované 
v systéme eKolok“. 
Z tohto dôvodu sú platby kumulované na zberných účtoch prevádzkovateľa eKolku a nie sú 
odvádzane príjemcovi úhrady ani do štátneho rozpočtu. 
 
V IS PEP bude zavedená výnimka, ktorá zaeviduje PnÚ typu „statny_rozpocet“ aj keď na 
vstupe je typ „preneseny_vykon“ ak sú splnené nasledovné podmienky: 
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- Poskytovateľ služby je MV SR (service_provider = ico://sk/00151866) 
- Príjemca úhrady je MV SR (payment_recepient = ico://sk/00151866) 
- Koncová služba je „sluzba_egov_7822“ (service_id = sluzba_egov_7822) 
- Typ zúčtovania je prenesený výkon (payment_recipient_type = „preneseny_vykon“). 
Táto výnimka zabezpečí odvod spárovaných platieb do štátneho rozpočtu pre PnÚ 
vytvorené po nasadení tejto zmenovej požiadavky. 
Už zaevidované PnÚ osobitnej matriky budú vyriešené dátovou intervenciou. 
 
Overovanie podpisu z QR kódu eKolku - eKolok obsahuje QR kód, v ktorom sú uložené 
špecifické informácie o eKolku. Prvá časť QR kódu obsahuje čitateľné informácie a druhá 
časť obsahuje podpísané (zašifrované) informácie pomocou platného certifikátu 
koncového platobného zariadenia. Pri úhrade PnÚ eKolkom sa v MSP overuje tento podpis. 
Funkcionalitu overovania podpisu ale nemajú k dispozícii agendové informačné systémy 
(AIS) integrované na IS PEP (napr. IS SM alebo IS IOM). Keďže sa do budúcna plánuje 
integrácia ďalších AIS na IS PEP, je potrebné z dôvodu bezpečnosti umožniť overovanie 
podpisu na eKolku na všetkých prístupových miestach, aby sa zabránilo fraudom. Do IS PEP 
bude implementovaná JAVA knižnica (eKolVerifier) pre overovanie podpisu na eKolku, 
ktorá sa aktuálne používa v MSP. 
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3. Služby prevádzky a aplikačnej podpory 

Z povahy rizík ohrozenia spoľahlivej prevádzky a navrhovaných úprav systémov ÚPVS, IS 
PEP, IIS eDOV a eID vyplýva, že predpokladom kvalitnej aplikačnej podpory systémov a  
realizovateľnosti  požadovaných zmien je detailná znalosť rozsiahleho doménového 
modelu systémov, komplexného dátového modelu, biznis procesov a požiadaviek 
používateľov, rozhraní a algoritmov spracovania údajov prispôsobených požiadavkám 
jednotlivých integrovaných systémov a zároveň detailná znalosť špecifického 
informačného systému ÚPVS, s ktorým sú úzko prepojené.  

Predmetom zákazky je prevádzka a aplikačná podpora systémov ÚPVS, IS PEP, IIS eDOV a 
eID pozostávajúca z: 

 Služby prevádzky a aplikačnej podpory ÚPVS 

 Služby prevádzky a aplikačnej podpory IS PEP, IS FO a MSP 

 Služby prevádzky a aplikačnej podpory IIS eDOV 

 Služby prevádzky a aplikačnej podpory eID 

Predmetom zákazky je ďalej aj poskytovanie plnenia zabezpečujúceho úpravy a 
nevyhnutné zmeny APV z dôvodu zabezpečenia riadnej prevádzkyschopnosti a správnej 
funkcionality IS vyvolanej vyššie uvedenými zmenami. 

 
3.1. Služby prevádzky a aplikačnej podpory ÚPVS  

 
a. Služby týkajúce sa modulov APV: 

Dodávateľ sa v rámci prevádzky a aplikačnej podpory APV zaväzuje poskytovať 
nasledovné služby: 

 Riešenie incidentov 

 Riešenie problémov 

 Podpora integrácií 

 Zálohovanie aplikácie 

 Pravidelná profylaktika 

 Nasadenie a konfigurácia požadovaných zmien a opravných balíkov (Release  a 
deployment manažment)  

 Súčinnosť pri testovaní funkčnosti aplikácií pri nasadzovaní zmien 

 Aktualizácia prevádzkovej dokumentácie 

 Realizácia/aktualizácia bezpečnostných nastavení  

 Realizácia konfiguračných zmien 

 Realizácia/nastavenie prístupových oprávnení do modulov a ich infraštruktúry 
podľa požiadaviek Objednávateľa  

 Ladenie a optimalizácia výkonu  

 Súčinnosť pri realizácii záťažových testov 

 Súčinnosť pri realizácii penetračných testov 

 Pravidelný test obnovy zo záloh v rozsahu max. 1x ročne 

 Report vyťaženosti infraštruktúry pre kapacitné plánovanie – max. 2x ročne 

 Uzatváranie incidentov s popisom príčin 

 Vypracovanie protokolu ku každému výpadku spôsobenému nedostupnosťou 
ÚPVS 
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 Pravidelná údržba aplikácií - kontrola logov, kontrola integrity aplikácie, 
archivácia/odmazanie starých údajov v zmysle pravidiel dohodnutých oboma 
zmluvnými stranami 

 
b. Činností súvisiace s riadením prevádzky a aplikačnej podpory: 

Dodávateľ sa v rámci prevádzky a podpory  zaväzuje zabezpečiť služby riadenia 
prevádzky a podpory súvisiace s nasledovnými procesmi: 

 Incident manažment 

 Problem manažment  

 Release a Deployment manažment 

 SLA manažment  
 

3.2. Služby prevádzky a aplikačnej podpory IS PEP, IS FO a MSP 
 
a. Služby týkajúce sa modulov APV: 

Dodávateľ sa v rámci prevádzky a aplikačnej podpory APV zaväzuje poskytovať 
nasledovné služby: 

 Riešenie incidentov 

 Riešenie problémov 

 Podpora integrácií 

 Zálohovanie aplikácie 

 Pravidelná profylaktika 

 Nasadenie a konfigurácia požadovaných zmien a opravných balíkov (Release  a 
deployment manažment)  

 Súčinnosť pri testovaní funkčnosti aplikácií pri nasadzovaní zmien 

 Aktualizácia prevádzkovej dokumentácie 

 Realizácia/aktualizácia bezpečnostných nastavení  

 Realizácia konfiguračných zmien 

 Realizácia/nastavenie prístupových oprávnení do modulov a ich infraštruktúry 
podľa požiadaviek Objednávateľa  

 Ladenie a optimalizácia výkonu  

 Súčinnosť pri realizácii záťažových testov 

 Súčinnosť pri realizácii penetračných testov 

 Pravidelný test obnovy zo záloh v rozsahu max. 1x ročne 

 Report vyťaženosti infraštruktúry pre kapacitné plánovanie – max. 2x ročne 

 Uzatváranie incidentov s popisom príčin 

 Vypracovanie protokolu ku každému výpadku spôsobenému nedostupnosťou IS 
PEP, IS FO 

 Pravidelná údržba aplikácií - kontrola logov, kontrola integrity aplikácie, 
archivácia/odmazanie starých údajov v zmysle pravidiel dohodnutých oboma 
zmluvnými stranami 
 

b. Činností súvisiace s riadením prevádzky a aplikačnej podpory 
Dodávateľ sa v rámci prevádzky a aplikačnej podpory zaväzuje zabezpečiť služby 
riadenia prevádzky a podpory súvisiace s nasledovnými procesmi: 

 Incident manažment 
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 Problem manažment  

 Release a Deployment manažment 

 SLA manažment  
 

3.3. Služby prevádzky a aplikačnej podpory IIS eDOV a eID 
 
a. Služby týkajúce sa modulov APV 

Dodávateľ sa v rámci prevádzky a aplikačnej podpory zaväzuje poskytovať 
nasledovné služby: 

 Riešenie incidentov 

 Riešenie problémov 

 Podpora integrácií 

 Zálohovanie aplikácie 

 Nasadenie a konfigurácia požadovaných zmien (Release a deployment 
manažment – v rozsahu max. 1x ročne)  

 Uzatváranie incidentov s popisom príčin 

 Vypracovanie protokolu ku každému výpadku spôsobenému nedostupnosťou 
IIS eDOV 

 Pravidelná údržba aplikácií - kontrola logov, kontrola integrity aplikácie, 
archivácia/odmazanie starých údajov v zmysle pravidiel dohodnutých oboma 
zmluvnými stranami 
 

b. Činností súvisiace s riadením prevádzky a aplikačnej podpory  
Dodávateľ sa v rámci prevádzky a aplikačnej podpory zaväzuje zabezpečiť služby 
riadenia prevádzky a podpory súvisiace s nasledovnými procesmi: 

 Incident manažment 

 Problem manažment  

 Release a Deployment manažment 
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4. ÚPVS – synchrónne doručovanie a optimalizácia 

 

Autorizácia doručenky a sprístupnenie doručovanej správy 
 
Proces popisuje elektronické doručovanie úradného dokumentu do vlastných rúk od 
potvrdenia (autorizácie) notifikačnej doručenky po samotné doručenie EÚD. 
V MED bude vytvorená nová synchrónna služba, ktorá na požiadavku modulu eDesk priamo 
vráti doručovaný dokument na sprístupnenie ako odpoveď na synchrónne volanie, alebo (v 
prípade chyby) vráti chybovú informáciu. 
 

 Prevzatie doručovaného dokumentu prostredníctvom GUI eDesk Základný scenár 

1 Používateľ nad zobrazenou notifikačnou doručenkou zvolí operáciu Prevziať správu 

2 Používateľ autorizuje operáciu opätovným prihlásením 

3 
Proces pokračuje spoločným spracovaním prevzatia správy, použije sa scenár 
Spoločné spracovanie prevzatia správy 

3a Prevzatie správy sa nepodarilo (GUI) 

4 Používateľ vyhľadá medzi prijatými správami novo doručený dokument. 

 

 Prevzatie doručovaného dokumentu (EÚD) prostredníctvom EKR Základný scenár 

1 
IS používateľa na základe prijatej notifikačnej doručenky vyvolá novú synchrónnu 
funkciu EKR na autorizáciu prevzatia doručovaného dokumentu. 

2 
EKR overí autorizáciu a spustí spoločný proces prevzatia doručovaného dokumentu, 
použije sa scenár Spoločné spracovanie prevzatia správy 

2a Prevzatie správy sa nepodarilo (EKR) 

3 
EKR vráti ako odpoveď synchrónnej funkcie informáciu o správe doručeného 
dokumentu uloženej v schránke eDesk 

4 IS používateľa môže cez EKR získať novo doručený dokument (EÚD). 

 
 Prevzatie doručovaného dokumentu (EÚD) prostredníctvom 
pôvodného integračného spôsobu 

Základný scenár 

1 
IS používateľa vytvorí na základe notifikačnej doručenky správu ED_AUTHORIZE a 
odošle ju na UIR rozhranie G2G 

2 G2G správu prijme a uloží ju do queue na spracovanie modulom eDesk 

3 
eDesk z queue prijme správu ED_AUTHORIZE a spustí spoločné spracovanie 
prevzatia doručovanej správy, použije sa scenár Spoločné spracovanie prevzatia 
správy 

3a Prevzatie správy sa nepodarilo (UIR) 

4 IS používateľa môže prostredníctvom EKR získať novo doručenú správu. 

 

 Spoločné spracovanie prevzatia správy Základný scenár 

1 eDesk overí token pripojený k požiadavke 
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2 
eDesk z MED vyžiada novou synchrónnou službou doručovaný dokument na základe 
autorizovanej požiadavky používateľa 

3 
MED overí autorizáciu požiadavky (či actor je oprávnený preberať správy za subjekt 
a či správa je adresovaná subjektu). V prípade neúspešnej autorizácie, proces 
pokračuje v kroku 6 zapísaním neúspešného prevzatia správy do logu eDesk. 

4 MED poskytne do eDesk doručovaný dokument 

4a Nastala chyba pri volaní služby MED 

5 eDesk uloží doručovaný dokument medzi prijaté správy adresáta 

5a Nastala chyba pri ukladaní dokumentu v schránke 

6 
eDesk zapíše do logu informáciu o úspešnom alebo neúspešnom prevzatí správy a 
kto (actor) operáciu vyvolal - logovanie nahrádza doterajšie ukladanie správy triedy 
ED_AUTHORIZE medzi odoslané správy 

7 
eDesk odošle do MED prostredníctvom queue informáciu o čase sprístupnenia 
(uloženia) doručovaného dokumentu v schránke 

7a 
Nastala chyba pri odosielaní informácie o čase sprístupnenia doručovaného 
dokumentu v schránke 

8 
MED na základe informácie o čase sprístupnenia dokumentu v schránke vytvorí 
doručenku vo forme SKTalk správy s triedou ED_DELIVERY_REPORT_SYNC a odošle 
ju na spracovanie do G2G. 

9 G2G prijme doručenku v správe SKTalk s triedou ED_DELIVERY_REPORT_SYNC. 

10 
G2G podpíše doručenku, zmení triedu SKTalk správy na ED_DELIVERY_REPORT, 
zapíše ju (kópiu) do eDesk medzi odoslané správy adresáta EÚD a doručí ju do 
schránky odosielateľa EÚD. 

11 Pokračuje sa v spracovaní v scenári, ktorý spracovanie začal. 

 

 Prevzatie správy sa nepodarilo (GUI) Exception 

1 
Používateľovi sa zobrazí informácia o chybe s pokynom, ako môže používateľ 
pokračovať 

2 
Tlačidlo Prevziať správu zostane prístupné v závislosti od chyby, ktorá sa vyskytla 
(ak je akcia opakovateľná) 

 

 Prevzatie správy sa nepodarilo (EKR) Exception 

1 
Systém vráti chybový kód a textovú informáciu príslušnej chyby s pokynom, ako 
môže používateľ pokračovať 

 

 Prevzatie správy sa nepodarilo (UIR) Exception 

1 
eDesk odošle chybovú správu s kódom a textovou informáciou príslušnej chyby s 
pokynom, ako môže používateľ pokračovať 

 

 Nastala chyba pri volaní služby MED Exception 

1 eDesk oznámi chybu s príslušným kódom a popisom podľa vzniknutej chyby 

2 
Používateľovi bude umožnené opätovné vykonanie akcie v závislosti od vzniknutej 
chyby 
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 Nastala chyba pri ukladaní dokumentu v schránke Exception 

1 eDesk oznámi chybu s príslušným kódom a popisom podľa vzniknutej chyby 

2 
Používateľovi bude umožnené opätovné vykonanie akcie v závislosti od vzniknutej 
chyby 

 
 Nastala chyba pri odosielaní informácie o čase sprístupnenia 
doručovaného dokumentu v schránke 

Exception 

1 eDesk sa pokúsi o znovu odoslanie informácie v súlade s dohodnutou retry policy 

2 

Ak sa ani po ukončení spracovania podľa retry policy nepodarí informáciu o čase 
sprístupnenia správy odoslať, informácia sa uloží a do monitoringu sa zaloguje 
udalosť. V takomto prípade bude pokračovať spracovanie po manuálnom zásahu 
prevádzky 

3 Pokračuje sa spracovaním v scenári Spoločné spracovanie prevzatia správy 

 

Plynutie lehôt v MED aj napriek neúspešnému odoslaniu a uloženiu notifikačnej doručenky 
do eDesk schránky adresáta 
 
Problém plynutia lehôt v MED aj napriek neúspešnému odoslaniu a uloženiu notifikačnej 
doručenky do eDesk schránky adresáta - adresát nemá možnosť si prevziať správu s úradným 
dokumentom, o jej existencii sa dozvie až keď mu správa automaticky príde po uplynutí fikcie 
doručenia (a samozrejme iba ak správa neobsahuje chybu znemožňujúcu uloženie v eDesk, v 
takom prípade by sa totiž vôbec nedozvedel, že mal niečo dostať ale odosielateľ by mal napriek 
tomu doručenku potvrdzujúcu fikciu doručenia a teda uplynutie úložnej lehoty). 
  
Riešenie je požadované nasledovne: MED notifikačnú doručenku vygeneruje bez dátumu a 
času začatia plynutia úložnej lehoty a zapíše ju do Message Queue. eDesk si túto správu 
Message Queue vytiahne doplní do nej dátum a čas a rovno ju sprístupni v schránke. Tento 
dátum a čas následne zapíše do Message Queue. MED si tento udaj z Message Queue vytiahne 
a zapíše do svojej evidencie a lehoty bude počítať na základe neho. 
  
Navrhovaný popis spracovania: 
1. G2G zavolá cez synchrónny servis MED ED, tak ako doteraz. MED ED potvrdí prijatie 
vrátením informácie o úspešnom prebratí správy (synchrónna odpoveď). 
2. MED ED asynchrónne spracuje prijatú správu na doručovanie a pripraví nekompletnú 
notifikačnú doručenku. Nebude vyplnený dátum prijatia a dátum ukončenia doručovania. 
Tu nebude vyplnený ani dátum prijatia (Received).  
3. MED ED uloží vytvorenú notifikačnú doručenku do queue eDesku. 
4. eDesk doplní notifikačnú doručenku o dátum prijatia (sprístupnenia notif. doručenky) 
a konca úložnej lehoty (začiatok dňa nasledujúceho po sprístupnení + úložná lehota) a 
sprístupni ju adresátovi v schránke. 
5. eDesk uloží informáciu o čase sprístupnenia notifikačnej doručenky do ED queue. 
6. MED ED prečíta správu z queue, prevezme dátum uloženia ako dátum prijatia správy a 
dopočíta dátum ukončenia doručovania. 
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Zvýšenie limitu počtu spracovania transakcií ÚPVS na 5.500.000 za mesiac v rámci dopadov 
zmeny Modulu elektronického doručovania v súvislosti s podporou pre doručovanie 
listinných rovnopisov elektronických úradných dokumentov 

 
Naplnenie cieľa je požadované realizáciou zmien, ktoré prispejú k postupnému naplneniu 
nasledovných nefunkčných požiadaviek: 
 

1. Minimalizované vzájomné ovplyvňovanie výkonnosti jednotlivých modulov resp. 
komponentov 

2. Minimalizovaný objem prenášaných údajov medzi jednotlivými časťami systému 
ako aj ich minimalizované duplicitné ukladanie 

3. Centrálna evidencia, spracovanie a konsolidované vyhodnocovanie logov 
s minimálnym výkonnostným dopadom na logujúce komponenty 

 
Z pohľadu funkčných požiadaviek navrhované zmeny zabezpečia sprístupnenie elektronickej 
úradnej správy v momente potvrdenia doručenia pri elektronickom doručovaní do vlastných 
rúk, tzv. synchrónne doručenie. 
 
Riešenie spočíva v nasledovných zmenách: 
 

 Vybudovanie vysoko priepustného a spoľahlivého Messge Queue komponentu, 
ďalej označovaný ako „MQ“ ktorý postupne nahradí dnes používaný MS 
ServiceBus a bude tvoriť komunikačné jadro systému. 

 Zmena integrácie niektorých dnes orchestrovaných komponentov z režimu, že sú 
dopytované z klientskeho systému, do režimu že tento klientsky systém len 
zapíše požiadavku do MQ a komponent poskytujúci službu si bude vyberať tieto 
požiadavky a spracovávať ich. Tým sa minimalizuje vzájomné ovplyvňovanie sa 
jednotlivých častí systému a to aj z pohľadu výkonnosti. Dopad na moduly G2G, 
eDesk, CUD a CEP. 

 Vybudovanie centrálneho úložiska objektov správ, ďalej označované ako „OST” 

 (object storage), ktoré výrazne zníži objem prenášaných údajov medzi modulmi 
a komponentami celkového systému 

 Úprava modulov G2G, eDesk, CUD, MED a CEP tak aby boli schopné využívať OST. 

 Vybudovanie centrálneho systému logovania komponentov umožňujúceho ich 
konsolidované vyhodnocovanie, ktoré zároveň minimalizuje dopad na výkonnosť 
logujúcich komponentov. 

 Interné optimalizácie modulov G2G a eDesk z pohľadu zvýšenia výkonnosti. 

 Úprava procesu elektronického doručovania do vlastných rúk na synchrónne 
sprístupnenie správy adresátovi po potvrdení doručenky. Dopad na moduly 
eDesk, MED a G2G. Vybudovanie OST komponentu je nutným predpokladom pre 
implementáciu tejto zmeny. 

 
Nasledovný obrázok znázorňuje schému navrhovaného riešenia z pohľadu MQ a OST 
komponentu: 
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Message Queue (MQ) 
 
V celkovom systéme častokrát dochádza k situácii, že niektorý z komponentov vie spracovávať 
svoje úlohy rýchlejšie ako iný komponent, ktorý má prevziať ich výstup a ďalej pokračovať 
v spracovaní, prípadne poskytnúť súčinnosť. Aktuálne sa to rieši „umelým“ pribrzďovaním 
niektorých komponentov, ktoré v niektorých prípadoch nemajú informáciu o stave záťaže 
dopytovaného komponentu, ktorá môže byť ovplyvňovaná aj inými úlohami ktoré vykonáva. 
Takýto postup v niektorých prípadoch vedie k zahlteniu rozhraní a nezriedka k opakovaniu 
požadovaných úkonov, čím sa ešte viac zvyšuje záťaž systému. V tejto situácii nie je schopný 
dopytovaný komponent spracovávať ani iné úlohy, ktoré by teoreticky mohli mať vyššiu 
prioritu spracovania. V niektorých prípadoch to vedie k tomu, že toto umelé pribrzďovanie sa 
v istých situáciách nastavuje prehnané čo spôsobuje neoptimálne využívanie výkonu 
dopytovaného komponentu. Obe tieto situácie znižujú celkovú priepustnosť systému ÚPVS. 
Riešením je v niektorých procesoch zmeniť spôsob komunikácie na asynchrónny, formou 
message queue komponentu, ktorý by minimálne brzdil komponent vytvárajúci dotaz. 
Jednotlivé komponenty budú mať priradené svoje queues, z ktorých budú správy čítať a do 
ktorých im budú správy zasielané inými komponentami. Riadenie tejto komunikácie bude v 
réžii nového komponentu MQ broker. Dopytovaný komponent bude s maximálnym výkonom 
tieto dotazy vyberať a spracovávať. Ak by následne dochádzalo k narastaniu počtu správ v 
danom queue, bude potrebné tento komponent ďalej optimalizovať alebo zvýšiť počet jeho 
inštancií (nodov) za predpokladu, že je škálovateľný. Riadenie tejto komunikácie bude v réžii 
nového komponentu MQ broker. 
Požiadavky na funkcionalitu a vlastnosti MQ brokera: 

 Vysoká dostupnosť (high availability) a možnosť horizontálnej škálovateľnosti 
(horizontal scaling) 
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 Zamedzenie straty údajov v prípade zlyhania časti systému (fault tolerance), to jest 
perzistentné uchovanie správ v prípade výpadku systému 

 Možnosť prevádzkovať ako cluster vytvorený z viacerých uzlov a zároveň vo viacerých 
lokalitách 

 Podpora viacerých nezávislých queue 

 Uchovávanie správ v queues a ich presné doručenie správnemu komponentu (tzv. 
smerovanie správ do queues) 

 Spoľahlivé spracovanie správ pomocou mechanizmu potvrdenia (ACK) 

 Prioritizácia správy (správy zaslané do queue s vyššou prioritou budú vyberané z queue 
ako prvé) 

 Sledovanie počtu nevybavených správ v jednotlivých queue 

 Sledovanie „veku“ (time stamp) najstaršej správy jednotlivých queue 

 

Zvolená technológia pre MQ broker je open source riešenie RabbitMQ. Na komunikáciu s MQ 
brokerom a realizáciu vyššie spomínaných funkcionalít sa vytvorí MQ SDK, ktoré budú využívať 
jednotlivé vzájomne komunikujúce komponenty. 

 

Tento princíp požadujeme v tejto fáze využiť v nasledovných vzájomných komunikáciách 
komponentov: 

 G2G (URZ) <-> eDesk – zapisovanie správ. Vzhľadom na to že niektoré správy je 

potrebné zapisovať s vyššou prioritou požadujeme v message queue vytvoriť 

separátne queues (topics) pre rôzne typy správ z pohľadu priority ich spracovania. Táto 

úprava spolu s centrálnym úložiskom a optimalizáciou eDesk popísanými v ďalších 

kapitolách tohto dokumentu výrazne zvýši priepustnosť systému. 

 G2G (SB2BizTalk-Vyhybkár) <-> CUD – podobne ako pri komunikácii s eDesk táto 

úprava eliminuje vzájomné výkonové ovplyvňovanie G2G a CUD. 

 G2G (BizTalk) <-> CEP (úplné overenie podpisu) – pre úplné overenie podpisu CEP 

musí čakať na prijatie CRL a následne zasiela veľký počet odpovedí, ktoré nie sú 

rozložené v čase čo v danom momente preťažuje G2G – BizTalk a vniká vyššie popísaný 

problém. 

Táto úprava bude mať výrazný efekt spolu s inštaláciou ďalšej inštancie CEP popísanou 
v ďalších kapitolách tohto dokumentu. 

Centrálne úložisko objektov  (OST) 
 
Aktuálne prostredie ÚPVS je zaťažované nielen nárastom počtu prijatých a spracovávaných 
správ ale aj ich veľkosťou. Pôvodné riešenie predpokladalo prenos relatívne malých 
štruktúrovaných správ (vo formáte XML). V súčasnosti najmä vďaka neštruktúrovaným 
prílohám presahuje nezriedka 10MB, pričom aktuálny nastavený limit je maximálne 50MB. EÚ 
pri formulovaní doručovania elektronických správ v rámci regulácie eIDAS, časti eDelivery 
definuje limit až 2GB. 
Aktuálne sú všetky správy prenášané v plnom rozsahu medzi jednotlivými modulmi a 
komponentami. V rámci spracovania sú tieto správy ukladané v lokálnych (dočasných aj 
trvalých) úložiskách. Následkom rastu počtu transakcií a ich veľkosti je rast celkovej zaťaž 
serverov realizujúcich funkcionalitu ÚPVS. 
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Ako riešenie tohto problému požadujeme vybudovať centrálne úložisko objektov správ. 
Cieľom tohto nového komponentu je po prijatí správy umožniť centrálne uloženie jej objektov 
(formuláre a prílohy), a následný prenos správy obsahujúcej referencie k týmto objektom. 
V ďalších krokoch spracovania komponenty pre svoju funkcionalitu často objekty vôbec 
nepotrebujú, alebo ich potrebujú len v niektorých prípadoch resp. potrebujú len ich časť. 
Napríklad G2G Log, ktorý pre svoju funkcionalitu potrebuje objekty v správe len vtedy ak 
používateľ potrebuje ich obsah zobraziť v GUI tohto komponentu, k čomu dochádza v mizivom 
percente zo záznamov v G2G Logu uložených. Navrhované úložisko bude poskytovať sadu 
služieb tak, aby boli týmto komponentom poskytované len tie údaje ktoré potrebujú a len 
v prípade ak je to potrebné. 
 
Požiadavky na funkcionalitu a vlastnosti riešenia: 

- Vlastnosti samotného úložiska (storage) 

o Vysoká dostupnosť (high availability) a možnosť horizontálnej škálovateľnosti 

(horizontal scaling) 

o Zamedzenie straty údajov v prípade zlyhania časti systému (fault tolerance) 

o Možnosť prevádzkovať ako cluster vytvorený z viacerých uzlov a zároveň vo 

viacerých lokalitách 

o Možnosť definovať a ukladať a poskytovať k objektom metadáta 

o Možnosť definovať prístupové práva (ACL) per objekt resp. sadu objektov – 

bucket 

o Erasure Coding 

o Bez limitu na veľkosť objektu, resp. v minimalistickej verzii zvýšiť limit 

prenášanej správy na 2GB. 

o Správa (evidencia) histórie udalostí manipulácie s objektom 

o Kryptovanie dát na fyzickom úložisku 

 
- Extrakcia objektov zo správy, ich uloženie do úložiska a vloženie ich referencií do 

správy (dekompozícia) 

- Spätné zostavenie správy tak aby obsahovala aj objekty v nej referencované 

(rekompozícia) 

- Zápis objektov do úložiska 

- Poskytovanie objektov uložených v úložisku 

- Retenčný mechanizmus – komponenty využívajúce (referencujúce) objekt uložený 

v OST budú môcť definovať, či je možné objekt v zmysle retenčnej politiky odstrániť, 

alebo je potrebné ho uchovať. V prípade že žiadny z komponentov nebude vyžadovať 

uchovanie bude na objekt aplikovaná retenčná politika. 

 
Potrebné zmeny v moduloch ÚPVS: 

 G2G 

o UIR – doplnenie funkcionality, ktorá pri prijatí správy zabezpečí dekompozíciu 

správy (volanie služby OST) a takto upravenú správu uloží pre účely ďalšieho 

spracovania 
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o BizTalk – v prípade že BizTalk bude pri orchestrácii využívať funkciu 

komponentu, ktorý ešte nepodporuje využívanie centrálneho úložiska, musí 

zabezpečiť aby boli potrebné objekty vložené priamo do jeho volania. 

o G2G Log – pre prípad že používateľ prostredníctvom GUI potrebuje na 

vyhodnotenie logu vidieť aj obsah objektov log záznamu, bude doplnená 

funkcionalita ktorá tieto objekty získa z centrálneho úložiska 

o  MessageStore – rovnaká úprava funkcionality GUI ako v prípade G2G Logu  

o  URZ – v prípade že výstupný nárazník zasiela správu do IS externej schránky 

vloží do tejto správy objekty ktoré sú v nej referencované to jest zabezpečí 

rekompozíciu správy (volanie služby OST) 

 MED – v prípade vystavovania doručenky bude využívať objekty uložené v OST 

 eDesk – v prípade, že budú cez funkcie eDesku požadované objekty v ňom uložených 

správ (prostredníctvom GUI aj EKR) ich eDesk získa z OST 

 CUD – bude pre svoju funkcionalitu získavať objekty správ z OST 

 CEP – bude pre svoju funkcionalitu získavať objekty správ z OST 

 
Požadované riešenie je kľúčové a nevyhnutné pre sprístupnenie elektronickej úradnej správy 
v momente potvrdenia doručenia pri elektronickom doručovaní do vlastných rúk a taktiež 
k zvládnutiu zvyšujúcej sa záťaže systému. Jeho prínosy sú: 

 Možnosť realizovať sprístupnenie elektronickej úradnej správy pri elektronickom 

doručovaní do vlastných rúk ako synchrónnu službu modulu MED volanú priamo 

z modulu eDesk ktorý tým pádom bude vedieť sprístupniť správu v momente 

potvrdenia jej prevzatia 

 zníženie objemu údajov, ktoré je potrebné prenášať medzi jednotlivými servermi  

 zníženie objemu údajov na úložiskách (databázy, filesystem, logy a podobne), kde sú 

tieto údaje z rôznych dôvodov ukladané 

 zníženie počtu vstupno-výstupných operácií (IOPS-ov) úložísk 

 zníženie záťaže na operačné pamäte počas spracovania, kedy sú správy do nej načítané 

 zvýšenie celkovej priepustnosti systému 

Centrálne logovanie 
 
V súčasnosti sú v prostredí ÚPVS realizované nasledovné typy logovania: 

 Audit logy - Logy jednotlivých aplikácií či modulov ÚPVS na základe udalostí, o ktorých 

bolo rozhodnuté že sú biznisovo dôležité a majú byť zaznamenávané, vytvára príslušná 

aplikácia a zapisuje ich do modulu centrálny audit log dvoma možnými spôsobmi: 

o Aplikácie vytvorené v .NET zapisujú logy do lokálneho Microsoft Message 

Queuing (MSMQ) na vlastnom serveri. Odtiaľ sú prenášané do evidencie 

centrálnej AuditLog aplikácie. 

o Pre aplikácie vytvorené v iných technológiách je na internej zbernici 

sprístupnená synchrónna služba určená na zápis logov  do evidencie centrálnej 

AuditLog aplikácie. 

o Centrálna AuditLog aplikácia poskytuje GUI na vyhľadávanie a zobrazovanie 

logov. Zabezpečuje taktiež nemennosť zaznamenaných logov vytváraním 
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zreťazených hashov po sebe nasledujúcich blokov obsahujúcich sadu logov. 

Úložiskom tejto aplikácie je SQL databáza. 

 G2G logy - Jedná sa o logy súvisiace so spracovávaním Sk-Talk správ a s ním súvisiacich 

volaní služieb v rámci procesov realizovaných modulom G2G. Tieto logy sú ukladané v 

evidencii špeciálnej na to určenej aplikácie v SQL databáze. Aplikácia poskytuje GUI na 

vyhľadávanie a zobrazovanie logov. 

 Technické logy - Jedná sa o logy infraštruktúrneho SW ako sú aplikačné servery, 

databázové servery, middleware riešenia a technické logy samotných aplikácií. Tie sú 

ukladané v nasledovných tvaroch: 

o v podobe textových alebo XML log súborov 

o záznamy v MS Event Logu 

o v SQL databázach 

S narastaním počtu správ sa objavujú problémy, ktoré možno rozdeliť do nasledovných 
oblastí: 

 Spomaľovanie aplikácií, ktoré vytvárajú tieto logy, najmä pri logovaní do  Audit Logu 

a G2G Logu  

 Výkonové problémy aplikácií Audit Log a G2G Log na zobrazovanie logov spomínané 

vyššie vzhľadom na stúpajúci objem logov, najmä pri prehľadávaní či vyhľadávaní logov 

v prípade riešenia incidentov. 

 Vyhľadávanie technických logov v súvislosti s konkrétnym biznis procesom, napr. 

spracovanie konkrétnej prijatej správy, je veľmi prácne a výrazne predlžuje reakčný čas 

napr. v prípade riešenia incidentov. 

Požadovaným riešením je vytvorenie centrálneho logovacieho komponentu ktorého úlohou 
bude pokrytie celého životného cyklu logov, to znamená: 

 zber logov 

 filtrovanie relevantných logov 

 transformovanie logov do unifikovanej štruktúry 

 indexovanie zozbieraných transformovaných logov 

 poskytovanie vyhľadávacích služieb centrálneho úložiska logov 

 poskytovanie  analytických služieb centrálneho úložiska logov 

 vizualizácia vyhľadávacích a analytických služieb 

 zabezpečovanie nemennosti vybraných uložených logov 

 archivácia logov 

 odmazávanie nepotrebných logov (retencia) 

 
Nasledovný obrázok zobrazuje koncept centrálneho logovania: 
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5. 305-IAM - iný spôsob autentifikácie – úpravy súvisiace s budovaním mobilného 

riešenia   

R21-IAM-001 Integrácia na slovensko v mobile 

Jednotné prihlasovanie prostredníctvom modulu IAM prebieha prostredníctvom 
prihlasovacej obrazovky. Tá umožňuje používateľovi vybrať autentifikačný prostriedok 
a následne po úspešnej autentifikácii vybrať požadované zastupovanie (v mene ktorej identity 
bude prihlásený). Zobrazovaný zoznam autentifikačných prostriedkov na prihlasovacej 
obrazovke je špecifický pre každý systém integrovaný na jednotné prihlasovanie IAM. Týmito 
systémami sú typicky špecializované portály OVM, pričom platí, že každý takýto systém má 
v module IAM konfiguráciu, ktorá umožňuje definovať, ktoré autentifikačné prostriedky sa 
majú zobraziť na prihlasovacej obrazovke, ktorá bola vyvolaná daným systémom. Tieto 
systémy sú označované ako Service Provideri (SP). 

Samotný  proces autentifikácie prebieha v IAM v závislosti od toho, aký autentifikačný 
prostriedok vybral používateľ v prihlasovacej obrazovke. Dôležité je, či vybraný autentifikačný 
prostriedok je prostriedkom, kde fyzickú autentifikáciu vykonáva priamo IAM, tj vystupuje 
v pozícii autentifikačného servera alebo za týmto účelom  žiada vydanie autentifikačného 
rozhodnutia od systému tretej strany. Aktuálny stav je nasledovný: 

Autentifikačné prostriedky pri ktorých IAM vystupuje v roli autentifikačného servera: 

 Meno a heslo / GRID karta 
 Autentifikačný certifikát (momentálne iba pre autentifikáciu systémov a nie koncových 

používateľov) 

Autentifikačné prostriedky pri ktorých IAM žiada o vydanie autentifikačného rozhodnutia: 

 eID karta resp. resp. obdobné úradné autentifikátory kde autentifikačným serverom je 
eIDAS server MV SR 

 eIDAS prostriedok – autentifikačný serverom je eIDAS NODE pre ktorý je 
autentifikačným serverom systém prevádzkovaný správcom príslušného zahraničného 
eIDAS prostriedku 

Jednotlivé autentifikačné servery, ktoré IAM žiada o vydanie autentifikačného rozhodnutia 
označujeme ako IDP. IDP sú implementované v IAM a sú pre ne stanovené bezpečnostné 
a komunikačné pravidlá. 

Aj jednotlivé autentifikačné prostriedky sú zavedené v module IAM a majú svoju konfiguráciu 
– napr. prenos údajov o autentifikovanej osobe alebo určenie hodnoty QAA levelu. Zároveň 
majú podporu v konfigurácii jednotlivých SP, aby bolo možné pre daný prostriedok nastaviť, či 
sa má zobraziť v prihlasovacej obrazovke vyvolanej daným SP. 

Zavedenie prihlasovania mobilným zariadením predpokladá existenciu autentifikačného 
servera, t.j. systému 3tej strany, ktorý bude IAM žiadať o vydanie autentifikačného 
rozhodnutia a jeho integráciu na IAM cez SAML2.0 protokol. V tejto súvislosti bude  na strane 
IAM potrebné realizovať nasledovné rozšírenia: 
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 Zavedenie nového IDP do IAM (autentifikačný server pre prihlasovanie mobilným 
zariadením) po vzore IDP MV SR pre prihlasovanie eID kartou 

 Zavedenie nového autentifikačné prostriedku a jeho konfigurácia: mobileID s QAA 
level = 3 

 Zmena konfigurácie modulov UPVS (vrátane zásuvných modulov), ktoré vyžadujú 
prihlásenie používateľa (IAM token) 

 Rozšírenie konfigurácie SP o mobileID 
 Úprava prihlasovacej obrazovky 
 Vytvorenie procesu jednotného prihlasovania: vydanie webSSO tokenu modulom IAM 

na základe autentifikačného rozhodnutia (SAML2.0 token) prijatého od 
autentifikačného servera 3tej strany podľa vzoru IDP MV SR pre prihlasovanie eID 
kartou. 

Nevýhodou integrácie nového IDP pre mobileID vyššie uvedeným spôsobom je duplikácia 
aplikačného kódu v IAM – rozsiahle sekvencie kódu pre jednotlivých IDP budú veľmi podobné. 
Odporúčané je (nie je súčasťou predmetu zákazky) vytvoriť univerzálnu integráciu pre 
pripájacie IDP cez SAML2.0 

Predmetom zákazky nie je: 

 Integračné a používateľské rozhranie, procesy a funkcionalita súvisiaca s registráciou 
mobilných zariadení 

 Integrácia na register autentifikačných certifikátov ÚPVS 
 Budovanie univerzálnej integrácie pre pripojenie ďalších IDP cez SAML2.0 ako 

napríklad autentifikačný server MSSR za účelom prihlásenia advokátov do 
elektronickej schránky prostredníctvom advokátskych preukazov 

 Zmena vo výkonnosti a kapacite modulov ÚPVS (eDesk, IAM) a ani analýza dopadu 
integrácie mobileID na výkonnosť a kapacitu modulov ÚPVS 
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Detailná špecifikácia predmetu zákazky prostredníctvom prípadov použitia a súvisiacich 

požiadaviek 

Prípady použitia 

 

UC-04-01.A-01 Prihlasovacia obrazovka 

Cieľ 
Zobrazenie výberu povoleného spôsobu autentifikácie používateľovi na 
prihlasovacej stránke modulu IAM. 

Vstupná 
podmienka 

SP registrovaný v module IAM, z ktorého príde požiadavka na prihlásenie 
sa 

Výstupná 
podmienka 

Zobrazenie prihlasovacej stránky modulu IAM 

 

Výber spôsobu prihlásenia 
(typu autentifikačného 
prostriedku) 

Základný scenár 

1 Používateľ klikne na Prihlásenie na portáli SP - prihlásiť sa 

2 
SP presmeruje požiadavku na prihlasovaciu stránku modulu 
IAM: SAML AuthRequest na IAM IDP prostredníctvom 
webového prehliadača 

3 
SP zobrazí prihlasovaciu stránku modulu IAM v zmysle 
konfigurácie SP v module IAM 
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4 
Používateľ vyberie typ autentifikačného prostriedku - 
mobileID: HTTP POST – prihlásiť sa prostredníctvom 
mobileID z prihlasovacej obrazovky 

5 

Prihlasovacia obrazovka IAM vygeneruje SAML AuthRequest 
a prostrednícvom webového prehliadača ho odošle na 
IDP.mobileID. Pokračuje sa v ďalšom spracovaní v UC-04-
01.A-02 

 

Naviazané funkčné požiadavky 

FREQ-05-11 Rozšírenie konfigurácie SP pre mobileID 

FREQ-05-12 Zavedenie nového autentifikačného prostriedku - mobileID 

FREQ-05-13 Úprava prihlasovacej obrazovky pre mobileID 

 

UC-04-01.A-02 Autentifikácia používateľa 

Cieľ Autentifikácia používateľa prebieha prostredníctvom IDP.mobileID 

Vstupná podmienka V IAM je implementovaný IDP.mobileID. 

Vstupná podmienka Odoslaný SAML Request z prihlasovacej stránky 

Výstupná 
podmienka 

Token autentifikovaného používateľa v dohodnutom tvare odoslaný 
do IAM 

 

Autentifikácia 
používateľa 

Základný scenár 

1 IDP.mobileID príjme SAML Request z modulu IAM 

2 IDP.mobileID inicializuje prihlasovanie 

3 Prebieha prihlasovanie na strane IDP.mobileID 

4 

IDP.mobileID na základe úspešne vykonaného prihlásenia vydá SAML 
token  v dohodnutom tvare a odošle ho (SAML response) 
prostredníctvom webového prehliadača do IAM. Token obsahuje 
identifikátor prihlásenej identity v tvare GUID (tzv. actorID) 

 Pokračuje sa v ďalšom spracovaní v UC-04-01.A-04 

 

Naviazané funkčné požiadavky 
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FREQ-05-10 Zabezpečenie komunikácie medzi IAM a IDP.mobileID 

 

UC-04-01.A-04 Dokončenie prihlasovania 

Cieľ 

V prípade existujúceho zastupovania prihlasovanej identity voči inej identity 
prihlasovacia stránka zobrazí možnosť zastupovať inú identitu a dokončí 
proces prihlasovania odoslaním SAML Tokenu SP z ktorej prišla požiadavka 
na prihlásenie používateľa. 

Vstupná 
podmienka 

Existujúca identita v module IAM 

Vstupná 
podmienka 

Token autentifikovaného používateľa v dohodnutom tvare odoslaný do IAM 

Výstupná 
podmienka 

Presmerovanie na SP, z ktorého prišla požiadavka na prihlásenie používateľa 
s WebsSSO tokenom 

 

Dokončenie 
prihlasovania 

Základný scenár 

1 
IAM príjme token autentifikovaného používateľa v dohodnutom 
tvare, ktorý obsahuje identifikátor používateľa v tvare GUID 

2 IAM načíta údaje identity z úložiska identít 

2a 
Systém nenačíta údaje – identita v  IAM nejestvuje alebo je v stave 
blokovaná 

3 

IAM načíta zoznam možných zastupovaní, v ktorých používateľ 
vystupuje ako zastupujúci. Zo zoznamu zastupovaní sú vylúčené tie 
zastupovania, ktoré 

obsahujú rolu, ktorá určuje typ autentifikačného prostriedku, pre 
ktorý nie je povolené prihlásiť sa v danom zastúpení a zároveň je 
používateľ prihlásený autentifikačným prostriedkom takéhoto 
typu. Napríklad eID karta, eIDAS prostriedok, mobileID.  

3a Neexistujú žiadne možnosti zastupovania používateľom 

4 
IAM zobrazí používateľovi možnosti zastupovania v prihlasovacej 
obrazovke 

5 Používateľ vyberie identitu v ktorej bude vystupovať 

6 
Systém priradí identite autentifikačný prostriedok mobileID ak sa 
jedná o prvé prihlásenie používateľa týmto prostriedkom 

7 Systém vygeneruje SAML WebSSO Token prihláseného používateľa 
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8 
Systém presmeruje používateľa na SP z ktorého prišla požiadavka 
na prihlásenie 

Neexistujú žiadne 
možnosti 
zastupovania 
používateľom 

Alternatívny scenár 

1 
Ak daná identita nemá definované zastupovanie systém pokračuje 
ďalej v spracovaní krokom 6 hlavného scenára 

 

Funkčné požiadavky 

FREQ-05-09 Zavedenie a podpora nového IDP pre mobileID 

Popis 
V module IAM bude zavedený a podporovaný nový IDP pre prihlasovanie mobileID 
autentifikačným prostriedkom. 

 

FREQ-05-10 Zabezpečenie komunikácie medzi IAM a IDP.mobileID 

Popis 

Komunikácia medzi systémom IDP.mobileID a modulom IAM bude realizovaná 
prostredníctvom štandardu SAML2.0 

Komunikácia bude šifrovaná a bude prebiehať zabezpečeným kanálom (SSL). 

 

FREQ-05-11 Rozšírenie konfigurácie SP pre mobileID 

Popis 
Konfigurácia SP bude rozšírená o možnosť výberu mobileID autentifikačného 
prostriedku 

 

FREQ-05-12 Zavedenie nového autentifikačného prostriedku - mobileID 

Popis 
Autentifikačné prostriedky budú doplnené o konfiguráciu pre mobileID. QAA level 
pre mobileID bude 3. 

 

FREQ-05-13 Úprava prihlasovacej obrazovky pre mobileID 
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Popis 

Prihlasovacia obrazovka bude rozšírená o možnosť prihlásenia cez mobileID 
s presmerovaním na stránku IDP.mobileID. Grafická úprava stránky bude realizovaná 
na základe dodaných grafických podkladov od NASES. 

Logika prihlasovania v prihlasovacej obrazovke bude doplnená o mapovanie medzi 
typom autentifikačného prostriedku mobileID použitom pri prihlasovaní 
a existujúcou IAM rolou, ktorou je možné obmedziť prihlasovanie používateľa 
v zastúpení pre tento typ autentifikačného prostriedku a ktorú je možné prideľovať 
pri vzniku/zmene zastupovania 

 

FREQ-05-14 Zmena konfigurácie min. QAA levelu v moduloch UPVS vrátane zásuvných 
modulov 

Popis 

Konfigurácia modulov ÚPVS a zásuvných modulov prístupového komponentu, ktorou 
sa definuje minimálny QAA level prihláseného používateľa bude zmenená 
nasledovne: 

·       Bádateľňa MDURZ: min. QAA level bude nastavený na 3 

·       Používateľské rozhranie eDesk vrátane konštruktora správ: min. QAA level bude 
nastavený na 3 

·       Profil identity IAM (zásuvný modul): min. QAA level bude nastavený na 3, 
povolené typy autentifikačných prostriedkov budú doplnené o mobileID 

·       Vybraným triedam (class) v G2G bude po dohode s NASES doplnený / zmenený 
min. QAA level na 3 

·       Vybraným službám zverejneným na externej zbernici ÚPVS bude doplnený / 
zmenený min. QAA level na 3 

 

Nefunkčné požiadavky 

NREQ-01-03  Technická dokumentácia pre mobileID 

Popis 

Modul IAM poskytne pre mobileID vystupujúce v roli IDP technickú dokumentáciu, 
ktorá v dostatočnom detaile popíše spôsob integrácie IDP mobileID na IAM. 
Dokumentácia bude obsahovať: popis procesu vzájomnej komunikácie, podmienky, 
špecifikáciu rozhraní a pod. 

 

Mimo rozsahu požadovaných zmien 

Predmetom zákazky nie je nastavenie jednosmernej synchronizácie z LDAP IAM na LDAP 3tej 
strany za účelom propagácie všetkých údajov uložených v LDAP IAM do LDAP 3tej strany. 



41 
 

R21-eDesk-001 Sprístupnenie údajov potrebných pre zasielanie push notifikácií 

Súčasný stav 

eDesk v súčasnosti zapisuje udalosti v elektronickej schránke o prijatí nových správ, presunoch 
medzi priečinkami, zmazaní správy a podobne v rámci databázy eDesk. V prípade, ak má 
používateľ zvolené, že chce byť o takýchto udalostiach notifikovaný, sú tieto udalosti 
zapisované do samostatnej položky v databáze spolu s popisnými údajmi a následne sú v 
pravidelných intervaloch spracúvané a zasielané formou e-mailu alebo SMS. Formou e-mailu 
sa zasielajú priamo modulom eDesk, formou SMS sa zasielajú využitím modulu eNotify.  

Notifikácie sú v súčasnosti na žiadosť používateľa zasielané v prípade:  

 prijatia správy do priečinka,  
 presunutia správy do priečinka,  
 prekročenia kapacity priečinka/schránky.  

eDesk zároveň v grafickom rozhraní poskytuje napríklad informácie:  

 o aktuálnom zaplnení kapacity schránky, 
 o blížiacom sa prekročení kapacity schránky po dosiahnutí určenej kapacity a o 

automatickom mazaní správ,  
 prehľad všetkých prijatí, odoslaní, zmazaní správ,  
 o blížiacom sa konci lehoty na prevzatie rozhodnutia zobrazenom v zozname správ,  
 informácie o prístupoch do schránky (čas, meno, URI ActorId, pričom pri prístupe cez 

integráciu sa uchováva názov technického účtu). 

eDesk zároveň uchováva ďalšie informácie ako sú napríklad:  

 predplatenú kapacitu schránky - termín a lehotu,  
 zmazanie správy,  
 odstránenie správy z koša,  
 vytvorenie / zmazanie priečinka,  
 lehota 48 hodín pre podpísanie zdieľaného dokumentu viacerými osobami,  
 informácie o osobe, ktorá zapečatila dokument,  
 informácie o použitých štítkoch v GUI eDesk,  
 oprávnenia na priečinky a podobne.  

 

Požadovaný stav 

 Zasielanie informácií o udalostiach z eDesk do queue alebo zapisovanie do tabuľky v 
databáze. Spôsob zasielania bude riešený v analýze zo strany Dodávateľa. 

 Zasielanie informácií o udalostiach vo väzbe na elektronickú schránku a predmet 
udalosti (napr. spolu s identifikátorom správy a identifikátorom priečinka).  

Základný rozsah údajov 
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a. Udalosti 

Správy a priečinky:  

 Prijatie správy,  
 Presunutie správy do priečinka,  
 Zmazanie správy,  
 Odoslanie správy,  
 Poskytnutie údajov zo správy - údaje budú zo strany dodávateľa uvedené v analýze, 

NASES žiada minimálne trieda správy (Class), odosielateľ, čas uloženia, 
 Dokončenie podpísania správy inou osobou pri využití funkcie podpisovania viacerými 

osobami – prosíme naceniť aj variant so zaslaním štandardnej technickej správy do 
eDesk osoby, ktorá podpisovanie iniciovala, 

 Prekročenie nastavenej kapacity priečinka,  

Schránka:  

 Zaplnenie kapacity schránky – navrhnúť riešenie a prosíme naceniť najmenej varianty:  
o vytvorenie novej samostatnej služby pre získanie informácie o zaplnenosti 

schránky 
o poskytovanie priebežnej technickej informácie o zaplnenosti schránky pri 

zápise správy do schránky, 
 Prekročenie stanovených hraníc kapacity schránky – poskytovanie existujúcej udalosti 

z eDesk, 
 Blížiaci sa koniec doby predplatenej kapacity schránky, 

b. Nastavenia z databázy eDesk 

 Existujúce oprávnenia na priečinky, ktoré sa uchovávajú len v eDesk - navrhnúť v rámci 
analýzy a uviesť aj nacenené varianty:  

o so samostatnou službou, 
o so synchronizáciou údajov o oprávneniach na priečinky do samostatnej 

databázy. 

Doplňujúce informácie  

 Informácie o všetkých prístupoch do schránky, 
 Nastavené pravidlá používateľov pre štítky v eDesk, aby bolo možné pre štítky uplatniť 

rovnaké pravidlá aj v iných aplikáciách alebo komponentoch, 
 Informácie o nastaveniach notifikácií v eDesk, 
 Informácie o osobe autorizujúcej notifikačnú doručenku a o čase autorizácie. 

 

 

 



43 
 

6. 305-MEP a G2G - rozšírenie – úprava procesu doručovania príkazov na úhradu 

a čiastočné úhrady 

R19-MEP-001 Úprava procesu doručovania platobných príkazov na základe výzvy alebo 

vykonateľného rozhodnutia 

Súčasný stav 

Pri doručovaní výzvy alebo rozhodnutia je možné do prílohy uviesť príkaz na úhradu a docieliť 
tak, že je doručený (elektronicky alebo listinne podľa stavu elektronickej schránky na 
doručovanie) ako súčasť doručovanej správy. Modul MEP na základe prijatej informácie o 
úhrade vytvára a do elektronických schránok zasiela potvrdenie o úhrade. Pre úspešné 
vytvorenie potvrdenia musí byť v MEP zaevidovaný predmetný príkaz na úhradu. V prípade 
vyššie uvedeného doručovania príkazov na úhradu (ako súčasť výzvy alebo rozhodnutia) však 
nedochádza v procese doručovania k detekcii prítomnosti príkazu na úhradu a k jeho 
registrácii v MEP. Okrem toho neexistuje podpora pre nasledujúce ustanovenia zákona o 
súdnych a správnych poplatkoch  (§8 bod 1 a 2 zákona č.145/1995 Z. z.) a § 42 ods. 1 a 3 písm. 
a) a b) zákona o e-Governmente  pre vznik poplatkovej povinnosti a splatnosti poplatkov: 

1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri 
podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri 
jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň 
poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, 
je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho 
zaplatenie. 

2. Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu 
na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené 
inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak 
pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. 

Požadovaný stav 

Príkaz na úhradu s povinnosťou úhrady na základe výzvy alebo vykonateľného rozhodnutia 
bude doručovaný v elektronickej správe spoločne s výzvou / rozhodnutím. V elektronickej 
správe bude uvádzaný (maximálne jeden) ako príloha špecifického typu za účelom 
identifikácie v procesoch doručovania (nový object Class=PAYMENT_ORDER). 

V takýchto príkazoch na úhradu je (v zmysle legislatívy) potrebné pre správny výpočet dátumu 
splatnosti uvádzať počet dní splatnosti od momentu doručenia (namiesto v súčasnosti 
používaného dátumu splatnosti). Za týmto účelom vznikne nový formulár príkazu na úhradu 
SEPA (prípadne nová verzia existujúceho) a bude zaregistrovaný v MEF. Schéma formulára 
bude takmer identitická ako pri jestvujúcom SEPA formulári príkazu na úhradu, bude však 
rozšírená nasledovne o pole počet dní splatnosti. Tlačová a zobrazovacia html transformácia 
tohto formulára bude vytvorená tak, aby zobrazila informáciu, že dátum splatnosti je n dní od 
dátumu doručenia, ak je pole dátum splatnosti nevyplnené a pole počet dní splatnosti 
vyplnené. 
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Služba MEP pre poskytnutie platobných údajov bude na vstupe doplnená o nepovinné pole 
umožňujúce uviesť počet dní splatnosti. Ak je poplatok za službu zúčtovaný v systéme eKolok, 
tak MEP informáciu o počte dní splatnosti uvedie vo volaní služby IS PEP pre vytvorenie príkazu 
na úhradu. Za týmto účelom bude služba IS PEP na vstupe a výstupe doplnená o pole pre 
uvádzanie počtu dní splatnosti. 

Procesy elektronického a listinného doručovania je potrebné upraviť tak, aby v momente 
úspešného doručenia správy (pre všetky typy doručenia: do vl.rúk s/bez fikcie, nie do vlastných 
rúk) došlo k zaevidovaniu príkazov na úhradu, ktoré sú súčasťou doručovanej správy v 
MEP, vrátane dátumu doručenia a identifikátora doručovanej správy (messageID). Na tento 
účel bude MEP poskytovať špecifickú službu. Tá zabezpečí vytvorenie a odoslanie kópie 
príkazu na úhradu do elektronickej schránky príjemcu úhrady (ak je odlišný od poskytovateľa 
služby), zápis dátumu doručenia do evidencie v MEP spolu s identifikátorom doručovanej 
správy a odoslanie tejto informácie do IS PEP (ak je poplatok za službu zúčtovaný v systéme 
eKolok). 

Evidencia príkazov na úhradu v MEP a IS PEP bude z vyššie uvedených dôvodov rozšírená o 
informáciu o počte dní splatnosti a dátume doručenia. Evidencia príkazov na úhradu v MEP 
bude navyše rozšírená aj o messageID doručovanej správy. Výpočet splatnosti v MEP a IS PEP 
bude rozšírený nasledovne: 

 Ak je vyplnené pole počet dní splatnosti, tak sa dátum splatnosti vypočíta nasledovne: 
dátum doručenia + počet dní splatnosti. Podmienkou pre výpočet splatnosti a plynutie 
splatnosti je, že dátum doručenia príkazu na úhradu bol zaevidovaný. 

Ďalej vznikne nový formulár informácie o úhrade (PaymentConfirm) SEPA (prípadne nová 
verzia existujúceho) a tento bude registrovaný v MEF. Schéma formulára bude takmer 
identická ako pri jestvujúcom SEPA formulári, bude však rozšírená o pole počet dní splatnosti 
a dátum doručenia príkazu na úhradu. Tieto údaje bude MEP napĺňať údajmi zo svojej 
evidencie príkazov na úhradu. Tlačová a zobrazovacia html transformácia tohto formulára 
bude vytvorená tak, aby zobrazila informáciu, že dátum splatnosti je n dní od dátumu 
doručenia ak je pole dátum splatnosti nevyplnené a pole počet dní splatnosti vyplnené. 

Existujúce procesy MEP v súvislosti so zavedením nových formulárov SEPA bude potrebné 
rozšíriť nasledovne: 

Nižšie uvedené procesy registrácie príkazov na úhradu budú upravené tak, aby na vstupe 
akceptovali popri súčasnej SEPA verzii aj nový formulár (verziu) SEPA príkazu na úhradu.  

 Registrácia príkazu na úhradu, ktorý je uvedený v elektronickej správe typu: class = 
MEP_PAYMENT_ORDER_REQ_SEPA_1_0. 

 Registrácia príkazu na úhradu, ktorý je uvedený v prílohe k podaniu realizovaná 
modulom G2G cez elektronickú správu typu: class = 
MEP_PAYMENT_ORDER_REQ_PAYABLE_UPON_SEPA_1_0. 

Pri registrácii príkazu na úhradu v MEP, ktorý je uvedený v prílohe k výzve/rozhodnutiu bude 
možné použiť iba nový formulár (verziu) SEPA. 
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Po zaregistrovaní príkazu na úhradu v MEP jedným z vyššie uvedených procesov bude MEP do 
schránky platcu zasielať (ak takéto zasielanie príslušný proces realizuje) príkaz na úhradu v 
novom formulári (verzii) SEPA príkazu na úhradu. Poskytovateľovi služby a príjemcovi úhrady 
bude MEP zasielať kópiu príkazu na úhradu (ak takéto zasielanie príslušný proces realizuje) vo 
formulári (verzii) v závislosti od toho akú má identita pridelenú IAM rolu. Ak má pridelenú 
rolu R_MEP_SEPA2_INCOMPATIBLE (nová rola) tak MEP zašle kópiu príkazu na úhradu v 
pôvodnom (existujúcom) SEPA formulári, ak táto rola pridelená nie je, tak ho MEP zašle v 
novom SEPA formulári.    

Procesy MEP vytvárania informácie o úhrade budú rozšírená nasledovne: 

 Elektronická správa obsahujúca informáciu o úhrade bude mať v businessID uvedený 
identifikátor doručovanej správy (použije sa v eDesk za účelom skrývania tlačidla 
zaplatiť  v detaile doručenej správy zmysle požiadavky R20-eDesk-001 )  

 MEP bude do schránky platcu zasielať informáciu o úhrade v novom formulári (verzii) 
SEPA informácii o úhrade. Poskytovateľovi služby a príjemcovi úhrady bude zasielaná 
kópia informácie o úhrade  vo formulári (verzii) v závislosti od toho akú má identita 
pridelenú IAM rolu. Ak má pridelenú rolu R_MEP_SEPA2_INCOMPATIBLE (nová rola) 
tak MEP zašle kópiu príkazu na úhradu v pôvodnom (existujúcom) SEPA formulári, ak 
táto rola pridelená nie je, tak ho MEP zašle v novom SEPA formulári. 

 Pole dátum splatnosti v informácii o úhrade SEPA (pôvodný i nový formulár) bude 
naplnené vypočítanou hodnotou ak sa jedná o príkaz na úhradu, ktorý má v MEP 
vyplnený počet dní splatnosti a dátum doručenia.    

IS PEP je potrebné rozšíriť o proces, ktorý automaticky nastaví príkaz na úhradu na exspirovaný 
ak sú splnené nasledovné podmienky: 

 jedná sa o príkaz na úhradu obsahujúci informáciu o počte dní splatnosti a zároveň, 
 nie je vyplnený údaj o dátume doručenia príkazu na úhradu a od vytvorenia príkazu na 

úhradu uplynul stanovený počet dní (konfiguračný parameter v IS PEP). Uplynutie tejto 
lehoty indikuje, že príkaz na úhradu nikdy nebude doručený, napríklad pri listinnom 
doručovaní do zahraničia. 

Úprava výpočtu dátumu splatnosti a zmena podmienok pre uhraditeľnosť príkazov na úhradu 
v IS PEP: 

 Ak je vyplnené pole počet dní splatnosti, tak sa dátum splatnosti vypočíta nasledovne: 
dátum doručenia + počet dní splatnosti. Podmienkou pre výpočet dátumu splatnosti a 
plynutie splatnosti je, že dátum doručenia príkazu na úhradu je vyplnený. 

 Príkaz na úhradu nie je možné uhradiť ak:  
o bol exspirovaný. Poznámka: Platbu k exspirovanému príkazu na úhradu bude 

možné v IS PEP spracovať ak dátum realizácie úhrady zo strany poplatníka bol 
ešte v rámci splatnosti. 

 Príkaz na úhradu s vyplneným údajom o počte dní splatnosti bude možné uhradiť aj 
ak nie je vyplnený údaj o dátume doručenia, t.j. nezačala ešte plynúť doba jeho 
splatnosti (dôležité napríklad pri listinnom doručení príkazu na úhradu do zahraničia, 
kedy sa od poštového doručovateľa nevracia informácia o stave doručenia). 
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Súčasťou požadovaného stavu nie je podpora pre automatickú registráciu príkazov na úhradu, 
ktoré vytvorí a doručí OVM za účelom doplatku v prípade čiastočne uhradených príkazov na 
úhradu. Táto téma je riešená v samostatnej požiadavke R20-MEP-001.  

R20-eDesk-001  Spôsoby platby príkazu na úhradu doručovaného ako súčasť výzvy alebo 

rozhodnutia 
 
Súčasný stav 

Pri doručovaní výzvy alebo rozhodnutia je možné do prílohy uviesť príkaz na úhradu a docieliť 
tak, že je doručený (elektronicky alebo listinne podľa stavu elektronickej schránky na 
doručovanie poplatníka) ako súčasť doručovanej správy. Takto doručený príkaz na úhradu však 
nie je možné uhradiť nasnímaním QR kódu (pay by square), platobnými kanálmi eKolku alebo 
v prípade doručenia do schránky integráciou na platobnú bránu Slovenskej pošty.  

Požadovaný stav 

Príkaz na úhradu doručený do elektronickej schránky 

Nad detailom elektronickej správy typu rozhodnutie (class=EGOV_DOCUMENT), ktorá 
obsahuje príkaz na úhradu (max. jeden ako špeciálny typ prílohy s object 
Class=PAYMENT_ORDER) pribudne tlačidlo pre zaplatenie príkazu na úhradu. Po stlačení 
tlačidla eDesk zobrazí existujúcu webovú stránku, ktorá obsahuje výber podporovaných 
spôsobov úhrady (jednotlivé spôsoby sa zobrazia v závislosti od typu zúčtovania služby, ktorej 
kód je uvedený v príkaze na úhradu). Z pohľadu funkčnosti a používateľského rozhrania sa 
jedná o rovnakú stránku ako sa používa pri platbe príkazu na úhradu, ktorý je ako samostatná 
správa zasielaný do schránky a to vrátane integrácie na platobnú bránu Slovenskej pošty a na 
IS PEP pre získanie tlačovej PDF zostavy. Webová stránka však v prípade doručovania príkazu 
na úhradu ako súčasť výzvy/rozhodnutia bude rozšírená o: 

 Možnosť zobraziť príkaz na úhradu (použije sa html vizualizácia formulára). Formulár 
sa zobrazí napríklad v pop-up okne. 

 Menu pre spustenie štandardných operácií nad formulárom zobrazeným v eDesk:  
 stiahnuť ako xml, 
 stiahnuť ako pdf, 
 tlačiť náhľad, 
 overiť podpisy (ak je podpísaný). 

Pre získanie údajov podpísaného príkazu na úhradu, ktorý je súčasťou rozhodnutia bude eDesk 
volať službu CEP pre získanie podpísaných dát. 

Pri stiahnutí príkazu na úhradu ako pdf eDesk zavolá na tento účel vytvorenú a vypublikovanú 
službu. Služba zabezpečí generovanie pdf dokumentu použitím vizualizácie pre tlač uloženú v 
MEF a výpočet a vloženie QR kódu (pay by square) do vygenerovaného pdf dokumentu. 

V elektronickej schránke budú realizované nasledovné ďalšie úpravy týkajúce sa správy typu 
výzva / rozhodnutie (class=EGOV_DOCUMENT), ktorá obsahuje príkaz na úhradu (object 
Class=PAYMENT_ORDER): 
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 eDesk vypočíta dátum splatnosti na základe dátumu doručenia správy (dátum uloženia 
v schránke) a počtu dní splatnosti uvedenom v príkaze na úhradu. Vypočítaný dátum 
splatnosti bude zobrazený v detaile správy, vo webovej stránke zobrazenej po stlačení 
tlačidla zaplatiť, ako aj v zozname prijatých správ (napr. ako špeciálny štítok). V prípade 
el. správy doručovanej v režime nie do vlastných rúk bude eDesk zohľadňovať to, že 
ako dátum doručenia správy je v zmysle legislatívy považovaný až nasledujúci deň po 
uložení správy v schránke. Informáciu o doručení správy v režime nie do vlastných rúk 
poskytne eDesku modul G2G. 

 eDesk nezobrazí tlačidlo pre zaplatenie v detaile správy ak platí niektorá z 
nasledovných podmienok:  

o už bola realizovaná online úhrada kartou cez integráciu s virtuálnym kioskom, 
o do schránky bola uložená informácia o úhrade viažúca sa k správe obsahujúcej 

zaplatený príkazu na úhradu (viď R19-MEP-001), 
o príkaz na úhradu je po dátume splatnosti (vypočítaný dátum splatnosti). 

Príkaz na úhradu doručený listinne ako súčasť výzvy alebo rozhodnutia 

Ak doručovaná elektronická správa  (class=EGOV_DOCUMENT) obsahuje príkaz na úhradu 
(ako špeciálny typ prílohy s object Class=PAYMENT_ORDER), tak listinné doručovanie vykoná 
nasledovné spracovanie: 

1. Získa zo správy údaje príkazu na úhradu. Ak je príkaz na úhradu podpísaný, tak ho 
odpodpíše prostredníctvom CEP služby pre získanie podpísaných dát. 

2. Zavolá službu pre získanie nasledovných samostatných PDF dokumentov  
1. príkaz na úhradu transformovaný do PDF tlačovou vizualizáciou v MEF s 

vypočítaným a vloženým QR kódom (pay by square), 
2. tlačovej zostavy MSP (verzia bez QR kódu a bez predpisu pre bezhotovostnú 

platbu). 
3. V zásielke (shipmente), ktorú zasiela poštovému doručovateľovi odstráni objekt s 

pôvodným príkazom na úhradu s Class=PAYMENT_ORDER a nahradí ho objektom s 
Class=ATTACHMENT, v ktorom uvedie PDF dokument, ktorý v bode 2a vrátila služba. 
Ak služba vrátila v kroku 2b PDF dokument - MSP zostavu (nie je povinný na výstupe 
služby), tak tento uvedie v zásielke ako novú prílohu. 

Súvisiace požiadavky 

Požiadavky na úpravu MSP: 

 Aktuálnu pdf zostavu príkazu na úhradu rozšíriť o QR kód (pay by square). 
 Pridať do rozhrania pre generovanie pdf zostavy údaje poštovej adresy, ktoré sa 

použijú pre naplnenie adresy na poštovej poukážke (ak takáto možnosť v súčasnosti 
neexistuje). 

 Umožniť oproti aktuálnej verzii pdf zostavy aj generovanie zjednodušenej verzie, ktorá 
sa oproti aktuálnej verzii bude líšiť tým, že nie je uvedená informácia o predpise pre 
bezhotovostnú platbu (ani QR kód). 

Požiadavky na IS PEP: 
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 Rozšírenie rozhrania poskytovaného pre MEP pre vytvorenie príkazu na úhradu o 
poštovú adresu adresu platcu a evidencia tejto adresy v IS PEP. 

 Rozšírenie existujúceho rozhrania poskytovaného pre ÚPVS pre získanie detailných 
informácií o príkaze na úhradu o možnosť uviesť požadovanú verziu MSP zostavy. 

 Rozšírenie integrácie na MSP za účelom generovania PDF zostáv o doručovaciu adresu 
platcu pre poštovú poukážku (aktuálna i zjednodušená verzia PDF zostavy). 

Požiadavky na MEP: 

 Reintegrácia na rozšírené rozhranie IS PEP pre vytvorenie príkazu na úhradu a 
automatické vyplnenie adresy platcu v tomto rozhraní údajmi o adrese (trvalého 
pobytu FO alebo sídla PO) platcu evidovanej v IAM. 

Súčasťou požadovaného stavu nie je podpora platieb čiastočne uhradených príkazov na 
úhradu. Táto téma je riešená v samostatnej požiadavke R20-MEP-001. 

R20-MEP-001 Doručovanie výzvy na doplatenie čiastočne zaplatených príkazov na úhradu 

 
Súčasný stav 

Príkaz na úhradu, ktorého poplatok je zúčtovávaný v systéme eKolok a ktorý bol zaplatený 
čiastočne, sa v ÚPVS a v IS PEP vyznačuje tým, že: 

 IS PEP: príkaz na úhradu neexspiruje a je možné ho douhradiť aj po uplynutí splatnosti. 
 IS PEP: eviduje čiastkové platby k príkazu na úhradu a poskytuje túto informáciu cez 

služby PaymentOrderGet (vystavená na externej zbernici UPVS). 
 MEP: eviduje čiastku, ktorú zostáva uhradiť (pole "balance" v evidencii úhrad 

naviazaných na príkaz na úhradu) . 
 eDesk: príkaz na úhradu nie je možné doplatiť bežnými platobnými možnosťami - 

tlačidlo pre zaplatenie je skryté.  
 Virtuálny kiosk: príkaz na úhradu je možné doplatiť vrátane integračného rozhrania s 

eDesk (i keď nie štandardným spôsobom cez GUI eDesku - viď bod vyššie). 
 ISP/MSP: je možné vyžiadať pdf tlačovú zostavu, ktorá zobrazuje čiastku ktorú zostáva 

uhradiť (napr. na zloženke). 

Neexistuje ucelený proces, ako vytvoriť a ako doručiť výzvu na doplatenie zostávajúcej sumy 
čiastočne uhradeného príkazu na úhradu, zároveň neexistuje možnosť ako v elektronickej 
schránke túto zostávajúcu sumu zaplatiť. Pritom táto potreba vyplýva zo zákona o súdnych a 
správnych poplatkoch  (§8 bod 1 a 2 zákona č.145/1995 Z. z.) a § 42 ods. 1 a 3 písm. a) a b) 
zákona o e-Governmente  pre vznik poplatkovej povinnosti a splatnosti poplatkov: 

1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri 
podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri 
jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň 
poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, 
je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho 
zaplatenie. 
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Požadovaný stav 

Táto požiadavka priamo naväzuje a ďalej rozvíja funkcionalitu existujúcich požiadaviek, ktoré 
riešia problematiku doručovania príkazov na úhradu na základe výzvy alebo vykonateľného 
rozhodnutia a spôsobov platby príkazu na úhradu doručovaného ako súčasť výzvy alebo 
rozhodnutia 

 R19-MEP-001  
 R20-eDesk-001  

Požadované riešenie je postavené na nasledovných predpokladoch 

1. Za vytvorenie platobných údajov potrebných pre doplatenie zostávajúcej sumy 
čiastočne uhradeného PnÚ bude zodpovedať to OVM, ktoré pôvodný PnÚ vytvorilo a 
ktoré je v zmysle legislatívy povinné vyzvať poplatníka k jeho doplateniu. 

2. Platobné údaje budú uvádzané v štruktúre el. formulára príkazu na úhradu SEPA (nový 
formulár v zmysle R19-MEP-001 ). 

3. Platobné údaje sa budú doručovať ako špeciálny typ prílohy k výzve alebo rozhodnutiu 
avšak bez zaregistrovania PnÚ v MEP a IS PEP.  

Za účelom zjednodušenia poskytovania platobných údajov v zmysle bodu 1 a 2 poskytne 
modul MEP novú službu. 

Vstupom do služby budú: 

 Údaje umožňujúce identifikáciu pôvodného PnÚ v evidencii MEP (napr. interný 
identifikátor PnÚ v evidencii MEP). 

 Údaje novej čiastke (suma doplatku), o novom počte dní splatnosti prípadne dátumom 
splatnosti. 

Výstupom služby budú platobné údaje v štruktúre el. formulára príkazu na úhradu SEPA (nový 
formulár v zmysle R19-MEP-001). Služba v podstate poskytne pôvodný PnÚ ale s novou 
čiastkou, počtom dní splatnosti, prípadne dátumom splatnosti. 

Procesy pre elektronické a listinné doručovanie budú upravené tak, aby v prípade, že 
doručovaná správa obsahuje PnÚ v špeciálnom type prílohy (object 
Class=PAYMENT_ORDER_UPDATE) došlo k registrácii PnÚ do MEP rozhraním popísaným v 
R19-MEP-001 . Toto rozhranie na MEP bude rozšírené o nasledovné údaje: 

 hodnota object Class: buď PAYMENT_ORDER (pri doručovaní PnÚ v zmysle R19-MEP-
001 ) alebo PAYMENT_ORDER_UPDATE v zmysle tejto požiadavky. 

 príznak o spôsobe doručenia: či sa jedná o listinné alebo elektronické doručovanie (pre 
potreby generovania notifikácie o blížiacej sa splatnosti, popísanej nižšie). Platí aj pri 
registrácii PnÚ v zmysle R19-MEP-001 . 

Registrácia dátumu doručenia v procesoch elektronického a listinného doručovania 
zmysle  R19-MEP-001 sa aplikuje aj v prípade, že doručovaná správa obsahuje PnÚ v 
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špeciálnom type prílohy s object Class=PAYMENT_ORDER_UPDATE. T.j. nie len pri object 
Class=PAYMENT_ORDER. 

Registrácia doručovaných PnÚ v MEP v zmysle  R19-MEP-001 bude upravená nasledovne: 

 V prípade registrácie PnÚ s PAYMENT_ORDER_UPDATE nedôjde k registrácii nového 
PnÚ v MEP ale len k aktualizácii dátumu splatnosti, počtu dní splatnosti, príznaku o 
spôsobe doručenia a messageID doručovanej správy existujúceho PnÚ. Aktualizácia 
PnÚ sa zaloguje do centrálneho logu. Záznam v logu bude obsahovať údaj o pôvodnej 
a novej hodnote.  

 Ďalej MEP zavolá službu PEP pre zmenu dátumu splatnosti a počtu dní splatnosti 
existujúceho PnÚ, pričom sa využije rozhranie pre nahlásenie dátumu doručenia PnÚ 
popísané v R19-MEP-001 , ktoré bude pre tento účel rozšírené. 

V MEP vznikne proces pre zasielanie upozornenia na blížiaci sa termín splatnosti. V rámci neho 
bude n dní (konfigurácia) pred dňom splatnosti PnÚ odoslaná do schránky poplatníka 
pripomienka o blížiacom sa konci splatnosti. Za týmto účelom vznikne nový typ správy (class) 
a nový formulár. Pripomienka bude vytváraná iba pre PnÚ, ktoré spĺňajú nasledovné 
predpoklady: 

 jedná sa o PnÚ, ktorá má v MEP evidovaný typ zúčtovania v systéme eKolok / eKolok 
prenesený výkon, 

 PnÚ nemá naviazanú žiadnu úhradu alebo posledná úhrada má v poli balance uloženú 
< 0 (PnÚ je čiastočne uhradený), 

 PnÚ má evidovaný (vypočítaný) dátum splatnosti, 
 spôsob doručenia je elektronicky. 

eDesk:  Ak je PnÚ uvedený v prílohe (PAYMENT_ORDER_UPDATE) k rozhodnutiu 
(class=EGOV_DOCUMENT) tak táto správa bude mať v schránke zhodné spracovanie ako keď 
je PnÚ uvedený v prílohe s object Class=PAYMENT_ORDER v zmysle  R20-eDesk-001. 

R19-G2G-002  Validácia správ v module G2G 

Súčasný stav 

V prípade doručovania rozhodnutia do schránky je v niektorých prípadoch končí doručovanie 
ako neúspešné. Týka sa to doručovania nie do vlastných rúk (kedy doručovanie nie je 
ukončené a doručovaná správa je uložená v MessageStore (úložisku správ s chybou pri 
spracovávaní) ako aj doručovania v režime do vlastných rúk, kedy bola na doručovanú správu 
vystavená a odoslaná doručenka avšak samotné rozhodnutie nie je adresátovi doručené 
(sprístupnené). Takéto chyby v doručovaní sú spôsobené neskoro detekovaným problémom 
súvisiacim s obsahom správy (často eDesk nevie uložiť a sprístupniť správu v prípade, že 
nebolo možné hlavný formulár v doručovanej správe odpodpísať, teda správa sa v eDesku 
nedá zobraziť). 

Podobne môže byť ukončené spracovanie chybou (a uložením správy do MessageStore) aj v 
iných moduloch, cez ktoré doručovaná správa v procese doručovania prechádza. 
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V súčasnom stave sú pri prijatí správy na spracovanie v UIR rozhraní vykonávané niektoré 
validácie správ, ktoré by mali zabezpečiť jej spracovateľnosť v G2G. Medzi ne patria: 

1. Globálne:  
o Validácia SAML tokenu 
o Validácia SAML tokenu voči zrušeným certifikátom v CRAC 
o SKTalk má uvedený element Class 
o registrácia (existencia) Class v G2G 
o kontrola, či správa je unikátna (teda ešte nebola prijatá a spracovávaná; 

prostredníctvom kombinácie Class + MessageId) 
o validácia SKTalk, MessageContainer a MetadataContainer voči XSD 
o validácia MessageId v SKTalk hlavičke, MessageId v MessageContainer a 

ReferenceId v MetadataContainer (musia byť rovnaké) 
o kontrola či MessageContainer má uvedený element MessageType 
o kontrola či MessageId nie je nulový GUID 
o kontrola či CorrelationId nie je nulový GUID 
o kontrola či MessageContainer obsahuje unikátne identifikátory objektov 

(vrámci danej správy) 
2. Nastaviteľné k jednotlivým triedam:  

o vynútenie použitia MessageContainer v správe 
o vynútenie použitia MesatadaContainer v správe 
o vynútenie uvedenia SenderBusinessReference v MessageContainer 
o vynútenie uvedenia predmetu v MessageContainer 
o kontrola či v prípade, ak objekt v MessageContainer má uvedené 

isSigned=True, tak kódovanie je Base64 
o vynútenie uvedenia SenderId v MessageContainer 
o kontrola či osoba uvedená v SenderId existuje v IAM 
o kontrola či osoba uvedená v RecipientId existuje v IAM 
o kontrola unikátnosti správy (prostredníctvom kombinácie Class + MessageId) 
o kontrola či MessageId nie je nulový GUID 
o kontrola či CorrelationId nie je nulový GUID 
o kontrola či MessageContainer obsahuje unikátne identifikátory objektov 

(vrámci danej správy) 
o validácia ChannelInfo voči RecipientId v MessageContainer 
o validácia ChannelInfoReply voči SenderId v MessageContainer 
o kontrola SenderId v MessageContainer voči SubjectId v SAML tokene 
o TerminationDate v SAML tokene (ak je validácia zapnutá a v tokene je uvedený 

TerminationDate, tak je odoslanie správy zamietnuté) 

Požadovaný stav 

Je potrebné doplniť ďalšie vstupné validácie správy pri/po jej prijatí tak, aby boli problémy 
odhalené čo najskôr po odoslaní správy a teda sa nespúštali procesy, ktoré by v takýchto 
prípadoch končili chybným spracovaním. Tým sa zabezpečí, že správy, pre ktoré sa spustí 
spracovanie budú spracovateľné aj v ostatných moduloch ÚPVS a v prípade, ak správa je 
chybná/nespracovateľná, ani nebol začatý proces spracovania a odosielateľovi takejto správy 
bola čo najskôr po jej prijatí vrátená chybová informácia. 
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Pretože niektoré z nových validácií môžu príliš zdržiavať prijatie správy synchrónne (pred 
vrátením kódu 0), bude treba niektoré nové, najmä časovo náročné validácie vykonávať 
asynchrónne (teda UIR rozhranie potvrdí prijatie správy vrátením kódu 0, avšak jej spracovanie 
sa začne až po vykonaní všetkých potrebných (teda aj asynchrónnych) validácií). Až po 
úspešnom validovaní správy bude odoslaná správa "Informácia o prijatí správy na 
spracovanie", resp. "Potvrdenie o odoslaní podania". V prípade, ak niektorá z validácií zlyhá, 
bude odosielateľ správy informovaný o tejto skutočnosti asynchrónne zaslanou chybovou 
informáciou a spracovanie správy nebude spustené. Pri úpravách môžu byť niektoré z 
existujúcich synchrónnych validácií presunuté medzi asynchrónne validácie. 

Validácie by mali byť rozšíriteľné, konfigurovateľné a v každom momente by sa malo dať zistiť, 
ktoré validácie a s akými parametrami sú zapnuté. 

Validácie by mali obsahovať minimálne: 

 validáciu štruktúry správy SKTalk 3  
o biznis validácie - PospId a PospVersion, validácie GUID, ChannelInfoUri, atď  

 validáciu štruktúry správy MessageContainer  
o biznis validácie obsahu MessageContainer (napr. max. 1 krát objekt triedy 

FORM, ...) 
 štruktúra MetadataContainer  

o biznis validácia MdC 
 validáciu štruktúry hlavného formulára podania/rozhodnutia (musí byť zaregistrovaný 

v MEF, štruktúra musí byť valídna voči XSD, formulár musí obsahovať minimálne 
zobrazovaciu transformáciu, v prípade ak je hlavný objekt podpísaný, tak aj podpisovú) 

 technickú validáciu podpisu na hlavnom formulári správy (či je možné hlavný formulár 
(prípadne aj ostatné objekty v MessageContainer) odpodpísať) 

 v objekte MessageContainer súlad encoding s obsahom objektu (teda ak encoding je 
XML, tak obsahuje XML, ak je encoding Base64, tak obsah elementu je korektný base64 
kódovaný reťazec) 

 obsah body časti SKTalku sa môže skladať len z definovaných štruktúr (formulár, 
MessageContainer, MdC, výsledok overenia antivírom, MultiPartDocument, ...) 

Jednotlivé validácie by mali byť konfigurovateľné globálne (vykonávané pre všetky správy) 
a/alebo per class (per class by mali byť konfigurovateľné potrebné validácie). V prípade ak 
správa neprejde niektorou z validácií, tak sa jej spracovanie ukončí a odosielateľovi správy sa 
odošle chybová informácia o ukončení spracovania, ktorá obsahuje zrozumiteľný popis chyby, 
ktorá vyvolala ukončenie spracovania správy. 

Validácie môžu byť podmienené, napr. iné validácie pre SKTalk2 a SKTalk3 (napr. obsah v Body 
časti) alebo nebudú vykonané, ak je splnená nejaká podmienka (napr. ak odosielateľ má 
nejakú rolu). 
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7. 305-MED – doplnenie -  doplnenie modulu elektronického doručovania v 

súvislosti s podporou pre doručovanie listinných rovnopisov elektronických 

úradných dokumentov 

R19-MED-025 Evidencia nadriadenej jednotky za účelom reportovania a analýzy údajov 

Súčasný stav 

V súčasnosti neexistuje evidencia nadradenej jednotky (identity), ktorú bylo možné zohľadniť 
pri vytváraní reportov alebo pri práci s existujúcou OLAP dátovou kockou v DWH. 

Požadovaný stav 

Vytvorenie evidencie nadradenej jednotky (identity) pre účel vytvárania budúcich reportov a 
pre analýzu dát v existujúcej OLAP G2G dátovej kocke v DWH. Evidencia nadradenej jednotky 
sa bude udržiavať v IAM (nový atribút) prostredníctovm IAM admin. Existujúci export údajov 
IAM do DWH sa rozšíri o údaj o nadradenej jednotke. K identite bude možné evidovať 
maximálne jednu nadradenú jednotku. DWH sa rozšíri o evidenciu údajov o nadradenej 
jednotky a OLAP G2G sa rozšíri o nové dimenzie týkajúce sa nadradenej jednotky. 

R19-MED-026 Retencia dát v CUD 

Súčasný stav 

CUD v aktuálnej verzii (funkčný demonštrátor) drží údaje v databáze bez ich vymazávania. 

Požadovaný stav 

Keďže sa prostredníctvom CUD môžu doručovať správy, ktoré obsahujú aj osobné a iné citlivé 
údaje, je potrebné navrhnúť a implementovať retenciu údajov v CUD tak, aby boli údaje 
dostupné len po nevyhnutne dlhú dobu a databáza zbytočne nerástla. 

 

 

8. 305-IAM - RFO – rozšírenie modulu IAM o údaje z referenčného registra 

fyzických osôb (RFO) 

R20-IAM-001 Rozšírenie rozsahu preberaných údajov z RFO 

Súčasný stav 

Modul IAM automatizovane zakladá a aktualizuje údaje o schránkach fyzických osôb (občania 
SR starší ako 18 rokov) na základe údajov získaných z RFO. Za týmto účelom RFO pre UPVS 
poskytuje potrebné údaje v tzv. dávkových súboroch, rozsah poskytovaných údajov o FO je 
určený zákonom (305/2013 §16 1a) a pôvodne uzavretou vykonávacou dohodou medzi 
správcom RFO (MV SR) a prevádzkovateľom  modulu elektronických schránok. Modul IAM je 
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pripravený spracovávať (a istú dobu aj spracovával) aj údaje o zahraničných FO starších ako 18 
rokov s povolením k trvalému pobytu v SR, nakoľko rozsah a spôsob poskytovania údajov o 
nich je zo strany RFO identický ako pri občanoch SR. Jedná sa o nasledovný rozsah údajov: 

Údaje poskytované z IS RFO o občanoch Slovenskej republiky starších ako 18 rokov s trvalým 
pobytom na území Slovenskej republiky. Prečiarknuté údaje sú údaje, ktoré boli s MV SR 
dohodnuté neskôr v novej verzii vykonávacej dohody. Tieto sú popísané v časti budúci stav: 

a) osobné údaje: 

1. meno, 
2. priezvisko, 
3. akademický titul, 
4. rodné priezvisko, 
5. rodné číslo, 
6. dátum narodenia, 
7. miesto narodenia, 
8. okres narodenia, 
9. štát narodenia, 
10. pohlavie, 
11. dátum a miesto úmrtia, 
12. počítačové číslo osoby, 

b) údaje o pobyte: 

1. trvalý pobyt (dátum prihlásenia, skončenia): 

1a. názov okresu, 
1b. názov obce, 
1c. názov časti obce, 
1d. názov ulice, 
1e. orientačné číslo, 
1f. súpisné číslo, 
1g. číslo bytu, 
1h. počítačové číslo domu 

c) administratívne údaje o osobe 

1. údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho.  

Z týchto údajov v súčasnosti IAM nespracováva údaj o mieste, okrese a štáte narodenia, a o 
rodnom priezvisku i keď je tento údaj poskytovaný. Ďalej IAM eviduje iba aktuálnu adresu 
trvalého bydliska, preto nie je potrebné v IAM uchovávať údaj o dátume prihlásenia a 
ukončenia trvalého bydliska 

Požadovaný stav: 
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V zmysle novej vykonávacej dohody uzavretej medzi MV SR NASES bude rozsah poskytovaných 
údajov o fyzických osobách rozšírený nasledovne:  

Príloha č. 1: Údaje poskytované z IS RFO o občanoch Slovenskej republiky starších ako 18 
rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a  

Príloha č. 2 - Údaje poskytované z IS RFO o občanoch Slovenskej republiky starších ako 18 
rokov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

 Osobné údaje budú rozšírené o údaj o pohlaví 
 Údaje o pobyte budú rozšírené o:   

o Počítačové číslo domu a o čísle bytu 
o Údaj o dátume prihlásenia a ukončenia bydliska uvedený v údajoch o trvalom 

pobyte 

Príloha č. 3 - Údaje poskytované z registra fyzických osôb o cudzincoch prihlásených na pobyt 
na území Slovenskej republiky a  

Príloha č. 4 - Údaje poskytované z registra fyzických osôb o cudzincoch, ktorým bol udelený 
azyl na území Slovenskej republiky 

Rozsah poskytovaných údajov bude obdobný ako aktuálna množina poskytovaných údajov pri 
občanoch SR (viď aktuálny stav) rozšírená o údaje uvedené v prílohe 1 a 2. (viď vyššie) s 
nasledovnými rozdielmi: 

 Osobné údaje budú rozšírené o údaj o identifikátore cudzinca a štátna príslušnosť 

Režim poskytovania údajov pre IAM o FO v zmysle vyššie uvedených príloh 1,2,3,4 bude 
prebiehať prostredníctvom štandardných RFO dávok (t.j. tak ako sú v súčasnosti spracovávané 
údaje o občanoch SR bez nutnosti označovania osôb ako záujmových osôb) 

Príloha č. 5 - Údaje poskytované z registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území 
Slovenskej republiky 

Rozsah poskytovaných údajov bude obdobný ako množina poskytovaných údajov pri 
cudzincoch prihlásených k trvalému pobytu (viď Príloha č.3 vyššie) s nasledovnými rozdielmi: 

 Osobné údaje budú rozšírené o údaj miesto a štát úmrtia. Tieto údaje nie sú pre IAM a 
UPVS relevantné, preto ich nebude IAM spracovávať a uchovávať 

Režim poskytovania údajov pre IAM o cudzincoch bez pobytu v SR bude v zmysle uzavretej 
zmluvy prebiehať nasledovne 

 Prvotné založenie identity v IAM prebehne na základe volania WS RFO. Manuálne 
zásahom L2 support. iný spôsob nie je predmetom tejto požiadavky. 

 Pre odber zmien je potrebné túto identitu v RFO označiť ako záujmovú osobu pre UPVS 
(volaním WS RFO). Manuálne zásahom L2 support. iný spôsob nie je predmetom tejto 
požiadavky. 
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 Pre osoby označené ako záujmové osoby pre UPVS bude RFO generovať štandardné 
zmenové dávky 

V module IAM bude  v súvislosti s údajmi poskytovanými v prílohách 1-5 potrebné realizovať 
nasledovné rozšírenia: 

 Spracovanie a uloženie údajov o mieste, okrese a štáte narodenia (ďalej len adresa 
narodenia), pohlaví, štátnej príslušnosti, identifikátore cudzinca (platí pre cudzincov, 
TBD POZOR NA GENEROVANIE URI), rodnom priezvisku a počítačovom čísle domu v 
trvalej adrese pri spracovaní údajov uvedených v RFO dávke. V rámci spracovania 
dávky sa doplní údaj o PSČ trvalého bydliska prostredníctvom integrácie na register 
adries na základe počítačového čísla domu uvedeného v RFO dávke. Tieto údaje bude 
modul IAM poskytovať na výstupe vybraných služieb (viď časť dopady na moduly). V 
prípade občanov SR (s i bez trvalého pobytu na území SR) sa bude v IAM automaticky 
ukladať štátna príslušnosť = SR. Pri cudzincoch sa použije údaj o uvedený v dávke. 

 Import údajov o adrese narodenia, pohlaví, rodnom priezvisku a počítačovom čísle 
domu a PSČ trvalej adresy do IAM k už existujúcim identitám občanov SR. Import bude 
vyžadovať súčinnosť zo strany RFO - poskytnutie importného súboru a súčinnosť 
registra adries: doplnenie PSČ základe údaja o PČD. 

 Doplnenie štátnej príslušnosti pre občanov SR už evidovaných v IAM (s i bez trvalého 
pobytu na území SR): štátna príslušnosť SR. 

 Spracovanie inicializačnej dávky o cudzincoch s trvalým pobytom na území SR. 
Spracovanie bude vyžadovať  poskytnutie inicializačnej dávky zo strany MV SR. 

 Rozšírenie rozsahu údajov zobrazovaných v IAM admin pre FO o adresu narodenia, 
pohlavie, štátna príslušnosť, identifikátor cudzinca (len pri cudzincoch), rodné 
priezvisko, počítačové číslo domu a PSČ trvalého bydliska  a možnosť aktualizácie 
týchto údajov prostredníctvom integrácie IAM admin na WS RFO  

 Rozšírenie údajov FO uchovávaných v dátovom sklade o adresu narodenia, pohlavie, 
štátna príslušnosť, identifikátor cudzinca, rodné priezvisko, počítačové číslo domu a 
PSČ trvalého bydliska 

Mimo rozsahu požadovaných zmien: 

 Údaj o čísle bytu nebude v IAM spracovávaný a uchovávaný (štruktúra pre uvedenie 
čísla bytu momentálne nemá oporu v dátových štruktúrach a integračných rozhraniach 
IAM: podpora pre zložený dátový prvok BUILDING), navyše tento údaje nie je pre 
potreby UPVS v súčasnosti relevantný 

 Údaj o dátume prihlásenia a ukončenia bydliska uvedený v údajoch o trvalom pobyte 
nebude v IAM uchovávaný, pretože IAM uchováva iba aktuálnu adresu trvalého pobytu 

 Údajom o pobyte sa vždy rozumie trvalý pobyt. Iné typy pobytu ako napr. prechodný 
pobyt nebudú v IAM spracovávané a ukladané 

 Údaje o mieste a štáte úmrtia. Tieto údaje nie sú pre IAM a UPVS relevantné, 
preto nebudú v IAM spracovávané a ukladané 
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Príloha č. 2 
 
Časový harmonogram 
 

Časti "Diela" 

Maximálna 
dĺžka 
implementácie 
(v mesiacoch) 

Termín ukončenia do  

305 - MEP a G2G  50 50 mesiacov od písomnej 
požiadavky 
Objednávateľa 
schválenej Riadiacim 
výborom 

305 - IAM  39 39 mesiacov od písomnej 
požiadavky 
Objednávateľa 
schválenej Riadiacim 
výborom 

305 - G2G (prístupová časť modulu úradnej 
komunikácie) 

47 30.09.2021 

eIDAS - CEP (licencie) 2 30.04.2017 

eIDAS - CEP (zmeny súvisiacich procesov) 49 49 mesiacov od písomnej 
požiadavky 
Objednávateľa 
schválenej Riadiacim 
výborom 

eIDAS - IAM 21 21 mesiacov od písomnej 
požiadavky 
Objednávateľa 
schválenej Riadiacim 
výborom 

Zákon o štátnej službe  - VKŠZ 7 7 mesiacov od písomnej 
požiadavky 
Objednávateľa 
schválenej Riadiacim 
výborom 

IS PEP - Optimalizácia 6 6 mesiacov od písomnej 
požiadavky 
Objednávateľa 
schválenej Riadiacim 
výborom 

Platba kartou:   

- Platba kartou moduly ÚPVS  6 od účinnosti Dodatku č. 1 

- Platba kartou IS PEP  6 od účinnosti Dodatku č. 1 

- Funkčný demonštrátor riešenia – interná 
prezentácia 

 03.11.2017  

- Funkčný demonštrátor riešenia - produkcia  01.12.2017  
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Časti "Diela" 

Maximálna 
dĺžka 
implementácie 
(v mesiacoch) 

Termín ukončenia do  

MED rozšírenie 6 od účinnosti Dodatku č. 2 

- Funkčný demonštrátor zabezpečujúci novú 
funkcionalitu modulu MED podľa § 31a zákona 
o e-Governmente – nasadenie na produkciu 

1,5 od sprístupnenia 
požadovaného HW 

CEP – optimalizácia 7 od účinnosti Dodatku č. 5 

IAM – optimalizácia 4 od účinnosti Dodatku č. 5 

ÚPVS – synchrónne doručovanie a optimalizácia 23 od účinnosti Dodatku č. 5 

Nové komponenty (licencie) 2 od účinnosti Dodatku č. 5 

IS PEP - optimalizácia integračných rozhraní 22 od účinnosti Dodatku č. 5 

305-IAM – iný spôsob autentifikácie 4 od účinnosti Dodatku č. 
10 

- Funkčný demonštrátor riešenia  2 od účinnosti Dodatku č. 
10 

305-MEP a G2G – rozšírenie 9 od účinnosti Dodatku č. 
10 

305-MED – doplnenie 4 od účinnosti Dodatku č. 
10 

305-IAM – RFO 9 od účinnosti Dodatku č. 
10 

eIDAS – CEP – klientské aplikácie 
4 od účinnosti Dodatku č. 

10 

 
 

 
Prevádzka 

 
Termín ukončenia 

Služby prevádzky a aplikačnej podpory  54 Odo dňa účinnosti zmluvy 
alebo do vyčerpania 
finančného limitu 
v súlade s čl. 23 ods. 1 
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Príloha č. 3 
 
Cena Diela 
 

 
 
 
   

Časti "Diela" bez DPH Analýza
Detailná funkčná 

špecifikácia
Implementácia Testovanie Nasadenie SPOLU bez DPH

305 - MEP a G2G 14 205,00                    18 939,00                    47 348,00                    9 470,00                       4 735,00                       94 697,00                    

305 - IAM 101 594,00                  135 459,00                  338 647,00                  67 729,00                    33 865,00                    677 294,00                  

305 - G2G (prístupová časť modulu úradnej komunikácie) 401 956,00                  535 942,00                  1 339 855,00               267 971,00                  133 985,00                  2 679 709,00               

eIDAS - CEP (l icencie) -                                 -                                 -                                 -                                 1 246 000,00               1 246 000,00               

eIDAS - CEP (zmeny súvisiacich procesov) 55 020,00                    73 360,00                    183 399,00                  36 680,00                    18 340,00                    366 799,00                  

eIDAS - IAM 16 076,00                    21 434,00                    53 586,00                    10 717,00                    5 359,00                       107 172,00                  

Zákon o štátnej službe  - VKŠZ 34 740,00                    46 320,00                    115 800,00                  23 160,00                    11 580,00                    231 600,00                  

IS PEP - Optimalizácia 221 557,00                  295 409,00                  738 523,00                  147 705,00                  73 852,00                    1 477 046,00               

Platba kartou moduly ÚPVS 11 000,00                    11 400,00                    87 200,00                    5 600,00                       4 000,00                       119 200,00                  

Platba kartou IS PEP 40 000,00                    63 200,00                    281 600,00                  34 400,00                    16 000,00                    435 200,00                  

MED rozšírenie 48 615,00                    64 820,00                    162 050,00                  32 410,00                    16 205,00                    324 100,00                  

CEP – optimalizácia 60 039,00                    80 052,00                    200 130,00                  40 026,00                    20 013,00                    400 260,00                  

IAM – optimalizácia 40 856,25                    54 475,00                    136 187,50                  27 237,50                    13 618,75                    272 375,00                  

ÚPVS – synchrónne doručovanie a optimalizácia 114 750,00                  153 000,00                  382 500,00                  76 500,00                    38 250,00                    765 000,00                  

Licencia GT object storage apliance + API layer - cluster riešenie (3 lokality po 4 ks) -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 1 960 200,00               

Licencia GT performance package MQ  - cluster riešenie -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 360 000,00                  

Licencia GT performance package Logger - cluster riešenie -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 180 000,00                  

IS PEP - optimalizácia integračných rozhraní 61 620,00               82 160,00               205 400,00             41 080,00               20 540,00               410 800,00             

305-IAM – iný spôsob autentifikácie 29 299,50               39 066,00               97 665,00               19 533,00               9 766,50                 195 330,00             

305-MEP a G2G – rozšírenie 41 361,00               55 148,00               137 870,00             27 574,00               13 787,00               275 740,00             

305-IAM – RFO 16 422,00               21 896,00               54 740,00               10 948,00               5 474,00                 109 480,00             

305-MED – doplnenie 11 679,00               15 572,00               38 930,00               7 786,00                 3 893,00                 77 860,00               

eIDAS – CEP – klientské aplikácie 6 885,00                 9 180,00                 22 950,00               4 590,00                 2 295,00                 45 900,00               

SPOLU              12 811 762,00 

Časti "Diela" DPH Analýza
Detailná funkčná 

špecifikácia
Implementácia Testovanie Nasadenie SPOLU DPH

305 - MEP a G2G 2 841,00                       3 787,80                       9 469,60                       1 894,00                       947,00                          18 939,40                    

305 - IAM 20 318,80                    27 091,80                    67 729,40                    13 545,80                    6 773,00                       135 458,80                  

305 - G2G (prístupová časť modulu úradnej komunikácie) 80 391,20                    107 188,40                  267 971,00                  53 594,20                    26 797,00                    535 941,80                  

eIDAS - CEP (l icencie) -                                 -                                 -                                 -                                 249 200,00                  249 200,00                  

eIDAS - CEP (zmeny súvisiacich procesov) 11 004,00                    14 672,00                    36 679,80                    7 336,00                       3 668,00                       73 359,80                    

eIDAS - IAM 3 215,20                       4 286,80                       10 717,20                    2 143,40                       1 071,80                       21 434,40                    

Zákon o štátnej službe  - VKŠZ 6 948,00                       9 264,00                       23 160,00                    4 632,00                       2 316,00                       46 320,00                    

IS PEP - Optimalizácia 44 311,40                    59 081,80                    147 704,60                  29 541,00                    14 770,40                    295 409,20                  

Platba kartou moduly ÚPVS 2 200,00                       2 280,00                       17 440,00                    1 120,00                       800,00                          23 840,00                    

Platba kartou IS PEP 8 000,00                       12 640,00                    56 320,00                    6 880,00                       3 200,00                       87 040,00                    

MED rozšírenie 9 723,00                       12 964,00                    32 410,00                    6 482,00                       3 241,00                       64 820,00                    

CEP – optimalizácia 12 007,80                    16 010,40                    40 026,00                    8 005,20                       4 002,60                       80 052,00                    

IAM – optimalizácia 8 171,25                       10 895,00                    27 237,50                    5 447,50                       2 723,75                       54 475,00                    

ÚPVS – synchrónne doručovanie a optimalizácia 22 950,00                    30 600,00                    76 500,00                    15 300,00                    7 650,00                       153 000,00                  

Licencia GT object storage apliance + API layer - cluster riešenie (3 lokality po 4 ks) -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 392 040,00                  

Licencia GT performance package MQ  - cluster riešenie -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 72 000,00                    

Licencia GT performance package Logger - cluster riešenie -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 36 000,00                    

IS PEP - optimalizácia integračných rozhraní 12 324,00               16 432,00               41 080,00               8 216,00                 4 108,00                 82 160,00               

305-IAM – iný spôsob autentifikácie 5 859,90                 7 813,20                 19 533,00               3 906,60                 1 953,30                 39 066,00               

305-MEP a G2G – rozšírenie 8 272,20                 11 029,60               27 574,00               5 514,80                 2 757,40                 55 148,00               

305-IAM – RFO 3 284,40                 4 379,20                 10 948,00               2 189,60                 1 094,80                 21 896,00               

305-MED – doplnenie 2 335,80                 3 114,40                 7 786,00                 1 557,20                 778,60                   15 572,00               

eIDAS – CEP – klientské aplikácie 1 377,00                 1 836,00                 4 590,00                 918,00                   459,00                   9 180,00                 

SPOLU                2 562 352,40 

Časti "Diela" s DPH Analýza
Detailná funkčná 

špecifikácia
Implementácia Testovanie Nasadenie SPOLU s DPH

305 - MEP a G2G 17 046,00                    22 726,80                    56 817,60                    11 364,00                    5 682,00                       113 636,40                  

305 - IAM 121 912,80                  162 550,80                  406 376,40                  81 274,80                    40 638,00                    812 752,80                  

305 - G2G (prístupová časť modulu úradnej komunikácie) 482 347,20                  643 130,40                  1 607 826,00               321 565,20                  160 782,00                  3 215 650,80               

eIDAS - CEP (l icencie) -                                 -                                 -                                 -                                 1 495 200,00               1 495 200,00               

eIDAS - CEP (zmeny súvisiacich procesov) 66 024,00                    88 032,00                    220 078,80                  44 016,00                    22 008,00                    440 158,80                  

eIDAS - IAM 19 291,20                    25 720,80                    64 303,20                    12 860,40                    6 430,80                       128 606,40                  

Zákon o štátnej službe  - VKŠZ 41 688,00                    55 584,00                    138 960,00                  27 792,00                    13 896,00                    277 920,00                  

IS PEP - Optimalizácia 265 868,40                  354 490,80                  886 227,60                  177 246,00                  88 622,40                    1 772 455,20               

Platba kartou moduly ÚPVS 13 200,00                    13 680,00                    104 640,00                  6 720,00                       4 800,00                       143 040,00                  

Platba kartou IS PEP 48 000,00                    75 840,00                    337 920,00                  41 280,00                    19 200,00                    522 240,00                  

MED rozšírenie 58 338,00                    77 784,00                    194 460,00                  38 892,00                    19 446,00                    388 920,00                  

CEP – optimalizácia 72 046,80                    96 062,40                    240 156,00                  48 031,20                    24 015,60                    480 312,00                  

IAM – optimalizácia 49 027,50                    65 370,00                    163 425,00                  32 685,00                    16 342,50                    326 850,00                  

ÚPVS – synchrónne doručovanie a optimalizácia 137 700,00                  183 600,00                  459 000,00                  91 800,00                    45 900,00                    918 000,00                  

Licencia GT object storage apliance + API layer - cluster riešenie (3 lokality po 4 ks) -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 2 352 240,00               

Licencia GT performance package MQ  - cluster riešenie -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 432 000,00                  

Licencia GT performance package Logger - cluster riešenie -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 216 000,00                  

IS PEP - optimalizácia integračných rozhraní 73 944,00               98 592,00               246 480,00             49 296,00               24 648,00               492 960,00             

305-IAM – iný spôsob autentifikácie 35 159,40               46 879,20               117 198,00             23 439,60               11 719,80               234 396,00             

305-MEP a G2G – rozšírenie 49 633,20               66 177,60               165 444,00             33 088,80               16 544,40               330 888,00             

305-IAM – RFO 19 706,40               26 275,20               65 688,00               13 137,60               6 568,80                 131 376,00             

305-MED – doplnenie 14 014,80               18 686,40               46 716,00               9 343,20                 4 671,60                 93 432,00               

eIDAS – CEP – klientské aplikácie 8 262,00                 11 016,00               27 540,00               5 508,00                 2 754,00                 55 080,00               

SPOLU              15 374 114,40 

Analýza a dizajn

Analýza a dizajn

Analýza a dizajn



60 
 

Cena Prevádzky a aplikačnej podpory (Cena plnení) 
 
 

 

Tab. 1: Pôvodná cena za služby služby prevádzky a aplikačnej podpory (po systémoch)

Systém
Mesačná cena 

prevádzky bez DPH

Mesačná cena 

prevádzky s DPH

ÚPVS 367 157,00                        440 588,40                        

eDOV 186 285,60                        223 542,72                        

IS PEP 46 090,00                          55 308,00                          

eID 51 431,40                          61 717,68                          

SPOLU 650 964,00                       781 156,80                       

Tab. 2: Zmeny Diela a ich dopad na cenu za služby prevádzky a aplikačnej podpory

Systém

Mesačné navýšenie po 

odovzdaní časti Diela 

bez DPH

Mesačné navýšenie po 

odovzdaní časti Diela s 

DPH

ÚPVS 1 330,00                            1 596,00                            

ÚPVS 9 510,00                            11 412,00                          

ÚPVS 14 075,00                          16 890,00                          

ÚPVS 17 496,00                          20 995,20                          

ÚPVS 5 150,00                            6 180,00                            

ÚPVS 1 505,00                            1 806,00                            

eDOV 3 252,00                            3 902,40                            

IS PEP 20 740,00                          24 888,00                          

ÚPVS 1 490,00                            1 788,00                            

IS PEP 5 440,00                            6 528,00                            

ÚPVS 4 620,00                            5 544,00                            

ÚPVS 3 276,00                            3 931,20                            

ÚPVS 2 270,00                            2 724,00                            

ÚPVS 6 375,00                            7 650,00                            

ÚPVS 20 835,00                          25 002,00                          

IS PEP 3 420,00                            4 104,00                            

SPOLU 120 784,00                       144 940,80                       

IS PEP - optimalizácia integračných rozhraní 

MED rozšírenie

CEP – optimalizácia

IAM – optimalizácia

ÚPVS – synchrónne doručovanie a optimalizácia

Nové komponenty (licencie)

Platba kartou IS PEP

Prevádzka a aplikačná podpora (ÚPVS, IS PEP, IS FO, MSP, IIS eDOV,eID) 

(Plnenia podľa Zmluvy) 

305 - MEP a G2G

305 – IAM

305 - G2G (prístupová časť modulu úradnej komunikácie)

eIDAS - CEP (licencie)

eIDAS - CEP (zmeny súvisiacich procesov)

eIDAS – IAM

Zákon o štátnej službe - VKŠZ

IS PEP - Optimalizácia

Platba kartou moduly ÚPVS


