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Príloha č. 1.1 

Úprava IS SREP 

Dopracovanie procesov spracovania žiadosti o úver 
 

1.Zodpovedný riešiteľ za dodávateľa: 

Ing. Peter Cák 

 

2. Návrh riešenia: 
 

V module spracovania žiadostí o úver budú dopracované nasledovné procesy: 

1. Príjem žiadosti o úver  
- doplnenie položiek vstupných dát do vstupných formulárov 

 
2. Kontrola žiadosti  

- doplnenie formálnej kontroly žiadosti 
- úprava výstupných dokumentov - oznámení 

 
3. Hodnotenie žiadosti o úver  

- doplnenie procesu hodnotenia bankou 
- doplnenie procesu hodnotenia odborným pracovníkom 
- doplnenie procesu hodnotenia Environmentálnym fondom 
-  

4. Zábezpeky 
- doplnenie procesu zberu dát – údajov o zábezpekách: 

i. znaleckých posudkov hnuteľných a nehnuteľných vecí 
ii. bankových zábezpek 

iii. ostatných foriem zábezpek 
- doplnenie procesu kontrol zadaných dát 
- doplnenie údajov o poistení predmetu záložného práva 
- doplnenie údajov a katalogizácia súdnych znalcov 
- doplnenie protokolov z kontrol zábezpek 

 
5. Environmentálne hodnotenie žiadosti o úver  

- doplnenie procesu environmentálneho dopadu daného zámeru 
 

6. Schvaľovanie žiadosti o podporu 
- dopracovanie procesu schvaľovania žiadosti 
- doplnenie výstupného dokumentu Oznámenie k žiadosti 
- úprava formulárov na zápis a opravu operácie 

 
7. Uzatvorenie zmluvného vzťahu  
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- Oprava formulárov v procese podpisu zmluvy 
- Doplnenie položiek pre platobný príkaz 
- Doplnenie výstupného dokumentu oznámenie k podpisu zmluvy 
- Doplnenie znenie úverovej zmluvy PO podnikateľ 
- Doplnenie znenie úverovej zmluvy PO nepodnikateľ 
- Doplnenie znenie záložnej zmluvy PO podnikateľ 
- Doplnenie znenie záložnej zmluvy PO nepodnikateľ  
- Úprava algoritmu generovania prvej a ďalších splátok 
- Doplnenie preberacieho protokolu dokladov 

 
8. Doplnenie procesu plnenie zmluvných podmienok pred čerpaním 

- doplnenie zápisu dokumentov - kópia návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností/ návrhu na vklad do Notárskeho centrálneho registra 
záložných práv 

- doplnenie kroku zápisu dátum vzniku záložného práva z katastra 
- doplnenie kroku vinkulácie poistného plnenia, LV a žiadosť o uvoľnenie 

prostriedkov 
- doplnenie doklad o zaplatení poistného  
- doplnenie kroku žiadosti dlžníka o uvoľnenie úveru 
- doplnenie kroku zaplatenia banke za službu posúdenia žiadosti  

 

3.Popis zmien - špecifikácia upravovaných častí: 

1. dátového modelu, A 
  vzniknú nové tabuľky a existujúce budú doplnené o nové stĺpce 

2. funkčného modelu, N 
3. procesného modelu, N 
4. komunikačného rozhrania, N 
5. požiadaviek na hardvér a podporný softvér, N. 
 

4. Špecifikácia upravovaných častí a ich funkcií 

Viď návrhy riešenia. 
 

5. Špecifikácia upravovaných alebo vytváraných komunikačných rozhraní 

Viď návrhy riešenia. 
 

6. Špecifikácie opatrení pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany IS: 

1. logických :  nie sú 
2. fyzických :  nie sú 
3. organizačných :  nie sú 

 
 

7. Popis úprav vstupných údajov: 
Neupravujú sa. 
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8. Popis algoritmov realizujúcich upravované, resp. doplňované funkcie: 

Viď návrhy riešenia. 
 

9. Popis upravovaných alebo doplnených výstupných zostáv: 
Viď návrhy riešenia. 
 

10. Dopad požiadavky na zmenu na doterajšie riešenie:  

Úprava existujúceho modulu. 

 

11. Popis spôsobu odstránenia nových chybových stavov: 

Nie sú. 

 

12. Testovanie zmeny:  A 
Testovanie prebehne v testovacom prostredí Environmentálneho fondu za 

účasti dodávateľa. 
 

13. Úprava dokumentácie z dôvodu zmeny: N 
Úprava dokumentácie je riešená v samostatnom zadaní. 
 

14. Školenie používateľov: N 

Nebude. 
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15. Požiadavky na zdroje/kapacity (v hod.) 
 

p. 
č. 

Činnosť 
v 

hod. 
Pásmo 

kalkulácie 

1 Konzultácie s garantom k predloženej požiadavke 20 A 

2 Analýza funkcionality – návrh úprav zmien funkcií a procesov 10 A 

3 Dátová analýza – návrh úprav zmien databázových súborov 15 A 

4 Analýza integračných väzieb na ostatné IS 0   

5 
Analýza vplyvu navrhovanej zmeny na ostatné funkcie 
a programy  

5 A 

6 Účasť na prerokovaní a akceptácii analýzy 10 A 

7 Programová analýza, zadanie programovej realizácie 30 A 

8 Programovanie 380 B 

9 Vytvorenie testovacích dát, skúšobný príklad 10 B 

10 Testovanie naprogramovanej požiadavky  10 B 

11 Integračné testy     

12 Odstraňovanie prípadných pripomienok 10 B 

13 Doplnenie zmeny do Dokumentácie systému     

14 Doplnenie a úprava Používateľského manuálu     

15 Doplnenie a úprava Testovacích scenárov k modulu     

16 Ostatné činnosti     

17 Vypracovanie návrhu riešenia pre posúdenie objednávateľom     

18 Školenie používateľov     

19 Iné – (došpecifikovať)     

Σ Celková prácnosť (hod.) 500   

 

 


