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Údaje sa vypĺňajú manuálne.

MetaIS kód Názov služby z katalógu služieb Požadovaná úroveň

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Názov rizika Pravdepodobnosť Dosah Návrh mitigácie

R
_X

Takmer isté riziko - výskyt rizika treba 
v každom prípade očakávať. 

 - existuje Pravdepodobné riziko
vysoká pravdepodobnosť, že sa riziko 
vyskytne. 

 - riziko sa môže Stredné riziko
vyskytnúť. 

 - riziko sa môže Slabé riziko
vyskytnúť za veľmi špecifických 
okolností. 

 - výskyt Nepravdepodobné riziko
rizika sa neočakáva.

Extrémny dosah - znemožní 
realizáciu projektu. 

 - ovplyvní Vysoký dosah
pokračovanie projektu 

 - vyžiada si úpravy Stredný dosah
projektu 

 - ovplyvní efektívnosť Nízky dosah
projektu v niektorých aspektoch. 

 - dosah sa Zanedbateľný dosah
minimalizuje bežnou činnosťou v 
rámci projektu.

 
R
_1

Nepodarí sa prijať interné smernice a nariadenia  Stredné riziko   Stredný dosah  Včasná príprava návrhu zmeny 
interných predpisov už v čase 
analýzy projektu.

R
_2

Nepodarí sa zmeniť interné procesy tak, aby sa 
dali využiť výhody zdieľania údajov a „jeden-krát 
a dosť“

Stredné riziko Vysoký dosah Včasná príprava zmeny procesov, 
priorita manažmentu organizácie

R
_3

Manažment dát vytvorí vysokú administratívnu 
záťaž

Stredné riziko Vysoký dosah Dostatočné množstvo 
administratívnych kapacít zapojených 
do projektu

R
_4

Publikované údaje nebudú aktuálne Stredné riziko Vysoký dosah Zabezpečenie a dodržiavanie 
pravidiel aktualizácie údajov

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Výstup projektu Kritérium kvality a spôsob dosiahnutia

VP_X

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Typ Názov Zdôvodnenie Návrh zmeny

LA_X Vid. Vysvetlenie typov právnych predpisov v metodickom usmernení 
Aproximačné nariadenia vlády SR 
Zákon 
Nariadenia vlády SR 
Vyhlášky / výnosy / opatrenia 
Uznesenia vlády SR 
Vnútorné riadiace predpisy 
Zmluvy 
Technické normy

Zdôvodnenie zaradenia Zdôvodnenie zmeny

Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým cieľom.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Zainteresovaný Popis



ST_1 Občan Automatizované získanie informácií o údajoch a dokumentoch uložených v zbierke listín

ST_2 Podnikateľ Automatizované získanie informácií o údajoch a dokumentoch uložených v zbierke listín

ST_3 Inštitúcia VS Automatická výmena informácií medzi vybranými subjektmi

ST_4 Žiadateľ Minimalizácia, resp. odstránenie chybovosti v údajoch.

Ktoré ciele OPII projekt rieši a či je k nim vypracovaný reformný zámer podľa vzoru EVS.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

ID cieľa OPII/OPEVS Meno cieľa Reformný zámer EVS (A/N/NA) Spôsob naplnenia cieľa

X Bližšie spresnenie.

Koncový stav, prínos.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

MetaIS kód Cieľ Spôsob naplnenia cieľa Zainteresovaní

X Bližšie spresnenie. ID zainteresovaných z prílohy Zainteresovaný

Relevantné princípy NKIVS treba zaevidovať pre danú štúdiu v MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne vygenerujú.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

MetaIS kód Typ Názov Popis Spôsob plnenia

X Princíp 
Požiadavka

Bližšie spresnenie.

Koncové služby, ktoré budú výstupom projektu.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa generujú.

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

Kód koncovej služby Názov koncovej služby

 ks_337853  Poskytnutie údajov z registrov IS REZES

Príloha obsahuje informačné systémy (IS) organizácie a podriadených organizácií, ktoré budú projektom rozvíjané alebo budované.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne generujú.

MetaIS kód Názov informačného systému Modul ISVS - kód Modul ISVS - názov

 isvs_9920  IS REZES

Príloha obsahuje služby, ktoré budú výstupom projektu.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne generujú.

Príloha obsahuje zoznam požiadaviek na prevádzku.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

Rozsah zálohovania N/A, všetko, vybrané údaje

Doba zotavenia (RTO) N/A, alebo čas v hodinách

Je záloha pravidelne validovaná N/A, Áno, Nie

Miera dostupnosti N/A, alebo 90% - 99.999%

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/b5ee95c9-6cb5-43b1-b22d-3282df5811ac/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/b5ee95c9-6cb5-43b1-b22d-3282df5811ac/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/7e12e3f0-947e-456b-bac0-3139537bbbb0/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/7e12e3f0-947e-456b-bac0-3139537bbbb0/cimaster?tab=summarizingCart


Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Aktivita Dĺžka trvania (v mesiacoch)

Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Kontrolná otázka A
/
N
/
NA

Bližšia špecifikácia odpovede

1 Je možné oprávnené aktivity, resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako činnosti 
„nehospodárskeho" charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci?

 A (Napr. je možné preukázať, že vykonávané činnosti sú 
výkonom verejnej moci alebo ide o služby čisto sociálnej 
povahy? Ak odpoveď je áno, ďalej sa neuplatňujú 
pravidlá o štátnej pomoci, otázky 2, 3, 4, 5 sú irelevantné, 
vypĺňa sa „neuplatňuje".)

2 Je možné oprávnené aktivity resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako „hospodárske" v 
zmysle pravidiel štátnej pomoci?

 
N
/A

3 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované článkom 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ: a) prevod 
verejných zdrojov a pripísateľnosť štátu, b) ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci, c) selektívnosť 
poskytnutej pomoci, d) narušenie hospodárskej súťaže alebo hrozba narušenia hospodárskej súťaže a 
vplyv na vnútorný obchod medzi členskými štátmi?

  
N
/A

(V prípade negatívnej odpovede je potrebné zdôvodniť 
ktoré kritérium nebolo splnené vrátane podrobnej 
identifikácie dôvodu prečo nebolo splené. Pre účely 
nesplnenia podmienok štátnej pomoci je postačujúce 
nesplnenie minimálne jedného kritéria.)

4 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu (v 
zmysle rozsudku Altmark C-280/00) vrátane osobitného charakteru služby: a) podnik, ktorému bola 
poskytnutá pomoc bol poverený realizáciou záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky boli jasne 
definované, 
b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia boli vopred určené objektívnym a transparentným 
spôsobom , 
c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na pokrytie všetkých výdavkov alebo ich časti vzniknutých 
pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk , 
d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov služieb vo verejnom záujme neuskutočnil 
prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej súťaže, výška nevyhnutnej kompenzácie je určená 
na základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a primerane vybavený 
prostriedkami vynaložil pri realizácii týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný 
zisk pri realizácii týchto záväzkov?

  
N
/A

(Poskytovateľ pomoci zdôvodní splnenie jednotlivých 
kritérií a podmienky osobitného charakteru služby.)

5 Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať v rámci podmienok minimálnej pomoci?   
N
/A

(Iba pre účely pomoci de  minimis vrátane pomoci de mini
mis SVHZ.)

Vyhodnotenie  pravidlá štátnej pomoci sa neuplatňujú
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