
IT ADVISORY

RISK ADVISORY SERVICES

Interoperabilita spoločných modulov ÚPVS a 
súvislosť s budovaním eGovernmentu 

Jozef Stanko, Mikuláš Zalai



© 2008 KPMG Slovensko spol. s r.o., the Slovak member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in Slovakia.
2

Úvod k spoločným modulom ÚPVS a ich úlohe pri budovaní eGovernmentu

• Spoločné moduly ÚPVS definované v NKIVS (máj 2008) ako podmnoţina základných komponentov 

architektúry eGovernmentu

• Spoločné moduly ÚPVS sú organizované okolo ÚPVS – kľúčového prístupového komponentu k sluţbám 

eGovernmentu

• Návrh funkcionality a interoperability spoločných modulov ÚPVS ako samostatná oblasť budovania 

eGovernmentu bola rozpracovaná v štúdiach uskutočniteľnosti  projektov OPIS zameraných na celkovú 

architektúru eGovernmentu (september 2008 – jún 2009)

• Výzva na predloţenie ŢoNFP pre spoločné moduly ÚPVS je pripravená, očakáva sa zverejnenie zo strany 

MFSR

• Def.: Sluţby eGovernmentu sprístupnené vo forme „menu“ ÚPVS ako elektronizované procesy riešenia 

ţivotných situácií občanov alebo podnikateľov sú označované ako Sluţby eGov 

Inštitúcia VS

FO/PO
Spoločné moduly 

ÚPVS

e-poţiadavka (volanie sluţby eGov)

e-odpoveď (výstup sluţby eGov)

03 vlastnymat.doc
Operacny_Program_Informatizacia_Spoocnosti.pdf
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Budovanie riešení eGovernmentu

e-sluţby ako výsledok spolupráce hlavných „stakeholderov“
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• e-sluţby eGovernmentu ako výsledky rozvoja alebo vybudovania ISVS povinných osôb

• ISVS povinných osôb rozvíjané alebo budované v uţšom zmysle len v rámci projektov OPIS 

(základné komponenty, centrálna správa, samospráva)

• Proces: výzva MFSR na predloţenie ŢoNFP -> ŢoNFP a definícia projektu na rozvoj alebo 

vybudovanie ISVS povinnej osoby -> schválenie ŢoNFP -> zahájenie projektu

• Postupné rozbiehanie rádovo desiatok projektov na rôznych IVS, ktoré sú navzájom úzko previazané

• Trvanie kaţdého projektu OPIS: 24 alebo 36 mesiacov

Inštitúcie verejnej 

správy (IVS)

Najmä ako ako ţiadateľ o NFP pre implementáciu 

čiastkových riešení eGovernmentu a povinná 

osoba – správca a/alebo prevádzkovateľ ISVS, v 

ktorom sú implementované e-sluţby 

eGovernmentu

Kancelária architekta 

eGovernmentu (KA)

Skupina garanta riešení 

eGovernmentu (SG)

Pracovníci MFSR zabezpečujúci koordináciu 

projektov, vyhodnocovanie prevádzky čiastkových 

riešení a usmerňovanie ďalšieho rozvoja celkového 

riešenia eGovernmentu

Odborný garant pre zabezpečenie technologickej a procesnej interoperability 

čiastkových riešení eGovernmentu ich integráciou do prostredia SOA a 

definovaním univerzálnych (vzájomne pouţiteľných a komplexných) e-sluţieb

Spolupráca IVS a KA najmä vo fáze dizajnu e-

sluţby (technická a procesná časť) – vytvorenie 

dočasných pracovných tímov (dvojičky IT/VS z 

oboch skupín) pre riešenenie e-sluţieb daného 

projektu danej IVS

KA ako odborný poradca pre SG pre riadenie 

všetkých etáp ţivotného cyklu komponentov 

eGovernmentu (e-sluţieb, projekty, IKT, číselníky)
Najmä v procese odovzdávania e-sluţieb IVS do 

prevádzky (dohadovanie SLA podmienok a 

schvaľovanie zo strany garanta eGovernmentu) a 

monitorovania prevádzky zo strany SG a 

komunikovania výsledkov monitoringu na 

zodpovednú IVS

Pravidelné a ad-hoc pracovné stretnutia zástupcov 

IVS, KA, SG za účelom riešenia otvorených otázok 

eGovernmentu

Imlementovanie e-

sluţby ISVS v rámci 

jedného projektu 

závisí na dostupnosti 

e-sluţby ISVS 

budovaného iným 

projektom.
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Budovanie riešení eGovernmentu

Súčasný stav
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• Základom pre špecifikáciu poţiadaviek na riešenia eGovernmentu sú štúdie uskutočniteľnosti pre:

• základné komponenty celkovej architektúry eGovernmentu (vrátane spoločných modulov ÚPVS),

• e-sluţby ISVS na centrálnej úrovni a

• e-sluţby ISVS na úrovni samosprávy

• Aktuálne informácie: www.informatizacia.sk

http://www.informatizacia.sk/
stav_opis_mfsr.pdf
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• Strategické riadenie (sponzori) 

– vrcholový programový manaţment zodpovedný za definovanie pravidiel 
riadenia projektov, vrcholové schvaľovacie a rozhodovacie procesy (MF SR, 
ÚV SR, Splnomocnenec vlády SR, IDMV, MVVE, riadiaci výbor OPIS, ...) 

• Riadenie na programovej úrovni

– programový manaţér, PMO, QA a ďalšie funkcie programovej kancelárie

– kancelária architekta

– hlavný architekt procesov - vrcholová úroveň operatívneho riadenia zabezpečujúca 
koordináciu jednotlivých sluţieb a ISVS z netechnického pohľadu (zo strany procesov, 
sluţieb a agend vo verejnej správe)

– hlavný architekt IISVS - vrcholová úroveň operatívneho riadenia zabezpečujúca 
koordináciu jednotlivých sluţieb a ISVS z technického pohľadu (interoperabilita a  
bezpečnosť systémov, komplexné fyzické a dátové modely IISVS)

– pracovné skupiny zamerané na špecifické oblasti (siete, bezpečnosť, 
infraštruktúra, integrácia a interoperabilita, dátové modely)  

• Riadenie na projektovej úrovni

– Vecný garant sluţby - výkon úseku správy a agendy, poskytovanie sluţieb 
(„dvojička“ pre hlavného architekta procesov)

– Správca ISVS - správu a rozvoj IS úseku správy („dvojička“ pre hlavného 
architekta IISVS)

– Projektový tím - príprava, realizácia a ukončenie projektu

• Prepojenie medzi vertikálnymi (projektovými) úrovňami pomocou 
kombinácie expertov z verejnej správy a špecialistov z oblasti IT
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Budovanie riešení eGovernmentu 

Programové vs. projektové riadenie

Sponzori

Programová kancelária

MFSRÚV SR

Projektový tím 

SORO

M..SR

Úsek 1

Projektový tím 

Projektový tím 

Úsek 2

Riadiaci výbor Komisia XY MV

Hlavný architekt Hlavný architekt

Projektový tím 

Úsek N

Projektový tím 

Programové riadenie a riadenie portfólia

Projektové riadenie
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Budovanie riešení eGovernmentu 

Kľúčové úlohy garanta

• Programové riadenie

– Stanovenie organizačnej štruktúry, rolí, kompetencií

– Integrácia projektov

– Riadenie rozsahu projektov

– Plánovanie a riadenie zdrojov

– Finančné riadenie projektov OPIS

– Riadenie kvality pre všetky fázy a aspekty ţivotného cyklu e-sluţieb

– Riadenie komunikácie

– Riadenie rizík

– Podporné činnosti

– Vypracovanie metodík v nadväznosti na metodické rámce (výstupy FS1)

– Prevádzka podporných nástrojov

• Špecifické úlohy SOA Governance

– správa SOA repository a registry

– správa Metainformačného systému

– manaţment portfólia sluţieb eGovernementu

– koordinácia a dohľad nad správou prístupových práv k e-sluţbám a systémom

– riadenie ţivotného cyklu e-sluţieb a prostredí eGovernmentu (napr. vývoj, testovanie, pilot, prevádzka)

– riadenie výkonnosti e-sluţieb a procesov a dohľad nad dodrţiavaním úrovní poskytovaných e-sluţieb (podľa SLA)

– monitoring a štatistické vyhodnocovanie prevádzky riešenia eGovernmentu

– koordinácia a dohľad nad riešením problémov a incidentov súvisiacich s poskytovaním e-sluţieb
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Budovanie riešení eGovernmentu 

„Podľa čoho?“ – základné charakteristiky (1/3)

• Metodické rámce – základné vymedzenie princípov, ktoré by mali byť zohľadnené pri príprave metodík, ktoré 

budú aplikované počas budovania a prevádzky IISVS

• Analýza nákladov a prínosov (CBA)

– Čo: Kvantifikácia prínosov a nákladov projektu, návod na ich porovnanie a vyhodnotenie a preukázanie konečnej návratnosti a 

trvalej udrţateľnosti projektu

– Kedy: Príprava ŢoNFP (CBA je povinnou prílohou ŢoNFP)

– Kto: Źiadateľ o NFP pre SORO

• Modelovanie procesov (BPMN)

– Čo: Základné konvencie pre modelovanie (vytváranie schém) procesov, ktoré reprezentujú realizáciu sluţieb eGov (t.j. procesov 

riešenia ţivotnej situácie občana a podnikateľa, ktoré sú vykonávané verejnou správou)

– Kedy: Návrh sluţieb eGov – fáza návrhu v rámci vývoja ISVS

– Kto: Vecný garant sluţby u správcu ISVS, hlavný architekt IISVS

• Integračná architektúra (SOA)

– Čo: Princípy integracie jednotlivých riešení eGovernmentu do spoločnej „Service Oriented“ architektúry, prvky a štandardy SOA

– Kedy: Realizácia projektu integrácie čiastkových riešení eGovernmentu, resp. realizácia integračných aktivít jednotlivých projektov 

budovania IISVS

– Kto: Realizátor projektu podľa štúdie „Integračná infraštruktúra pre výmenu správ G2G “, resp. dodávatelia integračných riešení 

jednotlivých projektov budovania IISVS

metodiky_fs1\metodika-cba_kpmg_2009-04-14_v10.doc
metodiky_fs1\metodika-cba_kpmg_2009-04-14_v10.doc
metodiky_fs1\metodika-modelovanie_procesov_kpmg_2009-07-07_v4.doc
metodiky_fs1\metodika-modelovanie_procesov_kpmg_2009-07-07_v4.doc
metodiky_fs1\metodika-modelovanie_procesov_kpmg_2009-07-07_v4.doc
metodiky_fs1\metodika-integracia_kpmg_2009_07_13_v19.doc
metodiky_fs1\metodika-integracia_kpmg_2009_07_13_v19.doc
metodiky_fs1\metodika-integracia_kpmg_2009_07_13_v19.doc
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Budovanie riešení eGovernmentu 

„Podľa čoho?“ – základné charakteristiky (2/3)

• Riadenie informačnej bezpečnosti (RIB)

– Čo: Definovanie všeobecných predpokladov a poţiadaviek na prostredie a kontrolné mechanizmy RIB, organizácia RIB, 

dokumentácia RIB a RIB počas jednotlivých fáz ţivotného cyklu ISVS

– Kedy: Fázy vývoja ISVS a prevádzka ISVS

– Kto: Správca ISVS, hlavný architekt IISVS, dodávateľ – vývojár ISVS, dodávateľ – prevádzkovateľ ISVS, 

• Programové riadenie (PRINCE2 / MSP)

– Čo: Úvod do problematiky riadenia programu implementácie celkového riešenia eGovernmentu koordinovanou implementáciou

jednotlivých projektov budovania ISVS (riadených metodikou PRINCE2)

– Kedy: Postupný nábeh od začiatku prvého projektu budovania ISVS, pokračovanie cez vývoj jednotlivých ISVS a vrátane 

„potrebnej“ doby prevádzky IISVS (t.j. celkového riešenia eGovernmentu)

– Kto: Strategické riadenie (sponzori, najmä garant celkového eGovernmentu), prg. rada, prg. manaţér, manaţér riadenia zmien, prg. 

kancelária

• Vývoj softvéru (RUP)

– Čo: Rámec pre riadenie vývoja všetkých fáz ţivotného cyklu softvéru a ich dokumentáciu podľa RUP (Rational Unified Process).

– Kedy: Zahájenie projektu (predpoklad, ţe ide o projekty typu „vývoj SW“), všetky fázy ţivotného cyklu aţ po ukončenie projektu

– Kto: Správca ISVS, dodávateľ – vývojár ISVS, garant celkového eGovernmentu

• Prevádzka IKT (ITIL)

– Čo: Pravidlá a štruktúry pre zdokumentovanie a vykonávanie kľúčových procesov riadenia prevádzky IT organizácie, ktorej úlohou 

je zabezpečenie poţadovanej dostupnosti, dostatočnej kapacity a spoľahlivosti e-sluţieb ISVS

– Kedy: Ukončenie projektu vývoja ISVS, publikovanie e-sluţieb ISVS a zahájenie ich prevádzky

– Kto: Prevádzkovateľ ISVS, dodávateľ – outsourcovaný prevádzkovateľ ISVS, garant celkového eGovernmentu

metodiky_fs1\metodika-bezpecnost_kpmg_2009-06-04_v9.doc
metodiky_fs1\metodika-bezpecnost_kpmg_2009-06-04_v9.doc
metodiky_fs1\metodika-bezpecnost_kpmg_2009-06-04_v9.doc
metodiky_fs1\metodika-prg-riadenie_kpmg_2009-07-13_v7.doc
metodiky_fs1\metodika-prg-riadenie_kpmg_2009-07-13_v7.doc
metodiky_fs1\metodika-prg-riadenie_kpmg_2009-07-13_v7.doc
metodiky_fs1\metodika-prg-riadenie_kpmg_2009-07-13_v7.doc
metodiky_fs1\metodika-prg-riadenie_kpmg_2009-07-13_v7.doc
metodiky_fs1\metodika-sw-vyvoj_kpmg_2009-07-13_v7.doc
metodiky_fs1\metodika-sw-vyvoj_kpmg_2009-07-13_v7.doc
metodiky_fs1\metodika-sw-vyvoj_kpmg_2009-07-13_v7.doc
metodiky_fs1\metodika-prevadzka_kpmg_2009-07-13_v8.doc
metodiky_fs1\metodika-prevadzka_kpmg_2009-07-13_v8.doc
metodiky_fs1\metodika-prevadzka_kpmg_2009-07-13_v8.doc
metodiky_fs1\metodika-prevadzka_kpmg_2009-07-13_v8.doc
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SOA
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Budovanie riešení eGovernmentu 

„Podľa čoho?“ – vyuţitie v rámci ţivotného cyklu projektu (3/3)

Analýza / Návrh Prevádzka

Prince2

Systém riadenia ŠF a KF

SFR ŠF a KF

Implementácia

RUP

ITIL

• Z pohľadu programového riadenia by integrujúcou 

metodikou mala byť metodika MSP

• Jej prostredníctvom je možné zosúladiť všetky 

povinné aj odporúčané komponenty a procesy medzi 

úrovňou projektov a programov do jedného 

auditovateľného celku

• Integrujúcimi prvkami by mali byť: 

– Procesný model definujúci ţivotný cyklus e-sluţby, projektu a 

programu

– Súbor spoločných komponentov (rozhraní PRINCE2 a MSP) a 

to najmä: organizácia, obchodný prípad/blueprints, riadenie 

rizík, manaţment kvality

– Súbor štandardných šablón dokumentov pre projektové a 

programové riadenie obsahujúci všetky povinné dokumenty 

(na základe SR a SFR ŠF a KF, zákona 275/2006) a všetky 

nevyhnutné odporúčané šablóny dokumentov (na základe 

PRINCE2, MSP, RUP a ITIL)

BPMN

CBA

RIB
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Všetky podporné nástroje musia byť nakonfigurované (vzory

dokumentov a príloh, politiky, komunikačné pravidlá, ...) v 

súlade s platnými metodikami pre projektové a programové 

riadenie, modelovanie procesov, vývoj softvéru, prevádzku IKT 

a ostatnými

Budovanie riešení eGovernmentu 

„Pomocou čoho?“ – základné nástroje (1/5)

• Metainformačný systém

– správa všetkých plánovaných a implementovaných komponentov eGovernmentu v jednotnej štruktúre, vrátane:

– elektronických sluţieb IS a eGov a súvisiacich artefaktov ako:

– KRIS povinných osôb

– ISVS a IKT

– základných číselníkov

– výziev a projektov

– výkonových parametrov a pod.

– vytváranie väzieb medzi evidovanými objektami a evidencia ich parametrov

– prostredie pre efektívne riadenie ţivotného cyklu sluţieb

– pozn.: ďalšie vlastnosti podľa príslušnej štúdie FS1

• Centrálna SOA infraštruktúra

– Enterprise Service Bus (ESB)

– Business Process Management (BPM)

– ostatné moduly centrálneho transakčného jadra

– SOA repository a registry

– Nastavenia systémov a politík

• Nástroje pre podporu programového riadenia

– funkcionalita pre riadenie veľkých programov (napr. analýza – WIKI / implementácia – JIRA)

– funkcionalita pre zdieľanie projektovej a programovej dokumentácie (napr. eroom, resp. komplexné riešenie ako )

– funkcionalita pre komunikácie rozsiahlej siete centrálnych (SORO) a distribuovaných expertov (povinné osoby)

studie\metais_fts_2009-11-12_v29.doc
studie\ciastkova-su-integracia_mfsr_2009-08-06_v20.doc
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Budovanie riešení eGovernmentu 

„Pomocou čoho?“ – Metainformačný systém / kontext (2/5)

Inštitúcie verejnej 

správy (IVS)

Najmä ako ako ţiadateľ o NFP pre implementáciu 

čiastkových riešení eGovernmentu a povinná 

osoba (správca a/alebo prevádzkovateľ ISVS)

Kancelária architekta 

eGovernmentu (KA)

Skupina garanta riešení 

eGovernmentu (SG)

Pracovníci MFSR zabezpečujúci koordináciu 

projektov, vyhodnocovanie prevádzky čiastkových 

riešení a usmerňovanie ďalšieho rozvoja celkového 

riešenia eGovernmentu

Vo vzťahu k obsahu MetaIS táto skupina riadi ţivotný 

cyklus všetkých objektov evidovaných v MetaIS

Odborný garant pre zabezpečenie technologickej a procesnej interoperability 

čiastkových riešení eGovernmentu ich integráciou do prostredia SOA a 

definovaním univerzálnych (vzájomne pouţiteľných a komplexných) e-sluţieb

Spolupráca IVS a KA najmä vo fáze dizajnu e-

sluţby (technická a procesná časť) – vytvorenie 

dočasných pracovných tímov (dvojičky IT/VS z 

oboch skupín) pre riešenenie e-sluţieb daného 

projektu danej IVS

KA ako odborný poradca pre SG pre riadenie 

všetkých etáp ţivotného cyklu objektov evidovaných v 

MetaISľ
Najmä v procese odovzdávania e-sluţieb IVS do 

prevádzky (dohadovanie SLA podmienok a 

schvaľovanie zo strany garanta eGovernmentu) a 

monitorovania prevádzky zo strany SG a 

komunikovania výsledkov monitoringu na 

zodpovednú IVS

Pravidelné a ad-hoc pracovné stretnutia zástupcov 

IVS, KA, SG za účelom riešenia otvorených otázok 

eGovernmentu

Metainformačný systém 

(MetaIS)

Generický ISVS
Ústredný portál verejnej 

správy (ÚPVS)

Integračná infraštruktúra pre 

výmenu správ G2G (G2G 

middleware) 

Prevádzka: Aktualizácia ponuky [Ţivotná 

situácia / Sluţba eGov]

Prevádzka: Získavanie 

metaúdajov o objektoch 

MetaIS (najmä ZČ, KS, IKT)

Prevádzka: Aktualizácia nameraných 

výkonových parametrov e-sluţieb

Dizajn: Synchronizácia 

metaúdajov o e-sluţbách

Hlavné “záujmové skupiny“ MetaIS

Dizajn: Aktualizovanie 

údajov v MetaIS

Prevádzka: 

Aktualizovanie údajov v 

MetaISDizajn: Získavanie a 

analyzovanie údajov z 

MetaIS Prevádzka: Získavanie a 

analyzovanie údajov z 

MetaIS
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Budovanie riešení eGovernmentu 

„Pomocou čoho?“ – Metainformačný systém / E-R model (3/5)

• Základným účelom MetaIS má byť najmä:

– evidencia a správa údajov o  komponentoch eGovernmentu

– riadenie ţivotného cyklu komponentov eGovernmentu,

– monitoring prevádzky jednotlivých komponentov 

eGovernmentu.

• Pod komponentmi eGovernmentu rozumieme 

predovšetkým:

– realizované a plánované rozvojové zámery informačných 

systémov (KRIS) IVS, 

– projekty OPIS,

– elektronické sluţby,

– hardvérové a softvérové vybavenie IVS,

– základné – zdieľané číselníky IVS.

studie\metais_fts_db-model_2009-11-12_v29.mwb
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Budovanie riešení eGovernmentu 

„Pomocou čoho?“ – Integračná infraštruktúra pre výmenu správ G2G (4/5)

• Všeobecná koncepcia Integračnej 

architektúry vychádzajúcej z NKIVS je 

budovaná na nasledujúcich 

prepojených logických úrovniach:

– úroveň medzirezortnej Integračnej 

architektúry,

– úroveň Integračnej architektúry ÚPVS,

– úroveň Integračnej architektúry ISVS.
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Budovanie riešení eGovernmentu 

„Pomocou čoho?“ – Integračná infraštruktúra pre výmenu správ G2G (5/5)

• Obslužné moduly patriace pod Integračnú 

architektúru:

– Integračná platforma (Transakčné jadro): ESB, BPM

– Integračné rozhrania

• Podporné moduly patriace pod Integračnú 

architektúru:

– Modul pre archiváciu a vyhľadávanie logov a transakcií

– HelpDesk / ServiceDesk

– Monitorovací modul

– Projektový portál

• Komunitné moduly patriace pod Integračnú 

architektúru:

– Partner framework portál.

• Service Registry a Service Repository

soa_registry_repository_schemy\dnd2003070501.gif
soa_registry_repository_schemy\repository.gif


© 2008 KPMG Slovensko spol. s r.o., the Slovak member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in Slovakia.
15

Budovanie riešení eGovernmentu 

Zhrnutie a diskusia

Metainformačný systém 

(MetaIS)

Generický ISVS
Ústredný portál verejnej 

správy (ÚPVS)

Integračná infraštruktúra pre 

výmenu správ G2G (G2G 

middleware) 

Prevádzka: Aktualizácia ponuky [Ţivotná 

situácia / Sluţba eGov]

Prevádzka: Získavanie 

metaúdajov o objektoch 

MetaIS (najmä ZČ, KS, IKT)

Prevádzka: Aktualizácia nameraných 

výkonových parametrov e-sluţieb

Dizajn: Synchronizácia 

metaúdajov o e-sluţbách

Hlavné “záujmové skupiny“ MetaIS

Dizajn: Aktualizovanie 

údajov v MetaIS

Prevádzka: 

Aktualizovanie údajov v 

MetaISDizajn: Získavanie a 

analyzovanie údajov z 

MetaIS Prevádzka: Získavanie a 

analyzovanie údajov z 

MetaIS


