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Zámer národného projektu  

Centrálny informačný systém štátnej služby  

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 

Informačná spoločnosť 
 

1. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy 
Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnozamestnaneckých vzťahov je Úrad vlády 

Slovenskej republiky podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov. Úrad vlády Slovenskej republiky 

ako jediný  oprávnený subjekt má zákonné právo a zároveň povinnosť komplexne a systémovo riešiť 

akékoľvek otázky týkajúce sa danej oblasti s celonárodným dopadom.  Návrh národného projektu 

nemôže byť vypracovaný a predkladaný na základe výzvy viacerými žiadateľmi, ktorí medzi sebou 

súťažia, pretože vecná oblasť regulácie štátnozamestnaneckých vzťahov v Slovenskej republike patrí 

výlučne do pôsobnosti jedného orgánu štátnej správy. 

 

2. Prijímateľ/partner1 národného projektu a dôvod jeho určenia 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) vznikla 1. januára 2009 ako 

príspevková organizácia Úradu vlády SR za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie 

spoločnosti, vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správy a prevádzkovania 

elektronických komunikačných sietí a služieb, pre potreby Úradu vlády SR. 

V rámci národného projektu sa predpokladá zapojenie partnera - Úradu podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu, ako poskytovateľa služieb riadenia informačno - technologických 

projektov vo verejnej správe a publicity a informovanosti. 

 

3. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII 

Hlavným cieľom OPII ktorý bude realizáciou projektu napĺňaný je cieľ 

7.7   Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.   

Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS) bude čiastočne prispievať aj k naplneniu 

cieľov OPII: 

7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát, 

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov a 

7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu. 

 

4. Rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované 
V rámci tohto projektu bude CISŠS  implementovaný v rozsahu: 

 Registra výberových konaní – register bude obsahovať/poskytovať údaje o výberových 

konaniach definovaných Zákonom; 

 Modulu evidencie uchádzačov - v tom: 

                                                           
1 Zdôvodnenie pri partnerovi sa uvedie len v prípade jeho relevantnosti. 
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o Registra úspešných absolventov – register bude obsahovať/poskytovať údaje 

o úspešných absolventoch prvého kola výberového konania resp. hromadného 

výberového konania v rozsahu stanovenom Zákonom; 

o Registra nadbytočných štátnych zamestnancov – register bude 

obsahovať/poskytovať údaje o nadbytočných štátnych zamestnancoch, ktorých ŠZ 

pomer skončil pred menej ako jedným rokom v rozsahu stanovenom Zákonom; 

 Registra štátnozamestnaneckých miest - register bude obsahovať/poskytovať údaje 

o štátnozamestnaneckých miestach vrátane údajov o organizačnej štruktúre v rozsahu 

stanovenom Zákonom; 

 Registra štátnych zamestnancov – register bude obsahovať/poskytovať údaje o štátnych 

zamestnancoch zo všetkých OŠS v rozsahu stanovenom Zákonom; 

 Modulu analýz a poskytovania dát – modul bude poskytovať špecifické funkcionality 

analytického a kontrolného charakteru (napr. štatistických reportov a iné.); 

 Modulu riadenia procesov – modul pre podporu manažovania a riadenia úloh a procesov 

Úradu vlády SR a organizačné zložky v jeho pôsobnosti predstavuje rozšírenie existujúceho 

modulu IS „Sledovanie a kontrola úloh z uznesení vlády SR“, ktorý poskytuje funkcionality 

na podporu riadenia procesov vykonávaných  aj v gescii ÚV SR. Spoločne so 

špecializovaným komponentom pre riadenie úloh umožní centrálne definovanie, sledovanie 

a vyhodnocovanie činností v gescii ÚV SR; 

 Špecializovaný komponent pre riadenie úloh – komponent ako súčasť modulu riadenia 

procesov umožní orchestrovať kontrolu a plnenie činností spojených v gescii ÚV SR; 

 Modulu aplikačných rozhraní pre integráciu ďalších modulov a externých ISVS - modul 

bude zabezpečovať elektronickú komunikáciu (výmenu dát) modulov CISŠS s externými IS 

VS; 

 Modulu správy a podporných činností – modul bude zabezpečovať riadenie prístupov a 

oprávnení k práci s CISŠS, správu číselníkov a nastavení CISŠS a ďalšie činnosti potrebné 

pre prevádzku CISŠS; 

 Modulu evidencie a správy služobných preukazov - modul bude zabezpečovať centrálnu 

správu elektronických služobných preukazov (eSP) s funkcionalitou identifikácie a 

autentifikácie štátnych zamestnancov s podporou ďalších požadovaných funkcionalít 

definovaných počas realizácie projektu v detailnom funkčnom návrhu riešenia. 

 

5. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu 

4 902 568 EUR s DPH 

 

6. Doplňujúce údaje 

 

 

7. Prílohy2 

1. Štúdia uskutočniteľnosti 

 

                                                           
2 Štúdia uskutočniteľnosti tvorí povinnú prílohu Zámeru národného projektu a je vždy uvádzaná ako príloha č. 1. 


