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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 19.09.2019  číslo  
 
 

K bodu:  Návrh rozvoja koncepcie informačných technológií mesta Liptovský Mikuláš 

na obdobie 2019-2022 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

I. schvaľuje  

Návrh rozvoja koncepcie informačných technológií mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2019-2022.  

II. súhlasí 

s odporúčaniami uvedenými v závere dokumentu a realizáciou bodov koncepcie z vlastných zdrojov 

mesta s prípadnou možnosťou refundácie nákladov v prípade vyhlásenia adekvátnej výzvy alebo 

grantového programu 

III. odporúča 

primátorovi mesta zabezpečiť splnenie nasledovných úloh: 

a. Pripraviť návrh rozpočtu pre rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022 tak, aby zohľadňoval 

schválený návrh rozvoja koncepcie informačných technológií, 

b. V jednotlivých krokoch realizovať schválenú koncepciu. 

 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

    
 

Dátum podpisu uznesenia:      
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Dôvodová správa 

Návrh rozvoja koncepcie informačných technológií mesta Liptovský 
Mikuláš na obdobie 2019-2022 

Aktuálny stav plnenia koncepcie mesta Liptovský Mikuláš v oblasti 
Informačno-komunikačných technológií za obdobie 2015-2018 

 

Úvod a legislatívne požiadavky 
 

Primárnym dôvodom na predloženie tohto materiálu sú povinnosti mesta Liptovský Mikuláš 
ako orgánu verejnej moci v oblasti informačno – komunikačných technológií (IKT) a potreba určenia 
smerovania v tejto oblasti na obdobie 2019-2022.  

 
Pre  informačné technológie (IT) vo verejnej správe je už od roku 2013 účinný zákon 305/2013 Z. z. 
- Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Tento zákon priniesol zásadnú zmenu do spôsobu 
výkonu kompetencií mesta. Výrazne sa tiež zvýšila dôležitosť IKT pre mesto a tým pádom aj potreba 
jasnej a jednoznačnej koncepcie mesta v tejto oblasti. S ohľadom na to mesto Liptovský Mikuláš 
realizovalo v období rokov 2015 - 2018 aktivity v rámci koncepcie rozvoja informačných systémov 
mesta schválenej dňa 15.10.2015 pod číslom 119/2015 – 
http://www.mikulas.sk/files/File/uznesenia/2015/uz1192015.pdf 
 
Dosiahnuté výsledky a skúsenosti z realizácie za predmetné obdobie rokov 2015-2018 
 
Elektronická komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) 
 
 Zavedením elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronických schránok na 
slovensko.sk pribudla mestu Liptovský Mikuláš nová forma prijímania a odosielania dokumentov 
(popri  doterajších dvoch formách – osobne a poštou). 
 
 S ohľadom na účinnosť zákona od 1.11.2016 musí mesto využívať elektronickú komunikáciu 
prostredníctvom ÚPVS vo všetkých prípadoch, ak daný Adresát má svoju schránku aktívnu na 
doručovania. 
 
 Ako prvé boli aktivované elektronické schránky orgánov verejnej moci (OVM) teda 
ministerstiev, súdov, VÚC, miest a obcí a ich rozpočtových a príspevkových organizáciu. Rozsah 
odoslaných a prijatých správ dokladuje nasledujúca tabuľka: 
 

Rok Prijatých správ Odoslaných 
správ 

Spolu Priemer na 
mesiac 

Nárast 
mesačne 

2016 0 0 0 0 - 

2017 342 8 350 30 30 

2018 6 803 4 268 11 071 920 890 

2019 (obdobie 
01 – 05) 

5 881 4 760 10 641 2128 1208 

http://www.mikulas.sk/files/File/uznesenia/2015/uz1192015.pdf
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Po zapojení do siete GOVNET a realizácii automatizovaného prepojenia na ÚPVS boli tieto správy 
programovo (bez potreby ručnej evidencie) zapisované do registratúry mesta (denník prijatej 
a odoslanej pošty – CG DISS). 
 
Zároveň boli automaticky evidované Doručenky a overovaná platnosť elektronických podpisov 
a ostatných náležitostí odosielaných resp. prijímaných dokumentov. 
 
Podávanie elektronických návrhov na začatie exekučného podania 
 

Novelou Exekučného poriadku účinnou od 1.4.2018 (č. 233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 
doplnení ďalších zákonov) sa zaviedla povinnosť podávania návrhov na začatie exekučného podania 
ale aj ďalších podaní v rámci exekučného podania výhradne elektronickým spôsobom cez eDESK 
ÚPVS na Okresný súd v Banskej Bystrici. 

 
Mesto Liptovský Mikuláš v rámci svojej činnosti podáva rôzne Návrhy na začatie exekučného 

konania. Výrazné množstvo pochádza z agendy Miestnych daní a poplatkov a z agendy Mestskej 
polície (priestupky, pokuty). Manuálne vypisovanie návrhov cez portál e-zaloby.sk by bolo zdĺhavé, 
nakoľko všetky údaje už raz evidované v systéme CG ISS by bolo potrebné prácne prepisovať do 
elektronického formulára. Preto bol v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR vytvorený 
automatizovaný systém exportu a odosielania z modulu Exekúcie. Tým sa výrazne znížila prácnosť 
podávania týchto návrhov. Nasledujúca štatistika uvádza počty odoslaných návrhov: 

 

Rok Počet návrhov z modulu 
Mestská polícia 

Počet návrhov z modulu 
Miestne dane a poplatky 

2018 (obdobie 04 – 12) 95 8 

2019 (obdobie 01 – 05) 53 3 

 
Zaručená konverzia dokumentov 
 
 Spolu zo zavedením elektronickej formy komunikácie vznikla aj potreba vytvorenia 
(konverzie) dokumentov medzi elektronickou a papierovou (listinnou) formou. Zákon definuje tento 
proces ako Zaručenú konverziu dokumentov a stanovuje podmienky na jej vykonanie. Mesto ako 
orgán verejnej moci má kompetenciu vykonávať túto zaručenú konverziu (v prípade ak sa vykonáva 
pre fyzické alebo právnické osoby, môže za ňu vyberať správny poplatok). Pri vykonávaní zaručenej 
konverzie je potrebné dodržať podmienky, ktoré ustanovuje zákon. 
 
 Základnou podmienkou je vedenie evidencie vykonaných konverzií (je to obdoba evidencie 
overovania papierových kópií originálnych dokumentov). Pre tento účel vznikla v systéme CG DISS 
nadstavba (option) na elektronické vedenie tejto evidencie spolu s napojením na príslušné 
dokumenty a registratúrne záznamy. Druhou podmienkou pri konverzii z papierovej (listinnej) do 
elektronickej formy, je podpísanie výsledného elektronického dokumentu Zaručeným 
elektronickým podpisom s mandantným certifikátom. Na zabezpečenie tejto povinnosti boli 
zakúpené a pridelene mandantné certifikáty  6 osobám vykonávajúcim túto konverziu. 
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Za obdobie rokov 2018 a 2019 bolo vykonaných spolu viac ako 700 zaručených konverzií, 
predovšetkým z listinného do elektronického formátu tak, aby tento bolo možné elektronicky 
odoslať (zvyčajne ako doklad alebo prílohu pre niektoré podanie). Tabuľka uvádza konkrétne počty 
konverzií: 
 

Rok Počet vykonaných zaručených 
konverzií 

2018 267 

2019 (obdobie 01 – 05) 448 

 
 
 
 
Činnosti stavebného úradu a stavebného konania – spoločný obecný úrad 
 
 Nakoľko mesto Liptovský Mikuláš vykonáva aj činnosti Spoločného obecného úradu (SOU) 
pre 511 obcí boli činnosti spojené zo zavedením elektronickej komunikácie a elektronického výkonu 
verejnej moci prenesené aj do činnosti Stavebného úradu a Spoločného stavebného úradu. 
V stavebnom (kolaudačnom, územnom, ... ) konaní je v každom jednotlivom prípadne zvyčajne 
množstvo zúčastnených strán (účastníkov konania) a je potrebné s nimi (minimálne s tými, ktoré sú 
ako právnické osoby zapísané v obchodnom registri) komunikovať elektronicky. Mesto Liptovský 
Mikuláš v rámci činností SOU zabezpečuje aj túto komunikáciu (a súvisiace činnosti) 
prostredníctvom svojich informačných systémov. 
 
Výhľad na ďalšie obdobie 
 
 V ďalšom období je  očakávaný výrazný nárast činností spojených s elektronickým výkonom 
verejnej moci. Ako vidieť aj z vyššie uvedených tabuliek a prehľadov, nárast elektronicky zasielaných 
dokumentov je niekoľko tisíc ročne, obdobne (v pomere) je to aj pri podaniach na Exekučné podanie 
a Zaručených konverziách.  
 
 Dá sa predpokladať, že i zo strany štátu bude ďalej kladený dôraz a priorita na elektronickú 
komunikáciu, nakoľko ide o rýchlu a bezpečnú formu komunikáciu pri ktorej nie je potrebné platiť 
poštové poplatky. Zavedením povinnosti elektronickej komunikácie aj pre SZČO (živnostníkov) 
a neziskové organizácie (právnické osoby nezapísane v obchodnom registri)  sa množina osôb 
s povinne zo zákona aktívnou elektronickou schránkou v budúcnosti zväčší.  
 
 Elektronická komunikácia, elektronické podania na ústredné orgány, či ďalšie činnosti 
elektronického výkonu úradnej moci sa postupne stávajú v mnohých oblastiach (predovšetkým pri 
komunikácií orgánov verejnej moci navzájom) primárnym komunikačným kanálom. Dá sa 
predpokladať, že počty takto spracovaných podaní a rozhodnutí budú v blízkom období v rádoch 
desiatok tisícov ročne. 

 
 
 

                                                           
1 Zdroj: http://www.uzemneplany.sk/files/attachments/navrh%20stavebneho%20zakona/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%201.pdf 

http://www.uzemneplany.sk/files/attachments/navrh%20stavebneho%20zakona/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%201.pdf
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Odporúčania a legislatívne požiadavky 
 
Odporúčanie ďalšieho postupu informatizácie mesta Liptovský Mikuláš vychádza z cieľov 

Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky schválenej uznesením vlády 
SR č. 437/2016 (ďalej len „NKIVS“) a cieľov Stratégie informatizácie miestnej územnej samosprávy 
schválenej Združením miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“), zároveň sleduje plnenie 
legislatívneho rámca. 
 
V aktuálnom období boli prijaté zákony týkajúce sa IKT oblastí. Ide predovšetkým o tieto zákony: 
 

• Zákon o ochrane osobných údajov (GDPR) - Zákon č. 18/2018 Z. z. 

• Zákon o kybernetickej bezpečnosti  - Zákon č. 69/2018 Z. z. 

• Zákon proti byrokracii    - Zákon č. 177/2018 Z. z. 

• Zákon o IT vo verejnej správe   - Zákon č. 95/2019 Z. z. 

• Návrh Zákona o elektronickej fakturácii  -  rezortné číslo MF/011602/2019-295 

 
Zároveň samotný zákon 305/2013 Z.z. zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)  bol 19 – krát 
novelizovaný (ku dňu 15.5.2019 – zdroj https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-305) 
 
Nakoľko mesto Liptovský Mikuláš je povinné plniť ustanovenia všetkých uvedených právnych 
noriem  a musí reagovať aj na pripravované legislatívne návrhy je potrebné, aby sa s predstihom 
určilo základné smerovanie mesta v oblasti IKT a naštartovali sa činnosti s tým súvisiace. V opačnom 
prípade hrozí, že mesto nebude schopné v krátkej dobe reagovať na požiadavky zákonov a vyhlášok, 
nebude ich plniť, za čo mu môže byť v niektorých prípadoch udelená aj pokuta resp. nemusia byť 
akceptované niektoré jeho podania a pod. 
 
Mesto nevyhnutne potrebuje prijať stratégiu rozvoja koncepcie IKT – byť pripravené a systematicky 
realizovať kroky, aby zvládalo plniť požiadavky štátu (zákonné) ale aj požiadavky občanov (nárast IT 
gramotnosti, požiadavky na „smart“ riešenia a proaktívny prístup). Mesto musí zosúladiť svoju 
koncepciu s Národnou koncepciou IT verejnej správy (NKITVS) ktorú prijala vláda SR ešte v roku 2017 
a koncepcia mesta z nej musí v predmetných oblastiach vychádzať. Ďalším podkladom pre 
koncepciu mesta je aj koncepcia IT Miestnej územnej samosprávy (MUS) prijatá Združením miest 
a obcí Slovenska (ZMOS). 

 
Nakoľko oblasť IT je potrebné pokryť aj z pohľadu financovania, mesto by malo by byť pripravené 
využiť výzvy umožňujúce prefinancovať zlepšovanie manažmentu údajov resp. eGOV služby 
občanom. 
Zo strany štátu je snaha pomôcť mestám s realizáciou dopadov spojených s prijímaním spomínaných 
zákonov a podporiť ich implementáciu možnosťou čerpania prostriedkov z fondov EÚ. 
V prípade možností mesta Liptovský Mikuláš vidíme reálne spojenie využitia finančných zdrojov 
európskej únie spolu s finančnými prostriedkami samosprávy za účelom dosiahnutia synergického 
efektu, tzn. skvalitniť možnosti poskytovania elektronických služieb občanom (FO) a právnickým 
osobám (PO) spoločne s prípravou prostredia mesta Liptovský Mikuláš na plynulejšie zabezpečenie 
plnenia podmienok legislatívy ( Zákony č. 69/2018 a 95/2019 Z.z.) 
 
 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-305
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Základnými cieľmi informatizácie územnej samosprávy (ÚS) sú podľa koncepcie tieto body: 
 

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty služieb pre občanov a podnikateľov. 
Tento cieľ zahŕňa zjednodušenie používania elektronických služieb ÚS, sprístupnenie 
portfólia klienta samosprávy, aplikáciu princípu „jedenkrát a dosť“, automatizované 
spracovanie podaní, vybavovanie „súhrnných“ podaní a sprístupňovanie služieb 
prostredníctvom mobilných aplikácií. 
 
Zvyšovanie kvality a efektívnosti IT služieb pre samosprávu. 
Naplnenie tohto cieľa si vyžaduje efektívne využitie doteraz vynaložených prostriedkov a 
efektívnu implementáciu. Ďalej je to diferenciácia služieb podľa veľkosti orgánov samosprávy 
(obce, mestá, vyššie územné celky), rozšírenie na podriadené organizácie miest, obcí, 
spoločných obecných úradov a vyšších územných celkov. Dôležité je tiež motivovať 
organizácie samosprávy k pripájaniu prostredníctvom atraktívnejšej ponuky služieb. 
Ambíciou je aj koordinácia pri publikovaní softvérových riešení štátnej správy pre ÚS. 
Neoddeliteľnou súčasťou zefektívňovania je technologická konsolidácia v rámci vládneho 
cloudu a zabezpečenie dátovej konektivity pre každú obec. 
 
Zvyšovanie otvorenosti a dôveryhodnosti samosprávy. 
Naplnenie cieľa sa predpokladá zabezpečením dostupnosti kľúčových údajov ÚS cez 
štandardné otvorené rozhranie. Zahŕňa tiež pravidelné prieskumy spokojnosti občanov a 
podnikateľov. 
 
Smart City – inteligentná samospráva. 
Koncept Smart City zahŕňa široké spektrum rôznych služieb, ktoré v spojení s informačnými 
technológiami umožňujú výrazné zlepšenie kvality života v mestách a obciach. Umožnenie 
aplikácie konceptu Smart City do budúcnosti si vyžaduje otvorenosť všetkých aplikácií 
vyvíjaných v rámci ÚS. 
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Aktuálne výzvy Operačných programov pre roky 2019-2020 a ďalšie 
oblasti rozvoja IT mesta LM 
 
 

1. Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
 
V rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra boli vypísané viaceré výzvy, medzi nimi 
vyberáme dve: 
 
„Malé zlepšenia eGov služieb“ 
 

Cieľom tejto dopytovo-orientovanej výzvy je podporiť a usmerniť aktivity spojené so 
zvyšovaním kvality, štandardu a dostupnosti eGov služieb pre občanov a pre podnikateľov, t. j. aby 
projekt riešil (zavádzal nové a/ alebo upravil existujúce) eGov služby pre občana a podnikateľa. 
Projekty majú klásť dôraz na zvýšenie úžitkovej hodnoty elektronických služieb pre občanov a 
podnikateľov – uľahčenie orientácie pri realizácii služby, poskytovanie informácie o stave realizácie, 
zjednodušenie formulárov, a pod., tzn. že prvotné definovanie cieľov projektu má vychádzať z biznis 
potrieb, nie z technických potrieb. 
 
Je dôležité myslieť na to, že elektronický svet poskytuje iné možnosti ako svet „papierový“ 
(parametrizácia, dynamické formuláre, a iné), a preto pri elektronizácii služieb nemá dochádzať k 
jednoduchému kopírovaniu papierovej verzie služby do elektronickej formy „jedna k jednej“. Tiež v 
mnohých prípadoch platí, že elektronická verzia služby nemusí kopírovať znenia v zákone doslova. 
Je napríklad potrebné zvážiť nevyhnutnosť pripájania oskenovaných príloh na konci podania. Tiež je 
potrebné zvážiť aj prípadnú novelizáciu legislatívy, ak to pri elektronizácii služby dáva zmysel. 
 
Konečným cieľom má byť taká elektronická služba, ktorá povedie k jej výrazne vyššiemu 
spontánnemu využívaniu zo strany občanov a podnikateľov. 
 
„Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ 
 

Cieľom tejto dopytovo-orientovanej výzvy je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia 
nastavenie systematického manažmentu údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy, ich 
zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v rámci 
procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát. 

 
Touto výzvou môžu byť podporené nasledovné štyri typy dopytovo – orientovaných projektov pre 
„Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“: 
 

1. Komplexný projekt pre manažment údajov (relevantný typ projektu pre špecifický cieľ 7.5 a 7.7), ide 
o typ projektu, ktorý je vhodný pre realizáciu reformy vo využívaní dát organizáciou, ktorá je tvorená 
heterogénnym informačným prostredím s viacerými samostatnými subjektmi (napríklad doprava a 
výstavba, školstvo, zdravotníctvo) a existuje tu potreba internej integrácie a konsolidácie údajov, 
alebo 
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2. jednoduchý projekt pre manažment údajov (relevantný typ projektu pre špecifický cieľ 7.5 a 7.7), ide 
o typ projektu, ktorý je vhodný pre realizáciu reformy vo využívaní dát organizáciou, ktorá je tvorená 
homogénnym informačným prostredím a často ho predstavuje malá samostatná inštitúcia - bez 
potreby internej integrácie a konsolidácie údajov, alebo 
 

3. projekt zameraný len na publikovanie otvorených dát (relevantný typ projektu pre špecifický cieľ 7.5), 
ide o typ projektu, ktorého cieľom je čo najrýchlejšie zabezpečiť publikovanie kvalitných dát vo forme 
otvorených dát pre verejnosť, alebo 
 

4. projekt pre konzumentov údajov (relevantný typ projektu pre špecifický cieľ 7.7) ide o typ projektu, 
ktorého cieľom je zabezpečenie používania referenčných údajov v rámci inštitúcie (rýchle zavedenie 
princípu „jedenkrát a dosť“ v praxi pre procesy inštitúcie). 
 

Žiadateľ v štúdii uskutočniteľnosti a v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v úvodnej časti 
zadefinuje jeden z vyššie uvedených typov projektu a názov projektu podľa štúdie uskutočniteľnosti. 
Jednou štúdiou uskutočniteľnosti môže byť realizovaný vždy iba jeden typ projektu. 
 
Nakoľko programové obdobie 2014-2020 je v aktuálne plne realizácií, dá sa predpokladať, že 
v priebehu nasledujúceho obdobia budú vypísané i ďalšie výzvy (so špecifickým zameraním pre 
samosprávu) a preto je potrebné prípadne stav (hlavne v OPII) monitorovať a priebežne reagovať. 
Naše odporúčanie je rozpracovať podklady k výzve Manažment údajov inštitúcie verejnej správy.  
Aj projektový tím zriadený pre tento účel odporúča   zaoberať sa výzvou 2. „Manažment údajov 
inštitúcie verejnej správy“ – cieľ „lepšie dáta“ a robiť všetky úkony preto, aby sa mesto Liptovský 
Mikuláš  mohlo u ňu uchádzať.  
Tento výber vychádza z toho, že v predchádzajúcim období sa mesto zameralo na prepojenie na 
ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a následne na služby občanom (42 publikovaných 
a prevádzkovaných služieb) a teda v nasledujúcim kroku by bolo dobré zamerať sa na zefektívnenie 
a uľahčenie práce pre zamestnancov MsÚ pri riešení konaní a ich kompetencií tým, že sa mesto 
prepojí na registre štátu automatizovane tak, aby podklady k rozhodnutiam úradníci mesta nemuseli 
získavať zasielaním žiadostí resp. vyhľadávaním  údajov manuálne. V prípade zapojenia sa do tejto 
výzvy, by premetom žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) mohlo 
byť rozšírenie počtu poskytovaných služieb PO a FO v meste Liptovský Mikuláš ako aj orientácia 
takto doplnených služieb na priame požiadavky občanov a organizácií, ktoré tieto služby 
využívajú. 
 
Predpokladané náklady súvisiace so zapojením mesta Liptovský Mikuláš do čerpania eurofondov 
podľa vyššie uvedených operačných programov a predpokladaných výziev odhadujeme nasledovne: 

• celková hodnota žiadosti o NFP od 0,5 mil. € do 1 mil. € 

v štruktúre  
o financovanie EU 80% - 85% 
o financovanie SR 10% - 15% 
o financovanie mesto LM 5% - 10% 

 

 
Okrem riešenia oblastí integrácie na štátne IS (Registre) odporúčame, aby sa mesto zameralo aj na 
riešenie ďalších oblastí: 
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2. SMART riešenia na území mesta 
 
• Analyzovať možnosti, štandardy a princípy pre ďalšie smart riešenia so zameraním na ich 

prípadnú integráciu a požiadavky na ňu 
• Navrhnúť technologické a legislatívne (zmluvné) predpoklady na vytvorenie „mestského 

úložiska“ smart dát a mestského „pokrytia“ IoT sieti pre územie mesta 
• Návrh základného údajového modelu (katalógu) 
• Realizácia pilotného prepojenia s jedným konkrétnym smart riešením 
• Analyzovať existujúce riešenia z pohľadu architektúry, dátového modulu, objemu 

a vlastností 
 
Predpokladané náklady súvisiace so zapojením mesta Liptovský Mikuláš do čerpania eurofondov 
podľa vyššie uvedených operačných programov a predpokladaných výziev odhadujeme nasledovne: 

• celková hodnota žiadosti o NFP od 0,3 mil. € do 0,5 mil. € 

v štruktúre  
o financovanie EU 80% - 85% 
o financovanie SR 10% - 15% 
o financovanie Mesto LM 5% - 10% 

 
 

3. Integrácia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom elektronickej 
evidencie registratúry danej organizácie 

 
Na základe zákona 395/2002 Z.z. (O archívoch a registratúrach) sa v zmysle § 16, ods.6 

vyžaduje, aby cit. „Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej moci (OVM), zabezpečuje správu 
registratúry prostredníctvom elektronického informačného systému na správu registratúry“.  

 
Túto povinnosť ešte v predchádzajúcom období spresnila Vyhláška Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov 
verejnej moci a o tvorbe spisu. V jej zmysle by všetky OVM (teda nie iba mesto ale aj jeho 
organizácie) mali mať príslušne upravený svoj registratúrny poriadok a zavedený elektronický 
systém. 

 
Vhodným riešením sa javí využitie jednotného systému (spolu s prepojením na eDesk danej 

organizácie), ktorý už mesto prevádzkuje. Je potrebné v časovom horizonte 6-12/2020 pripraviť 
návrh riešenia, postup, požiadavky na softvér a hardvér a následne podľa schváleného 
harmonogramu postupovať tak, aby bol zabezpečený súlad s legislatívou. 

 
Predpokladané náklady súvisiace so zapojením mesta Liptovský Mikuláš do riešenia uvedenej 
problematiky odhadujeme nasledovne: 

• celková hodnota nákladov od 0,01 mil. € do 0,08 mil. € 
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4. Implementácia požiadaviek vyplývajúcich zo zákonov č. 69/2018 Z. z. a 95/2019 Z. z.  
 

Ako uvádza Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) - Informačné 
technológie (IT) tvoria neoddeliteľnú súčasť výkonu verejnej správy a verejnej moci tak, že kvalita 
IT riešení má priamy vplyv na kvalitu ich výkonu. V protiklade k obdobiu, kedy vznikol a začal byť 
aplikovaný zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ISVS“) je dnešné obdobie 
charakterizované najmä dynamikou vývoja a zmien v oblasti IT. 

 
Cieľom Zákona 19/2019 Z. z. o IT VS je komplexne upraviť správu informačných technológií 

verejnej správy (ITVS) tak, aby boli jednotným spôsobom pokryté všetky oblasti vedenia a 
riadenia v správe ITVS. Návrh pokrýva celý životný cyklus ITVS, od fázy plánovania a organizácie až 
po monitoring a hodnotenie, pričom predmet pôvodnej právnej úpravy informačných systémov 
verejnej správy z roku 2006 sa rozširuje aj o ostatné súčasti informačných technológií verejnej 
správy.  
 
Kým v predchádzajúcom období (roky 2005 – 2018) sa dôraz pre IS Verejnej správy z hľadiska 
právneho rámca kládol na technologický pohľad, teda na štandardy informačných systémov verejnej 
správy (ďalej len „ISVS“) a pohľad aplikačný, teda základné povinnosti pri správe IT riešení, po prijatí 
zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobností orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, došlo k 
posunu do roviny procesnej. 
 

Povinné osoby podľa pôvodného zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy ostávajú aj v novom zákona o IT VS rovnaké, okruh subjektov teda ostáva nezmenený. Mesto 
je aj v novom zákone povinnou osobu a musí teda dodržiavať ustanovenia tohto zákona smerom 
k svojim IT a IS. Z pohľadu obsahu zákona vyberáme niektoré základné paragrafy  - povinnosti resp. 
zachovanie existujúceho stavu z predošlého zákona. Ide o časti prednostne týkajúce sa IS mesta: 
 
§ 11 a § 12 Koncepcia rozvoja IS (KRIS) 

Neurčujú žiadne nové povinnosti pre orgány riadenia, ktoré by neboli doteraz plnené v 
zmysle existujúcej legislatívy. Mesto Liptovský Mikuláš potrebuje spracovať a schváliť KRIS 
a postupovať v jeho zmysle. 

 
§ 13 Plánovanie a organizácia 

Boli identifikované nové povinnosti v rozsahu vypracovania, vydania a zavadenia vnútorného 
predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy, vnútorného predpisu pre 
riadenie kvality, vnútorného predpisu pre riadenie rizík. 

 
K § 16: Oblasť prevádzky, servisu a podpory  

Táto oblasť zodpovedá v jej základnom nastavení dnešným, všeobecne ustanoveným 
povinnostiam, vo vzťahu k plynulosti a bezpečnosti prevádzky informačných systémov verejnej 
správy. V jej rámci sa navrhujú ustanoviť povinnosti smerujúce k zabezpečeniu plynulej a 
spoľahlivej prevádzky, odstraňovania porúch a problémov pri prevádzke a kontroly prevádzky, ako 
aj k nastaveniu postupov vo vzťahu k poskytovaniu služieb pri poruchách a problémoch pri 
prevádzke informačných technológií. 
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Podľa stanoviska Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v dôvodovej 
správe k zákonu 19/2019 Z. z. cit. „vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nie je možné presne 
stanoviť názvy nových vykonávacích predpisov... Preto Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy ostáva v platnosti aj po nadobudnutí účinnosti zákona 
19/2019 Z. z. 

 
Zákon o Kybernetickej Bezpečnosti 
 
Dňa 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 

(„ZKB“). ZKB vyžaduje, aby poskytovatelia služieb implementovali a dodržiavali konkrétne 
bezpečnostné procesy prostredníctvom moderných bezpečnostných technológií a ukladá im 
povinnosť odhaliť prípady ohrozenia počítačovej bezpečnosti vo veľkých sieťach a komunikačných 
alebo informačných systémoch. Akékoľvek nesplnenie zákonných povinností zo strany 
poskytovateľov služieb môže mať za následok uloženie pokút až do výšky 300 000 EUR. 

 
Sieťové a informačné systémy a predovšetkým internet hrajú zásadnú úlohu pri uľahčovaní 

cezhraničného pohybu tovaru, služieb a osôb. Vzhľadom na nadnárodnú povahu môžu podstatné 
narušenia týchto systémov, či už úmyselne alebo neúmyselne a bez ohľadu na to, kde sa vyskytujú, 
ovplyvniť jednotlivé členské štáty a Úniu ako celok. Pre bezproblémové fungovanie vnútorného trhu 
je preto nevyhnutná bezpečnosť sieťových a informačných systémov. 

 
Prijatím ZKB Slovenská republika transponovala smernicu Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti 
sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19. 7. 2016) ("smernica o NIS"). Cieľom smernice 
NIS a ZKB je ochrana informačných systémov a sietí pred narušením buď samotnými technickými 
zariadeniami, údajmi spracúvanými na nich alebo službami, ktoré sa prostredníctvom nich 
poskytujú. ZKB stanovuje niekoľko povinností pre verejné orgány, poskytovateľov základných 
služieb (napr. v oblasti bankovníctva, dopravy, energetiky, digitálnej infraštruktúry, pošty, 
farmaceutického, metalurgického a chemického priemyslu a zdravotníctva) a poskytovateľov 
digitálnych služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

 
Mestá sú z pohľadu Kybernetickej bezpečnosti evidované v sektore verejne správy (§ 3, 

písm. k spolu s Prílohou č.1) a zaradené v Jednotnom systéme kybernetickej bezpečnosti NBÚ. 
Z pohľadu definovania kritérií pre základnú (prevádzkovanú) službu je to stanovené Vyhláškou č. 
164/2018. 

 
V zmysle ZKB sa za kybernetický bezpečnostný incident považuje každá udalosť, ktorá 

spôsobuje alebo môže spôsobiť narušenie bezpečnosti informácií v informačných systémoch alebo 
elektronických komunikačných službách a sieťach. Poskytovatelia služieb sú povinní hlásiť 
kybernetické bezpečnostné incidenty Národnému bezpečnostnému úradu SR („NBÚ“), ktorý má 
postavenie národnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov s pôsobnosťou pre Slovenskú 
republiku („CSIRT“). 
 
Predpokladané náklady súvisiace s plnením povinností mesta Liptovský Mikuláš odhadujeme (podľa 
skúseností z iných štátov EU, ktoré postupovali v zmysle štandardov NIST CSF a ISO 27 00X) 
nasledovne: 

• celková hodnota nákladov od 0,1 mil. € do 0,5 mil. € 
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5. Udržateľnosť a prevádzka existujúcich riešení 
 
Z ďalších úloh v oblasti IKT ide hlavne o  
 
• Podporu a aktualizáciu existujúcich riešení a modulov 
• Priebežnú obnovu hardvérového vybavenia 
 
Už existujúce funkčné systémy nie je možné ponechať v terajšom stave bez aktualizácie 
a podporných služieb. S ohľadom na časté zmeny v IT (operačné systémy, prehliadače, hardvér, 
antivírová ochrana) ako aj v legislatíve SR, je potrebné mať pokryté (predovšetkým IS mesta) 
aktualizácie systémov servisnou alebo SLA zmluvou a taktiež je potrebné plánovať pravidelné služby 
(podporu, hotline) a obmenu (obnovu) hardvérového vybavenia. 
 
Predpokladané náklady mesta Liptovský Mikuláš na zabezpečenie uvedenej problematiky sú 
predmetom platných zmlúv s časovým horizontom do roku 2021-2022.  

 

Zhrnutie – záver 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčame mestu Liptovský Mikuláš: 
 

1. aktívne zapojenie sa do čerpania eurofondov  prípravou a spracovaním ŽoNFP v rámci OP 
„Integrovaná infraštruktúra“ a pripravovanej výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej 
správy“, 

2. operatívne sledovanie aktuálnych výziev týkajúcich sa problematiky SMART Cities, následne 
posúdenie a vyhodnotenie výhodnosti konkrétnej výzvy s návrhom na aktívne zapojenie sa 
do prípravy a spracovania ŽoNFP, 

3. v navrhovanom časovom horizonte zabezpečiť implementáciu navrhovaného riešenia pre 
vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš,  

4. v zmysle účinnosti zákonov 69/2018 Z.z. (od 1.1.2019) a 95/2019 Z.z. (od 1.5.2019)  
navrhujeme prijať opatrenia, ktoré nám ukladajú tieto zákony, 

5. v časovom horizonte do 12/2019 - príprava koncepcie na ďalšie obdobie – jednak vo forme 
štátom požadovaného KRIS (v centrálnom systéme https://metais.finance.gov.sk/ ) a tiež 
vo forme „správy“ pre poslancov MsZ. 
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Použité skratky 
 
CG DISS Dokumentačný informačný systém samosprávy 
CG ISS   Informačný systém samospráva 
CSIRT Computer Security Incident Response Team Slovakia - vládna kyberbezpečnostná 

jednotka 
eDESK  Elektronická komunikačná schránka – modul eDesk 
eGOV  e-Goverment 
EÚ  Európska únia 
FO  Fyzická osoba 
GDPR  General Data Protection Regulation - Zákon o ochrane osobných údajov 
IKT  Informačno – komunikačné technológie 
IoT  IoT - Internet of Things  - internet vecí 
IT  Informačné technológie 
ITVS  Informačné technológie verejnej správy 
KRIS  Koncepcia rozvoja informačných systémov 
MUS  Miestna územná samospráva 
NBÚ  Národný bezpečnostný úrad 
NKIVS  Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky  
OPII  Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
OVM  Orgán verejnej moci 
PO  Právnická osoba 
SLA  Service Level Agreement - servisná zmluva, dohoda o poskytovaní služieb 
SOU  Spoločný obecný úrad 
SZČO  Samostatne zárobkovo činná osoba 
ÚPVS  Ústredný portál verejnej správy 
ÚS  Územná samospráva 
VÚC  Vyšší územný celok 
ZKB  Zákon o kybernetickej bezpečnosti 
ZMOS  Združenie miest a obcí Slovenska 
ŽoNFP  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
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Slovník 
 

Orgán verejnej moci (OVM) 
Orgánom verejnej moci je v podstate každý štátny orgán (napr. ministerstvo), orgán územnej 
samosprávy (napr. obecný úrad), verejnoprávna inštitúcia (napr. Sociálna poisťovňa), osobitné typy 
funkcií „štátom delegovaných právomocí“ (osoba, ktorej osobitný zákon zveril výkon verejnej moci, 
napr. notár) a za istých okolností orgán záujmovej samosprávy (napr. profesijné združenia). Ucelený 
zoznam orgánov verejnej moci ale neexistuje. 
 
Govnet 
Vyhradená neverejná logická IP sieť, nezávislá na fyzickej infraštruktúre, ktorá je bezpečne oddelená 
od vonkajších sietí a vnútorných sietí subjektov verejnej správy; je určená na vzájomnú komunikáciu 
subjektov verejnej správy a na sprostredkovanie ich externej komunikácie s inými osobami 
(internet, TESTA II, špecializovaní poskytovatelia ďalších služieb, verejnosť a pod.) 
 
Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) 
ÚPVS zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. 
Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou 
informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať 
a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi. www.slovensko.sk 
 
e-Goverment, eGOV 
súhrn aktivít a nástrojov, prostredníctvom ktorých sú IKT úplne alebo čiastočne integrované do 
nosných funkcií verejnej správy (VS). Znamená elektronické vládnutie (spravovanie), t.j. on-line 
aplikáciu IKT v procesoch výkonu správy. V praxi to znamená využívanie on-line ekomunikácie: v 
rámci inštitúcií VS – G2E (government to employee), medzi inštitúciami VS navzájom – G2G 
(government to government), medzi VS a verejnosťou – G2P (government to public). 
 
CG DISS – Dokumentačný informačný systém samosprávy 
Správa predmetov registratúrnej služby 
Systém zabezpečuje ich príjem a odosielanie, centrálnu evidenciu, identifikáciu a vyraďovanie, ako 
aj prehľadné sledovanie pohybov, vyhľadávanie alebo ukladanie. 
 
eDESK 
Elektronická komunikačná schránka – modul eDesk 
Elektronická komunikačná schránka je rozhranie pre používateľa na prácu s jeho dokumentami. Do 
schránky sú používateľovi doručované dokumenty verejnej správy (potvrdenia, rozhodnutia, odpisy 
z Informačných systémov verejnej správy), a naopak, zo schránky môže používateľ odosielať podania 
úradom. Samotná schránka má funkcionality potrebné pre autorizáciu dokumentov, 
sprostredkovanie platby a administráciu prijatých a odoslaných správ. 
 
Portál, Špecializovaný portál  
je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú 
úradnú komunikáciu s jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci, ktoré ho zriadili, a to najmä 
prostredníctvom siete internet. 
 
 

http://www.slovensko.sk/
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Konverzia a zaručená konverzia 
1) Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah 

pôvodného 
a) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej 

podobe (ďalej len E-LI),  
b) dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického 

dokumentu (ďalej len LI-E), 
2) Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného 

dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony, vykonaná postupom pre zaručenú konverziu. 
3) Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu (ďalej len "osoba vykonávajúca konverziu") 

sa rozumie zamestnanec poverený primátorom mesta. 
 
Mandátny certifikát 
Mandátny certifikát je zavedený novelou zákona o elektronickom podpise. Mandát predstavuje 
postavenie osoby alebo jej oprávnenia konať v nejakej funkcii, čo je zapísané v uvedenom 
mandátnom certifikáte (primátor, viceprimátor, poverený zamestnanec). O zápis takéhoto typu 
oprávnenia (mandátu) žiada príslušná osoba, ktorá má danú agendu v kompetencii. Národný 
bezpečnostný úrad súčasne definuje požiadavky na spôsob preukazovania sa konkrétnej osoby. 
Národný bezpečnostný úrad následne vytvorí a publikuje príslušný typ mandátu (napr. mandát: 
„starosta/primátor“) a spôsob jeho preukazovania. 
 
Časová pečiatka 
1) Časová pečiatka je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým 

dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky: 
a) nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča určeného na tento účel a bez 

elektronického dokumentu, 
b) na základe znalosti verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej 

vyhotovení možno overiť, že elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním 
inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie, 

c) vyhotovila ju akreditovaná certifikačná autorita použitím súkromného kľúča určeného na 
tento účel, 

d) možno ju vyhotoviť len použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky; 
podrobnosti o požiadavkách na také zariadenie ustanovuje všeobecne záväzný právny 
predpis. 

e) na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču, použitému na jej vyhotovenie, vydala 
akreditovaná certifikačná autorita certifikát, 

f) umožňuje jednoznačne identifikovať dátum a čas, kedy bola vyhotovená. 
2) Formát časovej pečiatky a spôsob jej vyhotovovania, požiadavky na zdroj časových údajov pre 

časovú pečiatku a požiadavky na vedenie dokumentácie časových pečiatok ustanovuje 
všeobecne záväzný právny predpis, 

3) Časové pečiatky sú vydávane akreditovanými certifikačnými autoritami za poplatok, úrad si 
preto časové pečiatky musí kupovať. 

 
Cloud, vládny cloud 
Cloud computing predstavuje alternatívny spôsob využívania informačno-komunikačných 
technológií. Výhoda cloudového riešenia vo verejnej správe spočíva v znižovaní nákladov na chod 
štátu zjednotením prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich elektronické 
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služby, optimalizáciou využitia zdrojov, centralizáciou moderných technológií, čo umožní 
organizáciám sústrediť sa iba na ich kľúčové procesy a činnosti. 
 
Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS) 
Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy (ďalej len „KRIS“) sú základným 
strategickým dokumentom povinných osôb (aj mestá a obec) v oblasti rozvoja informačných 
systémov.  
KRIS je dokument vypracovaný správcom pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, 
definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných 
systémov verejnej správy. 
KRIS povinných osôb sa zameriavajú na digitalizáciu úsekov verejnej správy v súlade s vymedzenými 
kompetenciami povinných osôb a architektúrou integrovaného informačného systému verejnej 
správy definovanou v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy. 
 
 
CSIRT 
Computer Security Incident Response Team Slovakia – CSIRT.SK je vládnou kyberbezpečnostnou 
jednotkou s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany a zabezpečenia verejnej správy a jej 
informačných systémov. 
 
IoT 
Internet vecí (Internet of Things, IoT) je koncept siete (spravidla bezdrôtovej) s pospájanými 
objektmi najrôznejších druhov (napr. chladnička, teplomer, najrôznejšie snímače a senzory). 
 
 


