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Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 8/2013 Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný
program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „SORO OPIS“) je stanovenie opatrení a rozdelenie
kompetencií pri integrácii jednotlivých informačných systémov verejnej správy (ďalej len „IS VS“).
Úspešná integrácia projektov OPIS je podmienená najmä jednoznačným vymedzením zodpovednosti
pri realizácii integrácie medzi jednotlivé integrujúce sa strany (dve alebo viacero).
Predmetom jednotlivých projektov OPIS je napĺňanie rámcových aktivít (napr. prioritné služby
eGovernmentu), ktoré sú stanovené v OPIS. Pri ich napĺňaní sa implementujú jednotlivé projekty OPIS
s rôznymi prijímateľmi (príjemcovia NFP), ktorí majú nastavenú rôznu metodiku integrácie. Nastavenie
jednotnej metodiky integrácie (organizácia, procesy, ľudia) je nevyhnutné najmä za účelom zvýšenia
úžitku výstupov z projektov OPIS pre koncových užívateľov.
Účelom usmernenia je stanovenie podmienok a aktivít jednotlivých prijímateľov pri realizácii integrácií IS
VS.
Medzi nutné opatrenia v rámci integrácie na strane jednotlivých prijímateľov je poskytnutie relevantných
informácií o implementovaných službách, ktoré presne špecifikujú garantované integračné rozhrania
ako aj poskytnutie súčinnosti pri identifikácií integračných väzieb na úrovni služieb medzi
implementovanými IS VS programu OPIS.
Naplnením účelu usmernenia sa eliminuje vznik potenciálnych rizík, ktoré by mohli vzniknúť pri
prepojení implementovaného IS VS s inými relevatnými IS VS vo fáze roll-out, resp. nasadenia a ktoré
by mohli ohroziť následnu udržateľnosť a konzistetný rozvoj servisnej architektúry programu OPIS.
Usmernenie je záväzné pre prijímateľov prioritnej osi 1, pričom:
a) prijímatelia, ktorí sú vo fáze projektu pred vypracovaním a schválením detailnej funkčnej
špecifikácie (fázy analýza, dizajn), sú povinní postupovať podľa metodiky integrácie (príloha č.
1);
b) prijímatelia, ktorí sú po schválení detailnej funkčnej špecifikácie, vo fáze implementácie,
testovania alebo nasadenia IS VS sú povinní dopracovať všetky relevantné podklady
k integrácii v súlade s metodikou integrácie (príloha č. 1) do jedného mesiaca po nadobudnutí
platnosti usmernenia a ďalej pokračovať podľa metodiky integrácie.

2

Východiská pre stanovenie metodiky integrácie IS VS

Základnými východiskami pre stanovenie metodiky integrácie IS VS sú najmä:
 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (ďalej „NKIVS“) - sa venuje princípom
budovania eGovernmentu a zavádzania elektronických služieb na Slovensku. Vychádza zo
Stratégie informatizácie verejnej správy, ktorá stanovuje strategické ciele procesu zavádzania
eGovernmentu a definuje kroky vedúce k modernizácii verejnej správy a elektronizácii jej
služieb. Zároveň Stratégia informatizácie verejnej správy nastoľuje kritériá a postupy
financovania eGovernment-u, ktoré predpokladá kombináciu zdrojov štátneho rozpočtu a
prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ;
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Výnos o štandardoch č. 312/2010 pre informačné systémy verejnej správy - štandardy sú
nástrojom pre zavádzanie a udržiavanie interoperability informačných systémov a využívania
informačno-komunikačných technológií;
Metodický pokyn k výnosu o štandardoch č. 312/2010 pre informačné systémy verejnej
správy - dopĺňa rozdelenie, náležitosti a vysvetlenia štandardov, príklady správneho použitia
štandardov, spôsob ich aktualizácie a oblasti ich uplatnenia pre IS VS, ako nástrojov výkonu
informačných činností pri utváraní a prevádzkovaní IS VS alebo ich častí;
Skúsenosti z integračných stretnutí projektov OPIS, Elektornické služby centrálnej
ohlasovne, Ústredný Portál Verejnej Správy, Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR na úseku výkonu štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej
núdzi, IS regristra fyzických osôb a ďalších projektov.

Životný cyklus integračného zámeru a aktivity od prijímateľov

Úspešná realizácia integračného zámeru podlieha intenzívnej spolupráci medzi zúčastnenými stranami
(dvoma alebo viacerými) a je podmienená ich vzájomnej súčinnosti. Potrebné zdroje pre vykonanie
integračného zámeru musia pokryť nasledovné expertné oblasti:
 projektový manažment - pre riadenie integračného zámeru a zabezpečenie komunikácie
medzi zúčastnenými stranami;
 procesná analýza - pre vykonanie analýzy biznis procesov, identifikáciu a špecifikáciu služieb;
 technický návrh/infraštruktúra - pre vykonanie integračného technického návrhu a prepojenia
infraštruktúry;
 vývoj - pre vykonanie vývoja komponentov potrebných pre realizáciu integračného zámeru;
 testovanie - pre plánovanie a vykonanie jednotlivých typov testov;
 nasadenie - pre nasadenie finálneho zavedenia integrovaného riešenia do prevádzky.
Integračný zámer je rozdelený do celkov návrhu, implementácie a riadenia, ktoré zodpovedajú
jednotlivým expertným oblastiam a majú definovaný časový rámec.
1. Aktivity prijímateľov, ktorí sú vo fáze projektu pred vypracovaním a schválením detailnej funkčnej
špecifikácie (fázy analýza, dizajn), resp. vo fáze pripravovaných a budúcich integračných
zámerov v oblastiach, ktoré popisuje metodika integrácie IS VS:
Oblasť
metodiky Aktivity prijímateľa NFP
integrácie IS VS

Šablóna
Referencia
požadovaného obsahu
pracovného produktu

Dohoda o integračnom Vytvorenie dokumentov v
zámere
súlade
s metodikou
integrácie.

TEM_4101

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.1.1

Projektové
riadenie, Poskytnutie súčinnosti pri
eskalácia a manažment reportovaní
stavu
rizík, monitorovanie
integrácie IS VS na
ostatné
IS
VS
prostredníctvom
pravidelných integračných
stretnutí IS VS/ rezortu s
ostatnými IS VS a PgK

N/A

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.1.2
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Oblasť
metodiky Aktivity prijímateľa NFP
integrácie IS VS

Šablóna
Referencia
požadovaného obsahu
pracovného produktu

a nahlásiť
kontaktnú
osobu
pre
SORO,
zodpovednú za integráciu
IS VS do do 1 mesiaca
od platnosti usmernenia.
Vypracovanie dohody o Vytvorenie dokumentov v
poskytovaní služieb a súlade
s metodikou
manažmentu
post- integrácie.
implementačných zmien

TEM_4102

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.1.3

Aktualizácia
katalógu Poskytnutie procesných a
poskytovaných služieb
technických
informácií
o implementovaných
službách projektu podľa
atribútov
uvedených
v metodike integráce.

TEM_4201a

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.2.1

Identifikácia
špecifikácia služieb

a Vytvorenie dokumentov v
súlade
s metodikou
integrácie.

TEM_4102

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.2.2 a
Kapitola 4.2.3

technický Vytvorenie dokumentov v
súlade
s metodikou
integrácie.

TEM_4203

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.2.4

Vytvorenie dokumentov v
súlade
s metodikou
integrácie.

TEM_4301

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.3.1

Príprava test plánu, Vytvorenie dokumentov v
testovacích scenárov a súlade
s metodikou
prípadov
integrácie.

TEM_4302

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.3.2

Vývoj komponentov pre Informovanie o úspešnom
integráciu
ukončení aktivity.

N/A

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.3.3

Vykonanie integračných Informovanie o úspešnom
testov
ukončení aktivity.

N/A

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.3.4

Vykonanie
používateľských
akceptačných testov

Informovanie o úspešnom
ukončení aktivity.

N/A

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.3.5

Zavedenie do prevádzky, Informovanie o úspešnom
monitoring
ukončení aktivity.

N/A

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.3.6

Integračný
návrh

Prepojenie infraštruktúry

TEM_4201b

TEM_4303
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2. Aktivity prijímateľov, ktorí sú po schválení detailnej funkčnej špecifikácie, vo fáze implementácie,
testovania alebo nasadenia IS VS, resp. vo fáze už realizovaných integračných zámerov
v oblastiach, ktoré popisuje metodika integrácie IS VS:
Oblasť
metodiky Aktivity prijímateľa NFP
integrácie IS VS

Šablóna
Referencia
požadovaného obsahu
pracovného produktu

Dohoda o integračnom Zosúladenie
obsahu
zámere
vzniknutých dokumentov
s metodikou
integrácie,
prípadne
vytvorenie
chýbajúcich dokumentov
do 1 mesiaca od
platnosti usmernenia.

TEM_4101

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.1.1

Projektové
riadenie, Poskytnutie súčinnosti pri
eskalácia a manažment reportovaní
stavu
rizík, monitorovanie
integrácie IS VS na
ostatné
IS
VS
prostredníctvom
pravidelných integračných
stretnutí IS VS/ rezortu s
ostatnými IS VS a PgK
a nahlásiť
kontaktnú
osobu
pre
SORO,
zodpovednú za integráciu
IS VS do 1 mesiaca od
platnosti usmernenia.

N/A

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.1.2

Zosúladenie
obsahu
vzniknutých dokumentov
s metodikou integrácie a
vytvorenie
chýbajúcich
dokumentov
do
1
mesiaca od platnosti
usmernenia.

TEM_4102

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.1.3

Aktualizácia
katalógu Poskytnutie procesných a
poskytovaných služieb
technických
informácií
o implementovaných
službách projektu podľa
atribútov
uvedených
v metodike integrácie do 1
mesiaca od platnosti
usmernenia..

TEM_4201a

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.2.1

Identifikácia
špecifikácia služieb

TEM_4102

Vypracovanie dohody o
poskytovaní služieb a
manažmentu
postimplementačných zmien

a Zosúladenie
obsahu
vzniknutých dokumentov
s metodikou integrácie a

TEM_4201b

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.2.2 a
Kapitola 4.2.3
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Oblasť
metodiky Aktivity prijímateľa NFP
integrácie IS VS

Šablóna
Referencia
požadovaného obsahu
pracovného produktu

vytvorenie
chýbajúcich
dokumentov
do
1
mesiaca od platnosti
usmernenia.
Integračný
návrh

technický Zosúladenie
obsahu
vzniknutých dokumentov
s metodikou integrácie a
vytvorenie
chýbajúcich
dokumentov
do
1
mesiaca od platnosti
usmernenia.

TEM_4203

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.2.4

Zosúladenie
obsahu
vzniknutých dokumentov
s metodikou integrácie a
vytvorenie
chýbajúcich
dokumentov
do
1
mesiaca od platnosti
usmernenia.

TEM_4301

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.3.1

Príprava test plánu, Zosúladenie
obsahu
testovacích scenárov a vzniknutých dokumentov
prípadov
s metodikou integrácie a
vytvorenie
chýbajúcich
dokumentov
do
1
mesiaca od platnosti
usmernenia.

TEM_4302

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.3.2

Vývoj komponentov pre Informovanie o úspešnom
integráciu
ukončení aktivity.

N/A

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.3.3

Vykonanie integračných Informovanie o úspešnom
testov
ukončení aktivity.

N/A

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.3.4

Vykonanie
používateľských
akceptačných testov

Informovanie o úspešnom
ukončení aktivity.

N/A

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.3.5

Zavedenie do prevádzky, Informovanie o úspešnom
monitoring
ukončení aktivity.

N/A

Príloha č. 1 –
Kapitola 4.3.6

Prepojenie infraštruktúry

TEM_4303

Bližší popis životného cyklu integračného zámeru je uvedený v prílohe č. 1.
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Záver

Z dôvodu centralizovaného prístupu ku správe informácií o službách eGovernmentu budovaných
v rámci OPIS je centrálny metainformačný systém cieľové referenčné úložisko informácií o
poskytovaných službách a väzbách na externé služby iných IS VS.
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Prílohy

1. Metodika integrácie IS VS
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