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1.1. VerejnVerejnáá sprsprááva a identitava a identita
 ZZáákladom výkonu verejnej sprkladom výkonu verejnej spráávy/moci je  vy/moci je  

poskytovanie sluposkytovanie služžieb, t.j. komunikieb, t.j. komunikáácia/výmena cia/výmena 
dokumentov medzi subjektamidokumentov medzi subjektami
–– žžiadateiadateľľ o sluo služžbu, t.j. osoba (fyzickbu, t.j. osoba (fyzickáá, pr, práávnickvnickáá))
–– poskytovateposkytovateľľ sluslužžby, t.j. orgby, t.j. orgáán verejnej sprn verejnej spráávyvy
–– orgorgáány verejnej sprny verejnej spráávy navzvy navzáájomjom

 Pri komunikPri komunikáácii je dôlecii je dôležžititáá::
–– identifikidentifikááciacia -- prezentovanie identity subjektuprezentovanie identity subjektu
–– autentifikautentifikááciacia -- preverenie identity subjektupreverenie identity subjektu
–– autorizautorizááciacia -- preverenie npreverenie nááleležžitostitostíí úúkonu/oprkonu/opráávnenvneníí

(obsahu komunik(obsahu komunikáácie)cie)
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 Akým spôsobom sa pracuje s identitou a Akým spôsobom sa pracuje s identitou a 
úúkonom v konom v „„papierovom svetepapierovom svete““::
–– identita FO sa orgidentita FO sa orgáánu VS preukazuje OPnu VS preukazuje OP

»» orgorgáán VS pri preukazovann VS pri preukazovaníí identity identity overuje, overuje, čči osoba je i osoba je 
prprááve tou osobou za ktorve tou osobou za ktorúú sa vydsa vydáávava (t.j. autentifikuje)(t.j. autentifikuje)

 pre pre úúččel overenia slel overenia slúúžži OP (resp. iný doklad), ktorý obsahuje i OP (resp. iný doklad), ktorý obsahuje 
identifikaidentifikaččnnéé úúdaje (fotografia, meno, priezvisko, identifikdaje (fotografia, meno, priezvisko, identifikáátor osoby, tor osoby, 
atatďď.) a predklad.) a predkladáá ho ho žžiadateiadateľľ –– preverpreveríí úúdaje na doklade s realitou daje na doklade s realitou 
(fotografiou osoby)(fotografiou osoby)

 orgorgáán VS vychn VS vycháádza pri identifikdza pri identifikáácii z toho, cii z toho, žže e OP vydala dôveryhodnOP vydala dôveryhodnáá
osobaosoba, ktor, ktoráá jednoznajednoznaččne overila identitu osoby a pri vydanne overila identitu osoby a pri vydaníí OP OP 
jednoznajednoznaččne spne spáárovala vydrovala vydáávaný doklad s vaný doklad s úúdajmi osoby, ktordajmi osoby, ktoráá je na je na 
doklade uvedendoklade uvedenáá

–– identita PO sa preukazujeidentita PO sa preukazuje
»» identifikidentifikááciou prciou prííslusluššnej PO, preuknej PO, preukáázanzaníím identity m identity 

poverenej FO a oprpoverenej FO a opráávnenia konavnenia konaťť v mene danej PO (napr. v mene danej PO (napr. 
platný výpis z OR)platný výpis z OR)
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–– identita orgidentita orgáánu VS sa preukazujenu VS sa preukazuje
»» identifikidentifikááciou orgciou orgáánu VS, identifiknu VS, identifikááciou konajciou konajúúceho ceho 

pracovnpracovnííka orgka orgáánu VS a jeho oprnu VS a jeho opráávnenvneníím konam konaťť (pe(peččiatka iatka 
orgorgáánu na rozhodnutnu na rozhodnutíí/dokumente)/dokumente)

–– autorizautorizáácia cia úúkonu je realizovankonu je realizovanáá
»» podpisom dokumentu (ak konpodpisom dokumentu (ak konáá FO vo svojom mene)FO vo svojom mene)
»» podpisom dokumentu s pripojenpodpisom dokumentu s pripojeníím odtlam odtlaččku peku peččiatky (ak iatky (ak 

osoba konosoba konáá v mene orgv mene orgáánu VS, alebo PO)nu VS, alebo PO)
»» potrebnpotrebnéé nnááleležžitosti itosti úúkonu definuje prkonu definuje prííslusluššnnáá legislatlegislatííva, va, 

vrvráátane potane požžiadaviek na autoriziadaviek na autorizááciuciu
 ObObččiansky ziansky záákonnkonnííkk
 SprSpráávny poriadokvny poriadok
 ........

–– Identita osoby je reprezentovanIdentita osoby je reprezentovanáá prprííslusluššným ným 
identifikidentifikáátoromtorom
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 LegislatLegislatíívne ukotvenievne ukotvenie
–– ZZáákon o eGovkon o eGov

»» identifikidentifikáátorom torom -- jeden alebo viac jeden alebo viac úúdajov o entite, ktordajov o entite, ktoráá ju ju 
umoumožňžňuje jednoznauje jednoznaččne odlne odlíšíšiiťť od iných entod iných entíít toho istt toho istéého ho 
druhu vdruhu v ururččitej oblasti pouitej oblasti použžiteiteľľnosti,nosti,

»» zdrojový identifikzdrojový identifikáátortor
 neverejnýneverejný, jednozna, jednoznaččný, bezvýznamový identifikný, bezvýznamový identifikáátor FO, ktorý sltor FO, ktorý slúúžži i 

na vytvna vytvááranie ranie ššpecifických identifikpecifických identifikáátorov prtorov prííslusluššnej FOnej FO
 zdrojový identifikzdrojový identifikáátor sa nezverejtor sa nezverejňňuje,uje,

»» ššpecifický identifikpecifický identifikáátortor
 neverejnýneverejný bezvýznamový identifikbezvýznamový identifikáátor FO, ktorý jednoznator FO, ktorý jednoznaččne urne urččuje uje 

FO vFO v ururččenej oblasti pouenej oblasti použžitia identifikitia identifikáátorovtorov
 zo zo ššpecifickpecifickéého identifikho identifikáátora nemotora nemožžno odvodino odvodiťť zdrojový zdrojový 

identifikidentifikáátortor

»» identifikidentifikáátor PO tor PO -- jednoznajednoznaččný identifikný identifikáátor pridelený PO tor pridelený PO 
podpodľľa osobitna osobitnéého predpisuho predpisu

IdentifikIdentifikáátortor
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 PraktickPraktickéé dopadydopady
–– vo vvo vššeobecnosti defineobecnosti definíícia identifikcia identifikáátora je v tora je v 

poriadku, ale:poriadku, ale:
»» explicitne neustanovuje identitu (t.j. pouexplicitne neustanovuje identitu (t.j. použžíívaný vaný 

identifikidentifikáátor) FO a PO, ani jej elektronicktor) FO a PO, ani jej elektronickúú reprezentreprezentááciuciu
 ččo napr. bude uvedeno napr. bude uvedenéé na OP a rodnom liste na OP a rodnom liste ??

»» je potrebnje potrebnéé definovadefinovaťť „„elektronickelektronickúú identituidentitu““
 najmnajmää pre FO a PO, ako aj pre subjekty vstupujpre FO a PO, ako aj pre subjekty vstupujúúce do výkonu ce do výkonu 

verejnej mociverejnej moci
 vo vvo vääzba na reprezentzba na reprezentááciu elektronických prciu elektronických práávnych vnych úúkonov konov 

(podania, rozhodnutia), treba definova(podania, rozhodnutia), treba definovaťť spôsob elektronickej spôsob elektronickej 
reprezentreprezentáácie oprcie opráávnenvneníí
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 SSúúččasnasnéé rierieššenie enie –– RRČČ
–– uvuváádzandzanéé na vna vššetkých dokladoch etkých dokladoch 
–– identifikidentifikáátor poutor použžíívaný aj v existujvaný aj v existujúúcich IS VS a cich IS VS a 

tvortvoríí zzááklad vklad vššetkých existujetkých existujúúcich databcich databáázz
 ProblProbléémy s Rmy s RČČ

–– obsahuje osobnobsahuje osobnéé úúdaje (vek, pohlavie)daje (vek, pohlavie)
–– nie je jednoznanie je jednoznaččný ný –– existujexistujúú duplicity Rduplicity RČČ, je , je 

potrebných viac osobných potrebných viac osobných úúdajov k stotodajov k stotožžneniu neniu 
osobyosoby

 Strategický zStrategický záámermer
–– nnááhrada Rhrada RČČ za iný identifikza iný identifikáátor (ttor (tééma tak ma tak 

posledných 6 rokov)posledných 6 rokov)

IdentifikIdentifikáátor FOtor FO
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 AlternatAlternatíívy rievy rieššeniaenia
–– poupoužžitie BIFO miesto Ritie BIFO miesto RČČ

»» po npo nááhrade Rhrade RČČ v podstate sv podstate súúččasný stavasný stav

–– koncept BIFO/JIFO/SIFO (koncept BIFO/JIFO/SIFO (ššttúúdia realizovatedia realizovateľľnosti)nosti)
»» BIFO BIFO –– verejný ID (na dokladoch)verejný ID (na dokladoch)
»» JIFO JIFO –– neverejný ID, pouneverejný ID, použžíívaný na generovanie SIFIvaný na generovanie SIFI
»» SIFO SIFO –– ššpecifický ID pre oblaspecifický ID pre oblasťť, generovaný z JIFO, generovaný z JIFO
»» BIFO, JIFO, SIFO BIFO, JIFO, SIFO –– uchovuchováávanvanéé v IS IFOv IS IFO

–– nnáávrh rievrh rieššenia v zenia v záákone o eGovkone o eGov
»» zdrojový identifikzdrojový identifikáátor = JIFO (neverejný)tor = JIFO (neverejný)
»» ššpecifický identifikpecifický identifikáátor = SIFO (neverejný)tor = SIFO (neverejný)
»» BIFO pravdepodobne chBIFO pravdepodobne cháápaný ako paný ako ššpecifický identifikpecifický identifikáátor tor 

(z(záákon toto vkon toto vššak explicitne neak explicitne neššpecifikuje)pecifikuje)
»» zdrojovzdrojovéé a a ššpecifickpecifickéé ID uchovID uchováávanvanéé v IAMv IAM
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 VýchodiskVýchodiskáá pre analýzu poupre analýzu použžitia itia 
identifikidentifikáátorov (ztorov (záákladnkladnéé procesy)procesy)
–– komunikkomunikáácia (prcia (príístup a podanie) poustup a podanie) použžíívatevateľľa s a s 

„„papierovou identitoupapierovou identitou““
»» osobný styk osobný styk –– jedinjedináá momožžnosnosťť je identifikje identifikáátor na osobnom tor na osobnom 

doklade doklade –– v zv záásade BIFO alebo ekvivalent (ursade BIFO alebo ekvivalent (urččenenéé SIFO)SIFO)

–– komunikkomunikáácia (prcia (príístup a podanie) poustup a podanie) použžíívatevateľľa s a s 
„„elektronickou identitouelektronickou identitou““
»» ZZáákon o eGov kon o eGov –– poupoužžitie itie ššpecifickpecifickéého identifikho identifikáátora (tora (§§ 11) 11) 

–– je potrebnje potrebnéé vybravybraťť podpodľľa a „„oblasti uroblasti urččeniaenia““
»» ototáázka prezka preččo nepouo nepoužžíívavaťť taktietaktiežž BIFO (identita nezBIFO (identita nezáávislvisláá

od komunikaod komunikaččnnéého kanho kanáála)la)
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–– vzvzáájomnjomnáá komunikkomunikáácia IS VS cia IS VS –– výmena informvýmena informááciciíí o o 
osobeosobe
»» ZZáákon o eGov kon o eGov –– poupoužžitie itie ššpecifických identifikpecifických identifikáátorov a ich torov a ich 

transformtransformáácia v IAM (cia v IAM (§§ 6 a 6 a §§ 11)11)
»» „„alternatalternatíívne rievne rieššenieenie““ –– poupoužžitie BIFO s pritie BIFO s príípadnou padnou 

transformtransformááciou na ciou na ššpecifickpecifickéé identifikidentifikáátory, avtory, avššak v ak v 
„„oblasti pouoblasti použžitiaitia““ –– decentralizovandecentralizovanéé rierieššenieenie

–– vydvydáávanie výstupov z IS VS (rozhodnutia výpisy a vanie výstupov z IS VS (rozhodnutia výpisy a 
odpisy) viazanodpisy) viazanéé na osobuna osobu
»» legislatlegislatííva nedefinuje, ktorý identifikva nedefinuje, ktorý identifikáátor mtor máá bybyťť poupoužžitýitý
»» ototáázne vyuzne využžitie takitie takééhoto výpisu pre inhoto výpisu pre inéé orgorgáány VSny VS

 RieRieššenie identifikenie identifikáátorov mustorov musíí podporovapodporovaťť
efektefektíívnu realizvnu realizááciu vyciu vyššššie uvedených ie uvedených 
komunikakomunikaččných procesovných procesov
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 Za akým Za akým úúččelom zavelom zaváádzame SIFO ?dzame SIFO ?
–– nemonemožžnosnosťť „„spspáárovaniarovania““ úúdajov o osobe v rôznych dajov o osobe v rôznych 

IS VSIS VS
»» momožžnosnosťť ochrany ochrany úúdajov aj iným spôsobom dajov aj iným spôsobom –– napr. napr. 

riadenie oprriadenie opráávnenvneníí, monitorovanie , monitorovanie ččinnostiinnosti
»» v registroch a ISVS sv registroch a ISVS súú aj tak uchovaj tak uchováávanvanéé popisnpopisnéé udaje udaje 

umoumožňžňujujúúce stotoce stotožžnenie osoby aj bez identifiknenie osoby aj bez identifikáátora tora 
(meno, priezvisko, adresa, d(meno, priezvisko, adresa, dáátum narodenia)tum narodenia)

–– potreba kvalifikovanej diskusie o pozitpotreba kvalifikovanej diskusie o pozitíívach a vach a 
negatnegatíívach movach možžných alternatných alternatíívv
»» aby sa nezaviedlo drahaby sa nezaviedlo drahéé a procesne zloa procesne zložžititéé rierieššenie s enie s 

nejasným nejasným úúččelomelom
»» v EU je systv EU je systéém SIFO zavedený v Rakm SIFO zavedený v Rakúúsku, Nemecku a sku, Nemecku a 

FrancFrancúúzsku a ostatnzsku a ostatnéé krajiny poukrajiny použžíívajvajúú nnáárodnrodnéé
identifikidentifikáátory (projekt STORK)tory (projekt STORK)
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 MoMožžnnéé rierieššenie konceptu SIFOenie konceptu SIFO
–– centralizovancentralizovanéé rierieššenieenie

»» centralizovaný systcentralizovaný systéém pre evidenciu JIFO/SIFOm pre evidenciu JIFO/SIFO
»» transformtransformáácia SIFO1/SIFO2 sa deje prostredncia SIFO1/SIFO2 sa deje prostrednííctvom ctvom 

centralizovancentralizovanéého systho systéému (IAM/ resp. IS JIFO)mu (IAM/ resp. IS JIFO)
»» DôsledkyDôsledky

 výpadok systvýpadok systéému spôsobmu spôsobíí výpadok komunikavýpadok komunikaččných procesovných procesov
 problprobléém s offm s off--line aplikline aplikááciami (potreba prepojenia na centrciami (potreba prepojenia na centráálny lny 

systsystéém, resp. poum, resp. použžitie BIFO)itie BIFO)
 v zv záásade vylsade vylúúčči manui manuáálne spracovanie a procesylne spracovanie a procesy

–– distribuovandistribuovanéé rierieššenieenie
»» konkrkonkréétne SIFO si intne SIFO si inšštittitúúcia generuje v prcia generuje v príípade potreby pade potreby 
»» transformtransformáácia JIFO/SIFO vykoncia JIFO/SIFO vykonáávanvanáá v rv ráámci konkrmci konkréétnej tnej 

ininšštittitúúciecie
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 legislatlegislatííva (Zva (Záákon o eGov) ustanovuje identitu kon o eGov) ustanovuje identitu 
POPO
–– identifikidentifikáátorom prtorom práávnickej osoby je jednoznavnickej osoby je jednoznaččný ný 

identifikidentifikáátor pridelený prtor pridelený práávnickej osobe podvnickej osobe podľľa a 
osobitnosobitnéého predpisuho predpisu
»» napr. znapr. záákon kon čč. 540/2001 Z. z. o . 540/2001 Z. z. o ššttáátnej tnej šštatistike v znentatistike v zneníí

neskorneskoršíších predpisov.ch predpisov.

–– zachovanie szachovanie súúččasnasnéého stavu, ktorý nekodifikuje ho stavu, ktorý nekodifikuje 
RPO RPO –– poupoužžíívanie viacerých typov identifikvanie viacerých typov identifikáátorov z torov z 
oddelených evidencioddelených evidenciíí typov POtypov PO

–– neaplikuje sa princneaplikuje sa princííp p ššpecifických identifikpecifických identifikáátorovtorov
 neustanovuje vneustanovuje vššak elektronickak elektronickúú identitu PO identitu PO 

IdentifikIdentifikáátor POtor PO
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2.2. ElektronickElektronickáá identita a identita a 
eGovernmenteGovernment

 ElektronickElektronickáá identita je zidentita je zááklad pre procesy klad pre procesy 
elektronickelektronickéého výkonu verejnej mociho výkonu verejnej moci
–– pre eGovernment je potrebnpre eGovernment je potrebnéé nnáájsjsťť spôsob spôsob 

reprezentreprezentáácie identity v cie identity v „„elektronickom prostredelektronickom prostredí“í“
–– potrebnpotrebnéé zohzohľľadniadniťť pre procesy autentifikpre procesy autentifikáácie cie --

pracuje sa vpracuje sa vššak vo ak vo „„virtuvirtuáálnom prostredlnom prostredí“í“, kde , kde 
druhdruháá strana nie je prstrana nie je príítomntomnáá fyzickyfyzicky

–– treba vytvoritreba vytvoriťť taktietaktiežž podmienky pre autorizpodmienky pre autorizááciu v ciu v 
elektronickom prostredelektronickom prostredíí
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 ZZáákladnkladnéé problprobléémymy
–– poupoužžitie identifikitie identifikáátora tora –– rovnaký ako rovnaký ako „„papierovýpapierový““ ??
–– reprezentreprezentáácia dokladu o identite (cia dokladu o identite („„elektronický OPelektronický OP““))

»» spôsob stotospôsob stotožžnenia nenia –– overenie spojenia elektronickej overenie spojenia elektronickej 
identity a jej elektronickidentity a jej elektronickéého ho „„dokladu totodokladu totožžnostinosti““

–– spôsob autorizspôsob autorizááciecie
»» ako zabezpeako zabezpeččiiťť popožžadovanadovanéé nnááleležžitosti pre pritosti pre práávny vny úúkon v kon v 

elektronickom prostredelektronickom prostredíí, resp. , resp. definovadefinovaťť odliodliššnnúú legislatlegislatíívu ? vu ? 

 ŠŠpecifickpecifickéé rierieššenia pre:enia pre:
–– fyzickfyzickéé osobyosoby
–– prpráávnickvnickéé osobyosoby
–– orgorgáány verejnej moci (ako ny verejnej moci (ako ššpecifický prpecifický príípad PO)pad PO)
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 MoMožžnnéé rierieššenia:enia:
–– meno/heslomeno/heslo

»» poupoužžíívatevateľľ pri autentifikpri autentifikáácii zadcii zadááva meno/heslo va meno/heslo –– naviazannaviazanéé
na identifikna identifikáátortor

»» povapovažžovanovanéé za nedostatoza nedostatoččnnéé zabezpezabezpeččenie enie –– momožžnosnosťť
duplikduplikáácie/krcie/kráádedežže autentifikae autentifikaččných ných úúdajov a teda dajov a teda 
elektronickej identityelektronickej identity

»» problprobléém s poum s použžititíím pri autorizm pri autorizáácii cii úúkonu (problkonu (probléém vm vääzby zby 
meno/heslo na obsah meno/heslo na obsah úúkonu)konu)

 nednedáá sa zviazasa zviazaťť s obsahom elektronicks obsahom elektronickéého ho úúkonukonu
 momožžnnéé spory ohspory ohľľadom obsahu adom obsahu úúkonu konu –– problematickproblematickéé dokazovanie, dokazovanie, 

poupoužžíívanie logov systvanie logov systéémumu
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–– meno + silnejmeno + silnejššie hesloie heslo
»» heslo generovanheslo generovanéé HW zariadenHW zariadeníím (m (ččasovo zasovo záávislvisléé, alebo , alebo 

výzva odpovevýzva odpoveďď) + jeho aktiv) + jeho aktiváácia viazancia viazanáá na PINna PIN
»» silnejsilnejššie zabezpeie zabezpeččenie proti odcudzeniu a enie proti odcudzeniu a „„krkráádedežži identityi identity““
»» problprobléém s poum s použžititíím pri autorizm pri autorizáácii cii úúkonu ostkonu ostáávava

–– eID kartaeID karta
»» v zv záásade vyusade využžitie princitie princíípov PKI prepov PKI pre

 identifikidentifikááciuciu –– identifikidentifikáátor uvedený v certifiktor uvedený v certifikááte vydte vydáávanom vanom 
dôveryhodnou CAdôveryhodnou CA

 autentifikautentifikááciuciu –– preverenie vlastnpreverenie vlastnííctva privctva priváátneho ktneho kľľúúčča ukloa ukložženenéého na ho na 
„„bezpebezpeččnomnom““ zariadenzariadeníí

 autorizautorizááciacia –– zzáákladný model s kladný model s ňňou nepoou nepoččííta, otvorenta, otvorenáá pre poupre použžitie itie 
ZEPZEP
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 LegislatLegislatíívne navrhovanvne navrhovanéé rierieššenie (zenie (záákon o kon o 
eGov)eGov)
–– poupoužžitie elektronických osobných schritie elektronických osobných schráánoknok

»» obdrobdržžanie pranie príístupových stupových úúdajov do elektronickej schrdajov do elektronickej schráánky nky 
od sprod spráávcu schrvcu schráánok do vlastných rnok do vlastných rúúk (k (§§19 NZ)19 NZ)

 v zv záásade meno/heslosade meno/heslo
 momožžnosnosťť zzíískania alebo duplikskania alebo duplikáácie prcie príístupvých stupvých úúdajov bez vedomia dajov bez vedomia 

vlastnvlastnííkaka

»» úúkon sa vykonkon sa vykonááva prostrednva prostrednííctvom elektronickej osobnej ctvom elektronickej osobnej 
schrschráánky (odoslanie dokumentu), nky (odoslanie dokumentu), bez jeho dodatobez jeho dodatoččnej nej 
autorizautorizááciecie

»» ototáázka preverovania oprzka preverovania opráávnenia konavnenia konaťť –– pravdepodobne pravdepodobne 
evidencia v IAM (vevidencia v IAM (vääzba na uchovzba na uchováávanvanúú identitu)identitu)
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–– poupoužžitie zaruitie zaruččenenéého elektronickho elektronickéého podpisu (ZEP) ho podpisu (ZEP) 
»» poupoužžitie kvalifikovaných certifikitie kvalifikovaných certifikáátov (QC), ktortov (QC), ktoréé uužž v v 

ssúúččasnosti obsahujasnosti obsahujúú RRČČ vlastnvlastnííkaka
»» ototáázka aký identifikzka aký identifikáátor bude v QCtor bude v QC

 dôvodovdôvodováá sprsprááva k zva k záákonu o eGov: konu o eGov: „„bude umobude umožňžňovaovaťť odvodzovanie odvodzovanie 
ššpecifických identifikpecifických identifikáátorov, napr. pre poutorov, napr. pre použžitie vitie v certifikcertifikáátoch toch 
kk zaruzaruččenenéému elektronickmu elektronickéému podpisumu podpisu““

 bude FO pre elektronickbude FO pre elektronickúú komunikkomunikááciu musieciu musieťť žžiadaiadaťť o vystavenie QC o vystavenie QC 
pre vpre vššetky etky ššpecifickpecifickéé identifikidentifikáátory ?tory ?

 poupoužžíívatevateľľ musmusíí vedievedieťť, kedy ktor, kedy ktorúú identitu pouidentitu použžíívavaťť (nepraktick(nepraktickéé))

»» VVššeobecneobecnéé výhody ZEP:výhody ZEP:
 jednoznajednoznaččnnáá vvääzba na identitu drzba na identitu držžiteiteľľa certifika certifikáátu (vlastntu (vlastníík privk priváárneho rneho 

kkľľúúčča) a) –– identifikidentifikáácia aj autentifikcia aj autentifikááciacia
 definovandefinovanéé procesy postupu v prprocesy postupu v príípade diskreditpade diskreditáácie certifikcie certifikáátutu
 momožžnosnosťť vvääzby na obsah zby na obsah úúkonu konu –– autorizautorizáácia cia úúkonukonu
 momožžnosnosťť uvedenia opruvedenia opráávnenia osoby v QC vnenia osoby v QC –– „„mandmandáátne certifiktne certifikáátyty““

(treba v(treba vššak legislatak legislatíívne upravivne upraviťť ich pouich použžíívanie) s ich nvanie) s ich náásledným sledným 
automatizovaným vyhodnocovanautomatizovaným vyhodnocovaníím v rm v ráámci eGov procesovmci eGov procesov
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 LegislatLegislatííva (Zva (Záákon o eGov) ustanovuje identitu kon o eGov) ustanovuje identitu 
PO, neustanovuje vPO, neustanovuje vššak jej elektronickak jej elektronickúú
reprezentreprezentááciuciu

 MoMožžnosti rienosti rieššeniaenia
–– elektronickelektronickáá identita PO reprezentovanidentita PO reprezentovanáá jej jej 

identifikidentifikáátorom (torom (úúdaje v IS VS)daje v IS VS)
–– reprezentreprezentáácia oprcia opráávnenia konavnenia konaťť „„v mene POv mene PO““, , 

viazanviazanéé na jej identifikna jej identifikáátortor
»» mandmandáátny certifiktny certifikáát FO s prt FO s prííslusluššným oprným opráávnenvneníímm
»» splnomocnenie ku konaniu splnomocnenie ku konaniu –– samostatný elektronický dokument  samostatný elektronický dokument  

dokladaný k dokladaný k úúkonu vykonankonu vykonanéého splnomocnenou osobouho splnomocnenou osobou

ElektronickElektronickáá identita POidentita PO
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 LegislatLegislatííva (Zva (Záákon o eGov) explicitne kon o eGov) explicitne 
neustanovujeneustanovuje
–– identita a opridentita a opráávnenia dôlevnenia dôležžititéé v procesoch výkonu v procesoch výkonu 

verejnej moci (napr. autorizverejnej moci (napr. autorizáácia rozhodnutcia rozhodnutíí))
 MoMožžnosti rienosti rieššeniaenia

–– automatizovanautomatizovanéé procesy procesy –– autorizautorizáácia cia „„v mene v mene 
orgorgáánunu““ prostrednprostrednííctvom elektronickej podatectvom elektronickej podateľľne s ne s 
mandmandáátnym certifiktnym certifikáátomtom

–– autorizautorizáácia cia úúkonu pracovnkonu pracovnííka ka –– mandmandáátnym tnym 
certifikcertifikáátom pracovntom pracovnííka obsahujka obsahujúúcom prcom prííslusluššnnéé
opropráávnenie k vykonaniu prvnenie k vykonaniu práávneho vneho úúkonukonu

ElektronickElektronickáá identita orgidentita orgáánu nu 
verejnej mociverejnej moci
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 LegislatLegislatííva (Zva (Záákon kon čč. 215/2002) s. 215/2002) sííce umoce umožňžňuje, uje, 
ale neustanovuje potrebnale neustanovuje potrebnéé nnááleležžitostiitosti

 V V ččom tkvie problom tkvie probléémm
–– spôsob reprezentspôsob reprezentáácie oprcie opráávnenia tak, aby bolo vnenia tak, aby bolo 

momožžnnéé jeho automatizovanjeho automatizovanéé spracovaniespracovanie
»» vytvorenie vytvorenie „„ččííselnselnííka oprka opráávnenvnení“í“ s urs urččeneníím spôsobu ich m spôsobu ich 

uvedenia v pruvedenia v prííslusluššnom atribnom atribúúte QCte QC

–– dôveryhodnosdôveryhodnosťť opropráávnenia vnenia –– nemonemožžnosnosťť zneuzneužžitia, itia, 
resp. zresp. zíískania faloskania faloššnnéého oprho opráávneniavnenia
»» ururččenie spôsobu, akým je potrebnenie spôsobu, akým je potrebnéé dokladovadokladovaťť a preveria preveriťť

zzáápis konkrpis konkréétneho typu oprtneho typu opráávnenia (povinnosvnenia (povinnosťť pre ACA)pre ACA)

ProblProbléémy s mandmy s mandáátnymi certifiktnymi certifikáátmitmi
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3.3. SprSprááva identity a registreva identity a registre
 Identity sIdentity súú vedenvedenéé a spravovana spravovanéé v registrochv registroch

–– registre obsahujregistre obsahujúúce evidenciu identce evidenciu identíít subjektov t subjektov 
predstavujpredstavujúú zzáákladnkladnéé registre nevyhnutnregistre nevyhnutnéé pre pre 
výkon VS a eGovernmentuvýkon VS a eGovernmentu

–– registre definuje legislatregistre definuje legislatííva, tva, táá vvššak nie vak nie vžždy ddy dááva va 
presnpresnúú a jednoznaa jednoznaččnnúú defindefinííciuciu
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 LegislatLegislatíívne ukotvenievne ukotvenie
–– ZZáákon o ISVSkon o ISVS

»» evidencia evidencia úúdajov, ktorej obsahom sdajov, ktorej obsahom súú úúdaje o objektoch daje o objektoch 
evidencie, najmevidencie, najmää o FO a PO, veciach, pro FO a PO, veciach, práávach a vach a 
povinnostiach FO, PO a o spovinnostiach FO, PO a o súúboroch priestorových boroch priestorových úúdajov, dajov, 
ktorktoráá je vedenje vedenáá prostrednprostrednííctvom IS VSctvom IS VS

–– ZZáákon o eGovkon o eGov
»» databdatabááza za úúdajov vedendajov vedenáá prostrednprostrednííctvom IS VS, ktorej ctvom IS VS, ktorej 

obsahom sobsahom súú úúdaje odaje o vybraných objektoch, vybraných objektoch, najmnajmää
oo osobosobáách, veciach, prch, veciach, práávach avach a povinnostiach osôb povinnostiach osôb 
aa oo ssúúboroch priestorových boroch priestorových úúdajovdajov

Pojem registerPojem register
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 ZovZovššeobecnenieeobecnenie
–– zzáákonom ustanovenkonom ustanovenáá evidencia objektov registra + evidencia objektov registra + 

popisných popisných úúdajov k týmto objektom dajov k týmto objektom s definovanými s definovanými 
procesmi vstupu (aktualizprocesmi vstupu (aktualizáácia) a výstupu cia) a výstupu 
(poskytovanie (poskytovanie úúdajov)dajov)

–– poskytovanie vstupovposkytovanie vstupov
»» MATRIKA ako vstup pre RFO (narodenie MATRIKA ako vstup pre RFO (narodenie úúmrtie FO)mrtie FO)
»» stavebnstavebnéé konanie ako vstup pre RA (napr. kolaudkonanie ako vstup pre RA (napr. kolaudáácia cia 

domu a vznik novej adresy)domu a vznik novej adresy)

–– poskytovanie výstupov (na zposkytovanie výstupov (na zááklade oprklade opráávnenia)vnenia)
»» poskytovanie poskytovanie úúdajov na vydajov na vyžžiadanie (napr. zo ziadanie (napr. zo záákladných kladných 

registrov)registrov)
»» informinformáácia o vykonaných zmencia o vykonaných zmenáách (napr. zmien trvalch (napr. zmien trvaléého ho 

pobytu do iných systpobytu do iných systéémov evidujmov evidujúúcich adresu osoby)cich adresu osoby)
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 PraktickPraktickéé dopadydopady
–– orgorgáány VS veny VS veľľkkéé mnomnožžstvo registrov evidujstvo registrov evidujúúcich cich 

šširokirokéé spektrum spektrum úúdajom (mnohdajom (mnohéé vyuvyužžíívanvanéé v v 
procesoch eGov)procesoch eGov)
»» potreba zpotreba zíískania prehskania prehľľadu kde ktorý adu kde ktorý úúdaj je k dispozdaj je k dispozíícii cii 

(mo(možžno aj komu)no aj komu)
»» metameta--register (definovaný v zregister (definovaný v záákone o eGov)kone o eGov)

–– register nie je iba evidencia, ale aj vo vregister nie je iba evidencia, ale aj vo vššeobecnosti eobecnosti 
zlozložžititéé procesy riadenia vstupov a výstupovprocesy riadenia vstupov a výstupov
»» prprííliliššnnéé zjednoduzjednoduššovanie zloovanie zložžitosti je nebezpeitosti je nebezpeččnnéé
»» UniverzUniverzáálny register (Zlny register (Záákon o eGov) kon o eGov) -- ururččený na ený na 

poskytovanie elektronickej podoby vybraných registrovposkytovanie elektronickej podoby vybraných registrov
 do 15 kalenddo 15 kalendáárnych dnrnych dníí od schvod schváálenia lenia žžiadosti spriadosti spríístupnstupníí žžiadateiadateľľovi ovi 

univerzuniverzáálny zlny záákladný register na poskytovanie elektronickej podoby kladný register na poskytovanie elektronickej podoby 
prprííslusluššnnéého registraho registra
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 LegislatLegislatíívne ukotvenievne ukotvenie
–– ZZáákon o ISVS + Zkon o ISVS + Záákon o eGovkon o eGov

»» úúdaj registra, ktorý je vo vzdaj registra, ktorý je vo vzťťahu k objektu evidencie ahu k objektu evidencie 
vedenvedenéému v registri mu v registri jedinejedineččný a vyuný a využžííva sa v va sa v ďďalalšíších IS VSch IS VS

 ChCháápanie referenpanie referenččnostinosti
»» referenreferenččnosnosťť = objekt vedený v referen= objekt vedený v referenččnom registri nom registri je je 

vyuvyužžíívaný aj v iných registroch a IS vaný aj v iných registroch a IS ((čči ui užž prostrednprostrednííctvom ctvom 
jeho identifikjeho identifikáátora, alebo tora, alebo ďďalalšíších popisných atribch popisných atribúútov)tov)

»» referenreferenččnosnosťť = = úúdaje o evidovanom objekte sdaje o evidovanom objekte súú platnplatnéé a a 
„š„šttáátom garantovantom garantované“é“, inak vyu, inak využžitie výstupov registrov v itie výstupov registrov v 
iných registroch a IS striných registroch a IS strááca zmysel ca zmysel 

 kataster kataster –– aj elektronickaj elektronickáá forma nie je referenforma nie je referenččnnáá, nako, nakoľľko Vko VŽŽDY DY 
treba kontrolovatreba kontrolovaťť „„papierovpapierové“é“ evidenieevidenie

 „„neplatnneplatná“á“ hodnota identity hodnota identity –– problprobléém s jej poum s jej použžititíím v eGov m v eGov 
procesochprocesoch

ReferenReferenččný ný úúdaj a registerdaj a register
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 PraktickPraktickéé dopadydopady
–– chcháápanie referenpanie referenččnostinosti

»» register musregister musíí obsahovaobsahovaťť platnplatnéé úúdaje (inak jeho poudaje (inak jeho použžitie v itie v 
procesoch eGovernmentu strprocesoch eGovernmentu strááca zmysel, jeho výstupy ca zmysel, jeho výstupy 
majmajúú iba informatiba informatíívny charakter)vny charakter)

»» objekty evidovanobjekty evidovanéé referenreferenččným registrom sa musia ným registrom sa musia 
poupoužžíívavaťť aj v iných registroch a ISVS aj v iných registroch a ISVS –– ssúú viazanviazanéé
prostrednprostrednííctvom referenctvom referenččných prepojenných prepojeníí

–– spustenie registraspustenie registra
»» musmusíí splsplňňovaovaťť vvššetky vyetky vyššššie uvedenie uvedenéé vlastnostivlastnosti
»» treba rozvintreba rozvinúúťť diskusiu o probldiskusiu o problééme s definme s definííciou ciou 

„„neplatných neplatných úúdajovdajov““
 ZZáákon o eGov kon o eGov -- ak vznikne oprak vznikne opráávnenvnenáá pochybnospochybnosťť oo sprspráávnosti vnosti 

referenreferenččnnéého ho úúdaja, registrdaja, registráátor, ktorý sa prvý dozvie otor, ktorý sa prvý dozvie o tejto tejto 
pochybnosti, pochybnosti, oznaoznaččíí referenreferenččný ný úúdaj ako negarantovanýdaj ako negarantovaný
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 LegislatLegislatíívne ukotvenievne ukotvenie
–– ZZáákon o ISVSkon o ISVS

»» centrcentráálne vedený register, ktorý je zdrojom referenlne vedený register, ktorý je zdrojom referenččných ných 
úúdajovdajov

–– ZZáákon o eGovkon o eGov
»» centrcentráálne vedený register, ktorý lne vedený register, ktorý je zdrojom referenje zdrojom referenččných ných 

úúdajovdajov a obsahuje najma obsahuje najmää referenreferenččnnéé úúdaje, referendaje, referenččnnéé
prepojenia a odpis referenprepojenia a odpis referenččných ných úúdajov z iných dajov z iných 
zzáákladných registrov, prikladných registrov, priččom tieto om tieto úúdaje sdaje súú vedenvedenéé v v 
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zrozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje záákon, upravujkon, upravujúúci ci 
sprspráávu prvu prííslusluššnnéého zho záákladnkladnéého registra. ho registra. 

»» zzáákladný register je IS VSkladný register je IS VS

ZZáákladný registerkladný register
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 iný pohiný pohľľad na pojem zad na pojem záákladnkladnéého registra ho registra 
(NKIVS)(NKIVS)
–– verejnverejnáá sprsprááva konva konáá vovočči FO a PO. Z tohto dôvodu i FO a PO. Z tohto dôvodu 

ssúú úúdajovdajováá entita FOentita FO a a úúdajovdajováá entita PO entita PO 
povapovažžovanovanéé za kza kľľúúččovovéé..

–– spolospoloččným atribným atribúútom FO a PO a nehnutetom FO a PO a nehnuteľľnostnostíí je je 
adresaadresa

–– dôledôležžitým typom itým typom úúdajov sdajov súú priestorovpriestorovéé informinformáácie cie 
lokalizujlokalizujúúce rôzne typy objektov ako napr. ce rôzne typy objektov ako napr. 
nehnutenehnuteľľnosti, adresy, atnosti, adresy, atďď.. .. 
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 PraktickPraktickéé dopadydopady
–– vvššetky vyuetky využžíívanvanéé registre obsahujregistre obsahujúú referenreferenččnnéé

úúdajedaje
»» ssúú potom vpotom vššetky tieto registre zetky tieto registre záákladnkladnéé ??

–– zzáákladnými registrami by mali bykladnými registrami by mali byťť registre, ktorregistre, ktoréé
vedvedúú úúdaje o zdaje o záákladných objektoch eGovernmentu:kladných objektoch eGovernmentu:
»» fyzickfyzickéé osobyosoby
»» prpráávnickvnickéé osobyosoby
»» adresyadresy
»» elektronickelektronickéé schrschráánky nky (t.j. elektronick(t.j. elektronickáá adresa subjektu adresa subjektu 

pre elektronickpre elektronickéé dorudoruččovanie)ovanie)
»» priestorovpriestorovéé informinformááciecie
»» register prregister prááv a povinnostv a povinnostíí ? (t.j. ? (t.j. 

–– zzáákladnkladnéé registre by mali byregistre by mali byťť explicitne legislatexplicitne legislatíívne vne 
ustanovenustanovenéé
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4.4. Registre a eGovernmentRegistre a eGovernment
 S rozvojom eGovernmentu sa priority jeho S rozvojom eGovernmentu sa priority jeho 

rozvoja meniarozvoja menia
–– spospoččiatku bol dôraz kladený na spriatku bol dôraz kladený na spríístupnenie stupnenie 

momožžnosti elektronickej komuniknosti elektronickej komunikáácie a elektronickej cie a elektronickej 
momožžnosti vyunosti využžíívania sluvania služžiebieb

–– v sv súúččasnosti sasnosti súú priority orientovanpriority orientovanéé na inna inéé oblasti:oblasti:
»» zefektzefektíívnenie procesov vnenie procesov výkonu verejnej mocivýkonu verejnej moci
»» znzníížženie administratenie administratíívneho zavneho zaťťaažženia enia obobččanov a anov a 

podnikatepodnikateľľských subjektovských subjektov
»» prispôsobenie verejnej sprprispôsobenie verejnej spráávy vy a poskytovaných slua poskytovaných služžieb ieb 

potrebpotrebáám poum použžíívatevateľľov (virtualizov (virtualizáácia organizacia organizaččnnéého a ho a 
kompetenkompetenččnnéého ho ččlenenia, koncept lenenia, koncept žživotných situivotných situááciciíí))
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 ÚÚloha registrov v tomto proceseloha registrov v tomto procese
–– registre predstavujregistre predstavujúú znalostnznalostnúú bbáázu VS zu VS –– obsahujobsahujúú

skutoskutoččnosti a informnosti a informáácie, ktorcie, ktoréé orgorgáány verejnej ny verejnej 
sprspráávy o subjektoch a svojej vy o subjektoch a svojej ččinnosti evidujinnosti evidujúú

–– naplnenie aktunaplnenie aktuáálnych lnych úúloh eGovernmentu je moloh eGovernmentu je možžnnéé, , 
ak sa tak sa tááto znalostnto znalostnáá bbááza za bude zdiebude zdieľľaaťť a efekta efektíívne vne 
vyuvyužžíívavaťť v procesoch výkonu verejnej sprv procesoch výkonu verejnej spráávyvy

 PoPožžiadavky na registreiadavky na registre
–– musia bymusia byťť vedenvedenéé v elektronickej formev elektronickej forme
–– musia bymusia byťť vzvzáájomne prepojenjomne prepojenéé (identifik(identifikáátormi)tormi)
–– musia obsahovamusia obsahovaťť platnplatnéé úúdaje, priamo poudaje, priamo použžiteiteľľnnéé v v 

procesoch výkonu verejnej mociprocesoch výkonu verejnej moci
–– ich evidencie prich evidencie príístupnstupnéé opropráávneným osobvneným osobáám m 

(ob(obččanom, podnikateanom, podnikateľľom, ako aj iným orgom, ako aj iným orgáánom VS)nom VS)
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 ZZáákladný predpokladkladný predpoklad
–– poupoužžíívanie referenvanie referenččných identifikných identifikáátorov torov pre objekty, pre objekty, 

ktorktoréé ssúú predmetom eGov procesupredmetom eGov procesu
 CieCieľľ

–– vybudovanie skutovybudovanie skutoččných eGovernment procesov, ných eGovernment procesov, 
konzistentne prechkonzistentne precháádzajdzajúúcich viacerými orgcich viacerými orgáánmi VSnmi VS

–– zjednoduzjednoduššiiťť výkon verejnej moci zjednoduvýkon verejnej moci zjednoduššeneníím a m a 
zrýchlenzrýchleníím procesovm procesov
»» overovanie deklarovaných overovanie deklarovaných úúdajov v registrochdajov v registroch
»» sprspríístupstupňňovanie a vyuovanie a využžíívanie vanie úúdajov v iných registrochdajov v iných registroch
»» automatizautomatizáácia procesov vydcia procesov vydáávania rozhodnutvania rozhodnutíí a ich a ich 

dorudoruččovaniaovania
 register rozhodnutregister rozhodnutíí pre vytvpre vytvááranranéé rozhodnutia v elektronickej forme s rozhodnutia v elektronickej forme s 

nnááslednou moslednou možžnosnosťťou konverzieou konverzie

Registre a zjednoduRegistre a zjednoduššenie procesovenie procesov
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 ProblProbléémm
–– v sv súúččasnosti nie sasnosti nie súú identifikidentifikáátory v jednotlivých tory v jednotlivých 

registroch synchronizovanregistroch synchronizovanéé (resp. nie s(resp. nie súú
poupoužžíívanvanéé referenreferenččnnéé identifikidentifikáátory) tory) –– problprobléém v m v 
prepprepáájanjaníí procesovprocesov

 RieRieššenieenie
–– musmusíí zohzohľľadadňňovaovaťť ssúúččasný stav, ako aj asný stav, ako aj žželaný elaný 

koncový, s mokoncový, s možžným prechodným obdobným prechodným obdobíímm
–– prechodnprechodnéé rierieššenie = stotoenie = stotožžnenie identifiknenie identifikáátorov, torov, 

t.j. previazanie evidencit.j. previazanie evidenciíí na referenna referenččnnéé hodnoty hodnoty 
identifikidentifikáátorovtorov
»» napr. napr. „„stotostotožžnenienenie““ osôb vedených v evidenciosôb vedených v evidenciáách z IFO na ch z IFO na 

zzááklade klade ďďalalšíších popisných ch popisných úúdajovdajov
»» zjednotenie adrieszjednotenie adries
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–– ciecieľľovovéé rierieššenie = pouenie = použžíívanie referenvanie referenččných ných 
identifikidentifikáátorov objektov z referentorov objektov z referenččných registrov ných registrov 
do jednotlivých registrov a IS VSdo jednotlivých registrov a IS VS
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 CieCieľľ
–– znzníížžiiťť administratadministratíívne zavne zaťťaažženie pouenie použžíívatevateľľov ov 

opakovaným dokladovanopakovaným dokladovaníím skutom skutoččnostnostíí
 ProblProbléémm

–– v sv súúččasnosti je v legislatasnosti je v legislatííve ukotvený pove ukotvený požžadovaný adovaný 
rozsah poskytovania dokladov (napr. k podaniam)rozsah poskytovania dokladov (napr. k podaniam)

–– nie vnie vššetky registre setky registre súú vedenvedenéé elektronicky a rozsah elektronicky a rozsah 
poskytovania poskytovania úúdajov z nich je legislatdajov z nich je legislatíívou vou 
stanovenýstanovený

Registre a opakovanRegistre a opakovanéé poskytovanie poskytovanie 
úúdajovdajov
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 RieRieššenieenie
–– Na legislatNa legislatíívnej vnej úúrovnirovni

»» zabezpezabezpeččiiťť povinnospovinnosťť nenežžiadaiadaťť od pouod použžíívatevateľľa a úúdaje, daje, 
ktorými disponuje iný orgktorými disponuje iný orgáán verejnej moci (v registri)n verejnej moci (v registri)

»» zmenizmeniťť procesnprocesnéé predpisy predpisy –– neponepožžadovanie dopkladov, adovanie dopkladov, 
ktorktoréé je moje možžnnéé zzíískaskaťť od inod inéého orgho orgáánu (napr. RT)nu (napr. RT)

»» zmenizmeniťť legislatlegislatíívu upravujvu upravujúúcu vedenie registra cu vedenie registra –– rozsrozsšíšíririťť
zoznam oprzoznam opráávnených osôb (v koordinvnených osôb (v koordináácii s predch. cii s predch. 
ustanovenustanoveníím)m)

–– Na technickej Na technickej úúrovni rovni –– postupný procespostupný proces
»» implementimplementáácia IS pre elektronickcia IS pre elektronickéé vedenie potrebných vedenie potrebných 

registrovregistrov
»» vybudovanie rozhranvybudovanie rozhraníí pre sprpre spríístupstupňňovanie ovanie úúdajov z týchto dajov z týchto 

registrovregistrov
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 CieCieľľ
–– znzníížžiiťť administratadministratíívne zavne zaťťaažženie pouenie použžíívatevateľľov ov 

oznamovacou povinnosoznamovacou povinnosťťou pre zmenyou pre zmeny
 ProblProbléémm

–– v sv súúččasnosti je v legislatasnosti je v legislatííve ukotvenve ukotvenáá oznamovacia oznamovacia 
povinnospovinnosťť pri rôznych zmenpri rôznych zmenáách (napr. zmena ch (napr. zmena 
trvaltrvaléého pobytu)ho pobytu)

Registre a oznamovacia povinnosRegistre a oznamovacia povinnosťť
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 RieRieššenieenie
–– na legislatna legislatíívnej vnej úúrovnirovni

»» zabezpezabezpeččiiťť povinnospovinnosťť nenežžiadaiadaťť od pouod použžíívatevateľľa a 
oznamovania zmeny oznamovania zmeny úúdajovdajov

»» zabezpezabezpeččiiťť povinnospovinnosťť prpríískluskluššnnéého sprho spráávcu registra vcu registra 
zasielazasielaťť informinformáácie o zmencie o zmenáách vymenovaným subjektovch vymenovaným subjektov

–– na technickej na technickej úúrovni rovni –– postupný procespostupný proces
»» implementimplementáácia IS pre elektronickcia IS pre elektronickéé vedenie potrebných vedenie potrebných 

registrovregistrov
»» vybudovanie rozhranvybudovanie rozhraníí registrov pre zasielanie informregistrov pre zasielanie informááciciíí o o 

zmenzmenááchch
»» vybudovanie rozhranvybudovanie rozhraníí ISVS pre prISVS pre prííjem a spracovanie jem a spracovanie 

einformeinformááciciíí o zmeno zmenááchch
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 CieCieľľ
–– zrýchlizrýchliťť procesy a prprocesy a práácu z rozhodnutiamicu z rozhodnutiami

 RieRieššenieenie
–– vyuvyužžitie Registra rozhodnutitie Registra rozhodnutíí, ktorý pod, ktorý podľľa Za Záákona o kona o 

eGov museGov musíí viesviesťť a spra spríístupstupňňovaovaťť kakažždý orgdý orgáán VSn VS
»» rozhodnutie v procese vykonanrozhodnutie v procese vykonanéé v elektronickej formev elektronickej forme
»» v prv príípade popade požžiadavky na iadavky na „„papierovpapierovéé rozhodnutierozhodnutie““ je je 

rozhodnutie rozhodnutie „„vytlavytlaččenené“é“ a dorua doruččenenéé v informatv informatíívnej forme vnej forme 
(obsahuje ID rozhodnutia, ktorým je mo(obsahuje ID rozhodnutia, ktorým je možžnnéé sprspríístupnistupniťť
elektronickelektronickúú, pr, práávne zvne záávvääznznúú formu)formu)

»» v prv príípade popade požžiadavky na priadavky na práávne zvne záávvääznznúú formu sa vykonformu sa vykonáá
konverzia (podkonverzia (podľľa ID rozhodnutia), napr. nota ID rozhodnutia), napr. notáárom,  IOM ...rom,  IOM ...

Podpora elektronickPodpora elektronickéého výkonu ho výkonu 
verejnej mociverejnej moci
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 SSúúččasný stav asný stav –– legislatlegislatíívne východiskvne východiskáá
–– NKIVS definuje zNKIVS definuje záákladnkladnéé registre a ich zregistre a ich záákladnkladnúú

popožžadovanadovanúú funkfunkččnosnosťť
»» chýba vchýba vššak ak „„vykonvykonáávacia legislatvacia legislatíívava““ –– nie snie súú legislatlegislatíívne vne 

ukotvenukotvenéé (napr. RFO, RPO v podstate (napr. RFO, RPO v podstate „„neexistujneexistujú“ú“))

–– ššpecifickpecifickáá legislatlegislatííva definuje jednotlivva definuje jednotlivéé registre a registre a 
procesyprocesy
»» neustanovuje POVINNOSneustanovuje POVINNOSŤŤ viesviesťť kakažždý register elektronicky dý register elektronicky 
»» neustanovuje okruh oprneustanovuje okruh opráávnených osôb pre sprvnených osôb pre spríístupnenie stupnenie 

úúdajov registra oprdajov registra opráávneným osobvneným osobáám s ciem s cieľľom znom zníížženia enia 
administratadministratíívneho zavneho zaťťaažženiaenia

SSúúččasný stav budovania zasný stav budovania záákladných kladných 
registrovregistrov
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–– ZZáákon o eGovkon o eGov
»» definuje zdefinuje záákladnkladnéé pojmy pre registre, avpojmy pre registre, avššak nie vak nie vžždy dy úúplne plne 

presným spôsobompresným spôsobom
»» definuje identifikdefinuje identifikáátory v registroch, s ottory v registroch, s otááznym pouznym použžititíím v m v 

procesoch eGovprocesoch eGov
»» definuje Register rozhodnutdefinuje Register rozhodnutíí
»» definuje Univerzdefinuje Univerzáálny zlny záákladný register, ktorkladný register, ktoréého praktickho praktickéé

vyuvyužžitie je otitie je otááznezne

–– registre nemajregistre nemajúú referenreferenččný charakterný charakter
»» pri elektronickom poskytovanpri elektronickom poskytovaníí úúdajov je otdajov je otáázna przna práávna vna 

zzáávvääznosznosťť úúdajovdajov
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 Stav budovania Stav budovania –– ččo je k dispozo je k dispozííciicii
–– ZZáákladnkladnéé registreregistre

»» RFORFO
 zodpovedzodpovedáá MV SR, v procese budovania, predpokladanMV SR, v procese budovania, predpokladanéé ukonukonččenie enie 

10/201210/2012

»» RPORPO
 ZodpovedZodpovedáá ŠÚŠÚ SR, prSR, prííprava zmluvy o NFPprava zmluvy o NFP
 existujexistujúú vvššak elektronickak elektronickéé registre, ktorregistre, ktoréé by mali tvoriby mali tvoriťť jeho sjeho súúččasasťť ––

Obchodný register Obchodný register –– MMŠŠ SR, SR, ŽŽivnostenský register ivnostenský register –– MV SRMV SR

»» RA RA 
 zodpovedzodpovedáá MV SR, prebieha redesign projektuMV SR, prebieha redesign projektu

»» RPIRPI
 zodpovedzodpovedáá ÚÚGKK, prGKK, prííprava zmluvy o NFPprava zmluvy o NFP

»» Register elektronických shcrRegister elektronických shcráánoknok
 legislatlegislatíívne nepokrytý, kompetenvne nepokrytý, kompetenččne pravdepodobne MF SRne pravdepodobne MF SR
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–– OstatnOstatnéé registre (dostupnregistre (dostupnéé v elektronickej forme)v elektronickej forme)
»» KatasterKataster

 prprííprava rieprava rieššenia elektronických sluenia elektronických služžieb katastra, konsolidieb katastra, konsolidáácia cia 
úúdajov registra dajov registra 

»» Obchodný registerObchodný register
 elektronickelektronickéé sluslužžby dostupnby dostupnéé, poskytovanie , poskytovanie úúdajov vdajov vššak nie je onak nie je on--

lineline

»» ŽŽivnostenský registerivnostenský register
 dostupný v elektronickej forme, nie je k dizpodostupný v elektronickej forme, nie je k dizpoíícii poskytovanie cii poskytovanie 

úúdajov v elektronickej forme (zdajov v elektronickej forme (záávvääzných)zných)

»» Register trestovRegister trestov
 dostupný v elektronickej forme, nie je k dizpodostupný v elektronickej forme, nie je k dizpoíícii poskytovanie cii poskytovanie 

úúdajov v elektronickej forme (zdajov v elektronickej forme (záávvääzných)zných)
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5.5. PrioritnPrioritnéé úúlohylohy
 LegislatLegislatíívava

–– ZZáákon o eGovkon o eGov
»» ustanovenie zustanovenie záákladných registrov a dopracovanie kladných registrov a dopracovanie 

zzáákladných pojmovkladných pojmov
»» definovanie obdobia, do ktordefinovanie obdobia, do ktoréého MUSIA byho MUSIA byťť vvššetky registre etky registre 

prpríístupnstupnéé v elektronickej forme a obsahovav elektronickej forme a obsahovaťť referenreferenččnnéé (t.j. (t.j. 
platnplatnéé a garantovana garantovanéé) ) úúdajedaje

–– vvššeobecneobecnáá legislatlegislatíívava
»» zmena procesov pri dokladovanzmena procesov pri dokladovaníí –– zruzruššenie povinnosti enie povinnosti 

predkladapredkladaťť úúdaje, ktordaje, ktoréé sa nachsa nacháádzajdzajúú v niektorom z v niektorom z 
registrovregistrov

»» pre jednotlivpre jednotlivéé register rozregister rozšíšíririťť okruh oprokruh opráávnených osôb v vnených osôb v 
kontexte predchkontexte predcháádzajdzajúúceho boduceho bodu
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 TechnickTechnickáá úúroveroveňň
–– implementimplementáácia registrov v elektronickej formecia registrov v elektronickej forme

»» priorita orientovanpriorita orientovanáá na na „„zzáákladnkladnéé registreregistre““

–– integrintegráácia registrov na referencia registrov na referenččnnéé úúdajedaje
–– vybudovanie rozhranvybudovanie rozhraníí pre vstupy a výstupy a pre vstupy a výstupy a 

komunikakomunikaččnej infranej infrašštrukttruktúúryry
 OrganizaOrganizaččnnáá úúroveroveňň

–– zabezpezabezpeččenie jednoznaenie jednoznaččnosti a platnosti vnosti a platnosti vššetkých etkých 
úúdajov vedených v prdajov vedených v prííslusluššnom registre a nom registre a 
zoszosúúladenia so zladenia so záákladnými identifikkladnými identifikáátormitormi

–– vybudovanie vybudovanie „„registrregistráá prprááv a povinnostv a povinností“í“ ––
procesný model VSprocesný model VS

–– zazaččatie implementatie implementáácie procesov eGovernmentu nad cie procesov eGovernmentu nad 
takto budovanými registramitakto budovanými registrami
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Ďakujem za 
pozornosť

ĎĎakujem za akujem za 
pozornospozornosťť


