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1 Základné informácie 

1.1 Prehľad  

Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku verejnej správy, agendy verejnej správy a životnej situácie. 

 

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie 

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy 

 

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia 

 

Príslušnosť národného projektu k 
relevantnej časti PO7 OPII  

Indikatívna výška finančných prostriedkov 
určených na realizáciu národného projektu (uviesť v EUR s DPH; detailný popis investičných a prevádzkových 

výdavkov sa uvedie v kap. 2.4.4 – Ekonomická analýza) 

 

1.2 Dôvod 

Dôvod vykonania štúdie uskutočniteľnosti. Definovanie IT stratégie a vízie architektúry organizácie 
verejnej správy.  

1.3 Rozsah 

Rozsah oblastí, v ktorom sa štúdia venuje projektu, do akej hĺbky sa venuje jednotlivým oblastiam. 

1.4 Použité skratky a značky 

Tabuľka 2 Skratky a značky 

Skratka / Značka Vysvetlenie 
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2 Manažérske zhrnutie 

Základné zhrnutie. Max 2400 znakov. 

Priestor pre sumárny obrázok, nepovinná informácia: ArchiMate štandardný viewpoint – „Introductory viewpoint“ 
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2.1 Motivácia 
Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Motivation viewpoint“ 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.2 Popis aktuálneho stavu 

2.2.1 Legislatíva 
Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.2.2 Architektúra 

2.2.2.1 Biznis architektúra 
Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint“, „Business Process Viewpoint“ 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.2.2.2 Architektúra informačných systémov 
Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage Viewpoint“, „Application Co-operation 
Viewpoint“ 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.2.2.3 Technologická architektúra 
Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint“, „Infrastructure Viewpoint“ 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.2.2.4 Bezpečnostná architektúra 
Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram. 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.2.3 Prevádzka 
Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.3 Alternatívne riešenia 

2.3.1 Alternatíva A – „Názov“ 
Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 800  znakov) 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

Ďalšie informácie 

(Max. 800  znakov) 

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov) 

2.3.2 Alternatíva B – „Názov“ 
Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 800  znakov) 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

Ďalšie informácie 

(Max. 800  znakov) 

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov) 
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2.4 Popis budúceho stavu 

2.4.1 Legislatíva 
Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory 
kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

 
 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.4.2 Architektúra 

2.4.2.1 Biznis architektúra 
Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint“, „Business Process Viewpoint“ 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory 
kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.4.2.2 Architektúra informačných systémov 
Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage Viewpoint“, „Application Co-operation 
Viewpoint“ 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory 
kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.4.2.3 Technologická architektúra 
Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint“, „Infrastructure Viewpoint“ 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory 
kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.4.2.4 Implementácia a migrácia 
Tabuľka 14 Implementácia a migrácia 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Implementation and Migration Viewpoint“ 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory 
kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.4.2.5 Bezpečnostná architektúra 
Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram. 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory 
kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.4.3 Prevádzka 
Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory 
kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 
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2.4.4 Ekonomická analýza 
Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 
Rok návratu investície (PBP) = 
 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

Ďalšie informácie 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné 
identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

 

Prílohy 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. 

 


