
Záznamy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

kris_543

Dátum doručeniaEvidenčné číslo koncepcie

KRIS Bratislava - Nové Mesto - budúci stav (to-be)

1. Identifikácia povinnej osoby
IČO:Názov: Webové sídlo:

83291 JunáckaBratislava - mestská časť Nové Mesto 1

PSČ: Číslo:Sídlo povinnej osoby (obec,mesto): Ulica:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317www.banm.sk

2. Spracovateľ zodpovedný za vypracovanie návrhu koncepcie
Titul: Priezvisko: Telefón:Meno: Titul za menom:

Richard 0249253200Bc. Klein

technik IT richard.klein@banm.sk

Funkcia: Dátum vypracovania:E-mail:

3. Predkladateľ návrhu koncepcie
Priezvisko:Titul: Telefón:Titul za menom:Meno:

Starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sekretariat@banm.sk

Dátum schválenia:Funkcia: E-mail:

02/49 253 422KusýMgr. Rudolf

Podpis



5. Informačné systémy plánované rozvíjať

isvs_6394 WEB stránka Bratislava - Nové mesto
Typ ISVS: Stav: Prevádzkovateľ: Kód projektu rozvoja:

prezentačný prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať

Vzhľadom na funkcie daného systému je nutné ho ďalej rozvíjať, zlepšovať funkčnosť a udržiavať aktuálnosť informácii.
1. Zdôvodnenie potreby rozvoja alebo budovania ISVS

Neplánujeme migrovať.
15. Popis plánovanej migrácie do Vládneho cloudu (IaaS, Paas)

Irelevantné pri tomto ISVS.
16. Popis plánovaného použitia Centrálneho modelu údajov verejnej

Popis cieľového stavu ISVS

Irelevantné pri tomto ISVS.
17. Popis plánovaného poskytovania analytických údajov na analytické

ISVS nemá koncové služby

Neplánujeme využívanie centrálnych blokov.
14. Popis plánovaného využívania centrálnych spoločných blokov

13. Popis plánovaného využívania spoločných modulov
Daný ISVS neposkytuje koncové služby.
12. Popis odstránenia bariér pri existujúcich koncových službách

Tento ISVS nemá funkciu na proaktivitu a reťazenie KS.
10. Popis plánovanej proaktivity a reťazenia KS, ktoré ISVS podporí

Plánujeme rozšíriť rozsah poskytnutia otvorených údajov.
11. Popis poskytovania otvorených údajov z ISVS

Neuvažujeme o automatizovanie služieb.
9. Popis plánovanej automatizácie služieb, ktoré ISVS podporí
Neuvažujeme o poskytovaní údajov pre danú službu.
8. Popis informácií, ktoré bude ISVS poskytovať pre službu "Moje dáta"
Irelevantné - neuvažujeme o poskytovaní referenčných údajov v tomto ISVS.
7. Popis referenčných údajov, ktoré bude ISVS využívať z iných ISVS
Neuvažujeme o poskytovaní referenčných údajov v tomto ISVS.
6. Popis referenčných údajov, ktoré bude ISVS poskytovať
Tento systém je budovaný ako prezentačný a informačný.
5. Popis funkcionalít pre verejnú správu G2G
Tento systém je budovaný ako prezentačný a informačný.
4. Popis funkcionalít pre verejnosť G2C a G2B
Nevyhnutná.
3. Priorita
Trvalý stav rozvoja.
2. Plánovaný začiatok a ukončenie projektu rozvoja alebo budovania

isvs_6501 Registratúra
Typ ISVS: Stav: Prevádzkovateľ: Kód projektu rozvoja:

ekonomický a
administratívny chod
inštitúcie

prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať

Popis cieľového stavu ISVS
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Vzhľadom na funkcie daného systému je nutné ho ďalej rozvíjať, zlepšovať funkčnosť a udržiavať aktuálnosť informácii.
1. Zdôvodnenie potreby rozvoja alebo budovania ISVS

Neplánujeme migrovať.
15. Popis plánovanej migrácie do Vládneho cloudu (IaaS, Paas)

Irelevantné pri tomto ISVS.
16. Popis plánovaného použitia Centrálneho modelu údajov verejnej

Neplánujeme poskytovať analytické údaje.
17. Popis plánovaného poskytovania analytických údajov na analytické

ISVS nemá koncové služby

Irelevantné pri tomto ISVS
14. Popis plánovaného využívania centrálnych spoločných blokov

Autentifikačný modul, eDemokracia, Elektronické schránky, Modul elektronických formulárov, Modul elektronického
doručovania, Modul centrálnej elektronickej podateľne, Notifikačný modul, Modul procesnej integrácie a integrácie údajov,
Modul dlhodobého uchovávania

13. Popis plánovaného využívania spoločných modulov

Funkcionality sú riešené v rámci projektu Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy  (ďalej len "ESBS"). Všetky KS sú
v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

12. Popis odstránenia bariér pri existujúcich koncových službách

Daný ISVS nemá napojenie na KS
10. Popis plánovanej proaktivity a reťazenia KS, ktoré ISVS podporí

Neuvažujeme poskytovať otvorených údajov v tomto ISVS.
11. Popis poskytovania otvorených údajov z ISVS

Automatizácia služieb je riešená podľa potrieb daného ISVS a v rámci projektu ESBS.
9. Popis plánovanej automatizácie služieb, ktoré ISVS podporí
Irelevantné pri tomto ISVS.
8. Popis informácií, ktoré bude ISVS poskytovať pre službu "Moje dáta"

Referenčné registre fyzických osôb - ref. údaje :meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto
narodenia, pohlavie, rodinný stav, dátum úmrtia, miesto úmrtia

Referenčné registre právnických osôb - ref. údaje :  obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresa sídla právnickej
osoby, adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy sídla právnickej osoby, identifikačné číslo organizácie,
 zainteresovaná osoba pre právnickú osobu, základné imanie alebo iný obdobný majetok právnickej osoby, vklady alebo
podiely pre právnickú osobu, akcie pre právnickú osobu, štatutárny orgán právnickej osoby, spôsob, akým osoba, ktorá je
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom ktorá koná v mene právnickej osoby.

7. Popis referenčných údajov, ktoré bude ISVS využívať z iných ISVS
Daný ISVS nebude poskytovať referenčné údaje.
6. Popis referenčných údajov, ktoré bude ISVS poskytovať

Sťahujú sa elektronické doručené podania a elektronické úradné dokumenty z iných OVM.  Vo vsťahu k OVM sa používa aj
na odosielanie elektronických úradných dokumentov do elektronických schránok OVM. Sťahujú sa doručenky a súvisiace
správy k elektronickým úradným dokumentom.

5. Popis funkcionalít pre verejnú správu G2G

Funkcionality sú riešené v rámci projektu Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy  (ďalej len "ESBS"). Sťahujú sa
všetky elektronické podania z elektronickej schránky MČBNM na UPVS. Vo vzťahu k verejnosti sa používa odosielanie
elektronických úradných dokumentov do elektronických schránok fyzických (G2C) a právnických osôb (G2B). Sťahujú sa
doručenky a súvisiace správy k elektronickým úradným dokumentom.

4. Popis funkcionalít pre verejnosť G2C a G2B
Nevyhnutná
3. Priorita
Začiatok 09.2015. Plánované ukončenie - neurčito.
2. Plánovaný začiatok a ukončenie projektu rozvoja alebo budovania

isvs_6502 Dochádzkový systém
Typ ISVS: Stav: Prevádzkovateľ: Kód projektu rozvoja:

ekonomický a
administratívny chod
inštitúcie

prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať
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ISVS je potrebné rozvíjať z dôvodu potreby úradu.
1. Zdôvodnenie potreby rozvoja alebo budovania ISVS

Neplánujeme  migrovať.
15. Popis plánovanej migrácie do Vládneho cloudu (IaaS, Paas)

Irelevantné pri tomto ISVS.
16. Popis plánovaného použitia Centrálneho modelu údajov verejnej

Popis cieľového stavu ISVS

Irelevantné pri tomto ISVS.
17. Popis plánovaného poskytovania analytických údajov na analytické

ISVS nemá koncové služby

Irelevantné pri tomto ISVS.
14. Popis plánovaného využívania centrálnych spoločných blokov
Autentifikačný modul
13. Popis plánovaného využívania spoločných modulov
Irelevantné pri tomto ISVS.
12. Popis odstránenia bariér pri existujúcich koncových službách

Irelevantné - ISVS slúži len pre potreby úradu.
10. Popis plánovanej proaktivity a reťazenia KS, ktoré ISVS podporí

Irelevantné pri tomto ISVS.
11. Popis poskytovania otvorených údajov z ISVS

Irelevantné - ISVS slúži len pre potreby úradu.
9. Popis plánovanej automatizácie služieb, ktoré ISVS podporí
Irelevantné - ISVS slúži len pre potreby úradu.
8. Popis informácií, ktoré bude ISVS poskytovať pre službu "Moje dáta"
Irelevantné - ISVS slúži len pre potreby úradu.
7. Popis referenčných údajov, ktoré bude ISVS využívať z iných ISVS
Nebudeme poskytovať údaje pri tomto systéme.
6. Popis referenčných údajov, ktoré bude ISVS poskytovať
Irelevantné - ISVS slúži len pre potreby úradu.
5. Popis funkcionalít pre verejnú správu G2G
Neuvažujeme s touto funkcionalitou - ISVS slúži len pre potreby úradu.
4. Popis funkcionalít pre verejnosť G2C a G2B
Nevyhnutné
3. Priorita
Začiatok 02.2016.  Plánované ukončenie - neurčito.
2. Plánovaný začiatok a ukončenie projektu rozvoja alebo budovania

isvs_6505 Hospodársky a finančný systém   IS SAMO
Typ ISVS: Stav: Prevádzkovateľ: Kód projektu rozvoja:

ekonomický a
administratívny chod
inštitúcie

prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať

Vzhľadom na funkcie daného systému je nutné ho ďalej rozvíjať, zlepšovať funkčnosť a udržiavať aktuálnosť informácii.
1. Zdôvodnenie potreby rozvoja alebo budovania ISVS

Popis cieľového stavu ISVS

Neuvažujeme s touto funkcionalitou - ISVS slúži pre potreby úradu a spracovanie elektronických podaní prichádzajúcich od
4. Popis funkcionalít pre verejnosť G2C a G2B
Nevyhnutná.
3. Priorita
Začiatok 01.1998. Plánované ukončenie - neurčito.
2. Plánovaný začiatok a ukončenie projektu rozvoja alebo budovania
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Neplánujeme migrovať.
15. Popis plánovanej migrácie do Vládneho cloudu (IaaS, Paas)

Irelevantné pri tomto ISVS.
16. Popis plánovaného použitia Centrálneho modelu údajov verejnej

Irelevantné pri tomto ISVS.
17. Popis plánovaného poskytovania analytických údajov na analytické

ISVS nemá koncové služby

Irelevantné pri tomto ISVS.
14. Popis plánovaného využívania centrálnych spoločných blokov
Platobný modul
13. Popis plánovaného využívania spoločných modulov
Irelevantné pri tomto ISVS - daný ISVS nemá napojenie na KS.
12. Popis odstránenia bariér pri existujúcich koncových službách

Irelevantné - daný ISVS nemá napojenie na KS.
10. Popis plánovanej proaktivity a reťazenia KS, ktoré ISVS podporí

Irelevantné pri tomto ISVS.
11. Popis poskytovania otvorených údajov z ISVS

Irelevantné - ISVS slúži len pre potreby úradu.
9. Popis plánovanej automatizácie služieb, ktoré ISVS podporí
Irelevantné - ISVS slúži len pre potreby úradu.
8. Popis informácií, ktoré bude ISVS poskytovať pre službu "Moje dáta"
Irelevantné - ISVS slúži len pre potreby úradu.
7. Popis referenčných údajov, ktoré bude ISVS využívať z iných ISVS
Nebudeme poskytovať údaje pri tomto systéme.
6. Popis referenčných údajov, ktoré bude ISVS poskytovať
Irelevantné - ISVS slúži len pre potreby úradu.
5. Popis funkcionalít pre verejnú správu G2G

právnických osôb a fyzických osôb.

6. Záväzok dodržiavania cieľov a princípov Národnej koncepcie informatizácie verejnej
správy

Týmto prehlasujeme, že pri budovaní a rozvoji ISVS budeme napĺňať nami definované ciele, podciele a dodržiavať princípy
Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.
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