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1 ZOZNAM SKRATIEK  
 

Skratka Názov / význam 

KPÚ Krajský pamiatkový úrad 

IS Informačný systém 

CMS Content Management System (systém na správu obsahu webového sídla) 

IAM Identity and Access Management – systém pre správu identít a prístupových práv 

KEP Kvalifikovaný elektronický podpis 

KEPe Kvalifikovaná elektronická pečať 

ÚZPF Ústredný zoznam pamiatkového fondu 

CRPŠ Centrálny register pohľadávok štátu 

PÚ SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

PAMIS Pamiatkový informačný systém 

PF Pamiatkový fond 

FO Fyzické osoby 

PO Právnické osoby 

Pamiatkový zákon Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov 

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy 

ITVS Informačné technológie verejnej správy 

IKT Informačné a komunikačné technológie 

CEANS Centrálna evidencia archeologických nálezísk na Slovensku  

AIS OP Automatizovaný informačný system ochrany pamiatkového fondu 

CBA Cost-Benefit Analysis – Analýza nákladov a prínosov 

ŠU Štúdia uskutočniteľnosti 

ISVS Informačný systém verejnej správy 

IS PEP Informačný system pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov 

Tabuľka 1 – Zoznam pojmov a skratiek  
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2 PREDMET - INFORMAČNÝ SYSTÉM 
PAMIATKOVÉHO ÚRADU SR 

  

2.1 Opis predmetu  

2.1.1 Pôsobnosť Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových 
úradov 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je právnickou osobou a  špecializovaným orgánom štátnej správy 
na ochranu pamiatkového fondu. PÚ SR vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového 
fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk s celoslovenskou pôsobnosťou v rozsahu 
zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, so sídlom v 
Bratislave. PÚ SR riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 
uskutočňovaný krajskými pamiatkovými úradmi, ktoré ju vykonávajú vo svojom územnom obvode, 
ktorým je územný obvod kraja. Sídlami jednotlivých krajských pamiatkových úradov sú Banská Bystrica, 
Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina, niektoré krajské pamiatkové úrady majú 
zriadené aj pracoviská v okresných mestách. 

Hlavnou úlohou PÚ SR a KPÚ v zmysle Pamiatkového zákona, je najmä zabezpečenie výkonu štátnej 
správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, 
zisťovanie stavu pamiatkového fondu a podmienok jeho ochrany, rozhodovanie vo veciach na úseku 
ochrany pamiatkového fondu, podieľanie sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy 
kultúrnych pamiatok a pamiatkových území, spolupráca s medzinárodnými organizáciami 
a partnerskými inštitúciami v zahraničí, vedenie archívu v oblasti ochrany pamiatkového fondu, 
plnenie funkcie správcu príslušnej časti štátneho informačného systému. Poskytovanie výpisov 
a elektronických odpisov z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, vydávanie rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a odborných stanovísk a vyjadrení k jednotlivým požiadavkám oprávnených osôb.  

2.1.2 Zdôvodnenie 

Realizácia projektu PAMIS je súčasťou Stratégie rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020, Programového 
vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 rozpracovaného na podmienky rezortu kultúry, bod 24. 
Elektronizácia a informatizácia prostredia Pamiatkového úradu SR a dokumentu Stratégia ochrany 
pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 Akčný plán na roky 2018-2020, schváleného Vládou SR 
5.12.2018, je výlučne v kompetencii samotného Pamiatkového úradu SR. V rámci realizovaného 
Národného projektu Ministerstva vnútra SR „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ boli 
identifikované problémy súčasného stavu pri procesoch PÚ SR a KPÚ. 

PAMIS bude implementovaný a prevádzkovaný v prostredí PÚ SR. Hodnota potenciálneho 
Pamiatkového informačného systému (ďalej aj „PAMIS“) spočíva v zrýchlení vyhľadávania 
komplexných a konsolidovaných informácii o prvku pamiatkového fondu (objekte, nálezisku, parcele, 
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oltári, soche a pod.), čo v praxi znamená efektívnejšie využitie ľudského potenciálu na PÚ a KPÚ. 
Priamym dopadom implementácie PAMIS bude v konečnom dôsledku rýchlejšie spracovanie žiadostí 
a rozhodnutí smerom k občanovi, podnikateľovi či k orgánu verejnej správy. Podrobné merateľné 
ukazovatele projektu sú uvedené na stránke PÚSR, priamo v ŠÚ : 
http://www.pamiatky.sk/sk/page/zverejnenie-studie-uskutocnitelnosti-pamis, alebo v systéme 
METAIS, záložky CBA „Procesy - AS IS“ a „Procesy - TO BE“. 
Jednou z prioritných oblastí PÚ SR je chrániť pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo Slovenskej 
republiky. Vďaka implementácii informačného systému bude možné lepšie spracovávať a uchovávať 
komplexné informácie o pamiatkovom fonde po dobu ďalších generácií. 
Ďalším zásadným cieľom informačného systému PAMIS je zavedenie elektronickej komunikácie na PÚ 
SR a KPÚ. Po zrealizovaní projektu bude PÚ SR poskytovať elektronické služby pre občanov 
a podnikateľov, publikovať rozšírený počet dát a informácií na svojom portáli a zároveň aj cez Úrad 
vlády SR. 
 

Projekt PAMIS bude implementovať Pamiatkový úrad SR z nasledovných dôvodov: 

 v zmysle § 18 odsek 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu pamiatkového fondu, kultúrne 
dedičstvo a knihovníctvo. Podľa § 9 ods. 1 Pamiatkového zákona sú PÚ SR a KPÚ zriadené na 
výkon špecializovanej štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. 

 PÚ SR v oblasti ochrany pamiatkového fondu zabezpečuje centrálnu správu pamiatkového 
fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk pre Slovenskú republiku, vykonáva 
v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických 
nálezov a archeologických nálezísk vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú krajské 
pamiatkové úrady. PÚ SR ďalej rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva 
teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu, zisťuje stav pamiatkového fondu a 
podmienky jeho ochrany, plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému, 
vedie archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu a iné úlohy vyplývajúce z Pamiatkového 
zákona. 

Kompetencie Pamiatkového úradu SR tak umožňujú realizovať navrhnuté iniciatívy ako jedinej 
inštitúcii špecializovanej štátnej správy v Slovenskej republike prostredníctvom národného 
projektu k relevantnej časti PO7 OPII Špecifický cieľ 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie 
verejnej správy IKT prostriedkami.  

2.1.3 Identifikované súčasné problémy 
Hlavné problémové oblasti a zároveň motivátory k implementácii projektu PAMIS sú: 

 Problémová oblasť 1 – elektronická komunikácia 

Neexistencia plnohodnotnej elektronickej komunikácie s PÚ SR a KPÚ, kritický stav IKT 
znemožňujúci optimalizovať vzájomnú komunikáciu PÚ SR a KPÚ (vrátane pracovísk), 
problémová oblasť je off-line (výmena údajov na CD nosiči raz za 24 mesiacov) komunikácia 
s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, ktorý poskytuje aktuálnu evidenciu 
a topografické údaje archeologických nálezísk PÚ SR a KPÚ. KPÚ vydávajú rozhodnutia pre 
vykonávanie archeologických výskumov. Z uvedeného je potrebné aby PAMIS zabezpečil:   
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o Zaviesť úplnú vnútornú elektronickú komunikáciu medzi PÚ SR, KPÚ a pracoviskami, 
o Zaviesť elektronickú komunikáciu medzi PAMIS a externými zdrojovými, resp. 

referenčnými registrami ITVS za účelom konzumácie referenčných údajov 
a poskytovania referenčných údajov pre ostatné ITVS prostredníctvom integrácií na 
spoločné moduly a zdrojové evidencie, registre v zmysle Štúdie uskutočniteľnosti 
PAMIS, 

o Zaviesť automatizovanú výmenu údajov medzi Archeologickým ústavom Slovenskej 
akadémie vied  s PÚ SR (prepojenie systémov PAMIS a CEANS). 

  

 Problémová oblasť 2 – výkon štátnej správy – odborné činnosti 

V rámci výkonu odborných činností dochádza k neefektívnemu využitiu ľudského potenciálu 
na PÚ SR, (aby sa zamestnanci mohli venovať prioritne svojej hlavnej činnosti, t.j. výkonu 
štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, odborným a výskumným úlohám a 
ostatným úlohám v zmysle Pamiatkového zákona), kde zamestnanci realizujú aktivity, ktorých 
agenda nie je elektronizovaná alebo optimálne nastavená (napr. manuálne procesy úhrady 
poplatkov, nejednoznačnosť procesných postupov nad údajovou základňou, napríklad medzi 
pamiatkovým fondom a archívom, zdĺhavé riešenie žiadostí, pre ktoré je potrebná manuálna 
lustrácia alebo zisťovanie v lokálnych evidenciách, archívoch, pri samotnom výkone). 
Z uvedeného je potrebné aby PAMIS zabezpečil: 

o Zaviesť elektronický nástroj na realizáciu výkonu odborných činností v súlade s 
platnými právnymi predpismi   

o Zaviesť elektronickú evidenciu výskumov PÚ SR 
o Zaviesť procesné postupy využívajúce maximálnu mieru automatizácie pri riadení 

výskumov PÚ SR, ktorých výkon podporujú novo vybudované alebo modernizované 
nástroje zahrnuté v riešení PAMIS  

o Zaviesť elektronický nástroj na realizáciu výkonu odborných činností v teréne využitím 
mobilných zariadení, kde zber údajov je uskutočňovaný elektronickými prostriedkami 
a v digitálnej podobe. Nástroj musí umožňovať využívanie údajov z jedného 
referenčného zdroja v teréne (vybraných evidencií PÚ SR) a zabezpečovať zber 
priestorových údajov v režimoch on-line (je dostupný prístup k internetu) a off-line 
(bez prístupu k internetu). Nástroj podporuje využívanie údajov zo všetkých aktuálne 
dostupných globálnych satelitných navigačných systémov. Nástroj musí taktiež 
umožňovať automatizované odovzdávanie nameraných údajov do relevantných 
evidencií na ďalšie spracovanie (zozbierané údaje, fotografie a pod.), prípadne musí 
umožňovať tvorbu úradných dokumentov na mieste, kde sú údaje odovzdané v režime 
on-line do príslušnej agendy, ktorá vyhotoví autorizáciu (napr. el. pečaťou úradu) 
a odošle do el. schránky dotknutých subjektov alebo osôb. Mobilné zariadenie musí 
umožňovať v rámci zberu údajov možnosť realizácie vyhotovovania podpisov FO (napr. 
potvrdenie zozbieraných údajov pri kontrole NKP a pod.) v rámci výstupu zápisnice.  

   

 Problémová oblasť 3 – výkon štátnej správy - poskytovanie služieb  

V súčasnosti vysoká záťaž PÚ SR a KPÚ spôsobuje predlžujúce lehoty poskytovania služieb 
smerom k FO, PO a verejnej správe. Každoročne narastá počet žiadostí pre výkon štátnej 
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správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických 
nálezísk, čo spôsobuje, že v rokoch 2003 - 2014 sa predĺžila doba poskytovania služieb 
v priemere o 20% ročne a v rokoch 2015 - 2018 až o 35% ročne. Vydávanie rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a stanovísk k stavebnej, či inej činnosti spojenej s obnovou kultúrnych 
pamiatok a úpravou nehnuteľností v pamiatkových územiach a ochranných pásmach má za 
sledované obdobie rokov 2010 – 2018 medziročný nárast v rozmedzí 6% až 9 %. Za obdobie 
rokov 2010 – 2017 bol počet osobných návštev na pracoviskách jednotlivých odborov PÚ SR 
a 18 pracoviskách KPÚ priemerne 23.000 až 28.400 ročne. Potreba osobnej návštevy bola 
vyvolaná osobným doručovaním žiadostí, či podkladov pre rozhodnutie, osobnými 
konzultáciami s pracovníkmi PÚ SR alebo KPÚ alebo získavaním informácii z Pamiatkového 
fondu v archíve PÚ SR respektíve v evidenciách Pamiatkového fondu. Zisťovanie, overovanie 
informácií v pamiatkovom fonde, ktoré sa v súčasnosti deje formou osobnej, alebo telefonickej 
či e-mailovej komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami PÚ SR a KPÚ je jedným z krokov, 
ktoré je potrebné vykonať pri spracovaní požiadaviek klientov (súkromný sektor, občania, 
verejná správa). Tento proces je zdĺhavý, trvá dva a viac dní, ale nevyhnutný, aby došlo k 
odbornému posúdeniu žiadosti klientov. Počet odborných vyjadrení, stanovísk, záväzných 
stanovísk a rozhodnutí vydaných PÚ SR a KPÚ sa medziročne zvýšil od r. 2003 z 12.141 na 
26.444 v roku 2017, čo je viac ako 100% nárast za sledované obdobie, pri nemennom stave 
počtu zamestnancov PÚ SR. V roku 2017 vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 4884 rozhodnutí v 
1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 10 889 záväzných stanovísk, 10 671 vyjadrení a stanovísk. 
V súvislosti s poskytovaním informačných služieb z evidencie Pamiatkového fondu s 
referenčnými dátami ÚZPF bolo v roku 2017 vlastníkom národných kultúrnych pamiatok, 
štátnym orgánom a organizáciám a ďalším fyzickým a právnickým osobám vydaných 1455 
výpisov k pamiatkovým objektom a predmetom, 138 ďalších výstupov, štatistických hlásení a 
zostáv z databáz automatizovaných registrov a poskytnutých 320 informácii 
sprostredkovaných písomnou, e-mailovou alebo telefonickou formou podľa požiadavky 
žiadateľa. PAMIS musí zabezpečiť: 

o Zaviesť elektronický nástroj podporujúci automatizované procesy pre výkon štátnej 
správy PÚ SR a KPÚ pre skrátenie zisťovania a overovania informácií o pamiatkovom 
fonde 

o Zaviesť elektronické služby PÚ SR na úrovni sofistikovanosti č. 4 (plná elektronizácia) 
eliminujúce osobné návštevy 

o Vybudovanie spoločnej (centrálnej) zdieľanej evidencie a registrov, podporujúcich 
výkon štátneho pamiatkového dohľadu,  

o Vybudovať nástroj pre zber a vyhodnocovanie štatistických údajov vrátane 
zabezpečenia exportu do preferovaných foriem, resp. do formátov určených pre 
zverejňovanie, prípadné ďalšie spracovanie. 

 

 

 Problémová oblasť 4 – údajová základňa  

PÚ SR je zákonom poverený vedením archívu v oblasti ochrany pamiatkového fondu, 
zhromažďovaním a uchovávaním dokumentácie a dát v oblasti PF. Nárast v zbierkach, 
registroch a v dátových súboroch je za obdobie rokov 2013 – 2017 priemerne 19.700 záznamov 
a dát ročne so vzrastajúcou cca 15 % ročnou tendenciou. V aktuálnom stave sú dáta 
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rozdrobené na všetkých pracoviskách PÚ SR a KPÚ. Nakoľko väčšina evidencií Pamiatkového 
fondu s referenčnými dátami a evidencií Pamiatkového fondu je v lokálnej evidencii 
jednotlivých oddelení PÚ SR, je získanie komplexnej informácie o prvku Pamiatkového fondu 
zdĺhavé. V prípade zisťovaní informácií z evidencií Pamiatkového fondu s referenčnými dátami 
a evidencií Pamiatkového fondu, zamestnanec PÚ SR je v mnohých prípadoch nútený ručne 
vyhľadávať údaje aj v papierových kartotékach. V súčasnosti je mimo základného 
informačného systému isvs_6122_Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového 
fondu (AIS OP) evidovaných približne 127.600 záznamov so 638.000 dátami v evidenciách 
Pamiatkového fondu, ktorými disponuje PÚ SR a nie sú elektronicky či digitálne spracované. 
Požiadavkou na PAMIS je: 

o  Modernizácia a migrácia archívu PÚ SR a jeho integrácia do centrálneho riešenia 
PAMIS 

o Vybudovať digitálny archív PÚ SR podporujúceho mechanizmus riadenia a aktualizácie 
existujúcich údajov a dokumentácie vrátane integrácie na existujúci AISOP 

o Konsolidovať údajovú základňu archívu PÚ SR na základe vybudovania sémantických 
slovníkov a štandardizačných metodík umožňujúcich jednotné popisovanie 
a archiváciu dokumentácie a údajov 

o Vybudovať nástroj pre zverejňovanie informácií o údajoch a dokumentácie vedených 
v  archíve PÚ SR 

o Zabezpečiť na základe čiastkových analýz vypracovanie plánu migrácie údajov 
v elektronickej forme 

o Zabezpečiť realizáciu migrácie údajov z lokálnych evidencií PÚ SR, KPÚ, prípadne 
pracovísk PÚ SR do modernizovaného archívu PÚ SR 

 Kvalitu a čistotu dát bude zabezpečovať PÚSR.  

2.2 Ciele PAMIS 
Pri definovaní cieľov PAMIS vychádzame z definovaných merateľných cieľov a motivačnej architektúry 
v Štúdii uskutočniteľnosti Ciele Štúdie uskutočniteľnosti. 

 Cieľ Merateľný ukazovateľ 

1 Zlepšenie výkonu štátnej  správy v oblasti ochrany 
pamiatkového fondu 

Priemerné zníženie trvania procesov (v hodinách) 
o 40%  (v zmysle CBA) 

2 Využívanie referenčných registrov štátnej  správy 
prostredníctvom Modulu procesnej integrácie a 
integrácie údajov - Informačný systém Centrálnej 
správy referenčných údajov automatizovaným 
spôsobom 

Počet KPÚ a  organizačných jednotiek PÚ SR 
využívajúcich elektronické prostriedky 
Pamiatkového informačného systému na úseku 
ochrany pamiatkového fondu, kultúrneho dedičstva 
a  knihovníctva pri výkone verejnej moci z 1 na 16 

3 Zavedenie poskytovania elektronických služieb s 
úrovňou 4 (plná elektronizácia) 

Počet poskytovaných koncových služieb fyzickým 
osobám a právnickým osobám prostredníctvom 
Ústredného portálu z 0 na 16 

4 Poskytovanie Open Data Počet publikovaných open data balíčkov z 0 na 18 

Tabuľka 2 - Merateľné ciele Štúdie uskutočniteľnosti 
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2.2.1 Ciele motivačnej architektúry 
 V rámci motivačnej architektúry (zdroj ŠU) sú z pohľadu jednotlivých aktérov, resp. zainteresovaných 
strán definované nasledovné globálne ciele: 

 Aktér Cieľ Požiadavka 

Ministerstvo kultúry SR Zefektívnenie komunikácie medzi 
Ministerstvom kultúry SR a Pamiatkovým 
úradom SR 

Zavedenie interného komunikačného 
prepojenia medzi Ministerstvom 
kultúry SR a Pamiatkovým úradom SR 
v oblasti ochrany pamiatkového fondu 

Pamiatkový úrad SR a 
krajské pamiatkové úrady 

Zefektívnenie pracovného času pracovníkov 
Pamiatkového úradu SR 

Zvýšená ochrana pamiatkového fondu SR 
Zefektívnenie pracovného času pracovníkov 
krajských pamiatkových úradov 

 

Potreba efektívnejšieho využitia 
ľudského potenciálu na Pamiatkovom 
úrade SR a KPÚ, 
Zvyšujúca záťaž Pamiatkového úradu 
SR a KPÚ a tým predlžujúca sa doba 
poskytovania služieb Pamiatkového 
úradu a KPÚ voči fyzickým osobám, 
právnickým osobám, verejnej správe 

a štátu, 

Potreba lepšie spracovávať a uchovávať 
komplexné informácie o pamiatkovom 
fonde v elektronickej podobe po dobu 
ďalších generácií. 

Fyzické osoby /FO/, 
právnické osoby /PO/, 
samospráva a ostatné 
úrady štátnej správy 
komunikujúce s 
Pamiatkovým 

úradom SR 

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 
koncových služieb pre FO, PO, územnú 

samosprávu a štátnu správu, prípadne OVM 

Potreba zrýchlenia a skvalitnenia 
vyhľadávania informácií o 
pamiatkovom fonde, 

Potreba konsolidácie informácií o 
pamiatkovom fonde, 

Potreba rýchlejšieho spracovania 
žiadostí a rozhodnutí smerom k FO, PO, 
verejnej inštitúcii, 

Potreba minimalizácie osobných 
návštev na Pamiatkovom úrade SR a 
KPÚ. 

Tabuľka 3 - Ciele motivačnej architektúry 
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2.3 Legislatíva  
  

Právny rámec ochrany pamiatkového fondu vytvára Pamiatkový zákon a jeho vykonávajúca vyhláška 
MK SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 253/2010 Z. z.. 

 

Orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu sú: 

 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ústredný orgán štátnej správy na úseku ochrany 
pamiatkového fondu, vypracúva koncepciu ochrany pamiatkového fondu a určuje hlavné 
smery a stratégiu ochrany národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území), 

 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ( právnická osoba, vykonáva v druhom stupni štátnu 
správu na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických 
nálezísk vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú krajské pamiatkové úrady), 

 krajské pamiatkové úrady (v prvom stupni vecne príslušný správny orgán, ktorý rozhoduje o 
právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pamiatkového 
fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk), 

 

- Pamiatkový zákon definuje práva, povinnosti, vzájomné väzby, popisuje problematiku 
štátneho pamiatkového dohľadu, upresňuje vzťah k samosprávnemu kraju, obci. 

- Pamiatkový zákon popisuje náležitosti spojené s vyhlásením veci za národnú kultúrnu 
pamiatku, zmenou alebo zrušením vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej 
rezervácie alebo zóny, ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového 
územia a zápisu do Zoznamu svetového dedičstva. PÚ SR je poverený vedením ÚZPF. 

- Pamiatkový zákon definuje základnú ochranu pamiatkového fondu, práva a povinnosti 
vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a vlastníkov nehnuteľností v pamiatkových 
územiach. Samostatná časť je venovaná obnove národných kultúrnych pamiatok, úprave 
nehnuteľností v pamiatkovom území, alebo v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky 
alebo pamiatkového územia a reštaurovaniu národných kultúrnych pamiatok, ako aj pomoci 
štátu pri obnove národných kultúrnych pamiatok. 

- Z pohľadu odborných činností je dôležitý pamiatkový výskum, ku ktorému je potrebná osobitná 
odborná spôsobilosť a spracovanie odborných poznatkov vo výskumnej dokumentácii 
(náležitosti výskumnej dokumentácie podrobne stanovuje vyhláška).  

- Pamiatkový zákon popisuje nakladanie s nálezom všeobecne, aj nálezmi zistenými počas 
obnovy alebo úpravy nehnuteľnosti, ako aj archeologickými nálezmi.  

- Archeologické náleziská sa evidujú v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk, ktorá je 
v kompetencii Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, kde sú vyznačené 
archeologické náleziská vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku alebo pamiatkové územie.  

- Evidencia archeologických nálezísk je poskytovaná PÚ SR, KPÚ manuálnym spôsobom, za 
účelom evidencie.  
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- PÚ SR je správcom archeologických nálezov okrem archeologických nálezov v správe 
Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied alebo múzeií zriadených ústredným 
orgánom štátnej správy. 

2.3.1 Definícia najčastejšie používaných pojmov v súlade s platnou 
legislatívou:  
 

Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí, vyhlásených podľa Pamiatkového 
zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“), pamiatkové rezervácie a 
pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za 
kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. 
 
Pamiatková hodnota je súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, 
architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre 
ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany. 
 
Kultúrna pamiatka podľa Pamiatkového zákona je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej 
hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. 
 
Pamiatkové územie je sídelný územný celok alebo krajinný územný celok sústredených pamiatkových 
hodnôt alebo archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktorý je z dôvodu ich ochrany podľa 
tohto zákona vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu. 
 
Archeologický nález je hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších 
dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. 
Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, strelivo, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný 
vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946. 
 
Archeologické nálezisko je nehnuteľná vec na topograficky vymedzenom území s odkrytými alebo 
neodkrytými archeologickými nálezmi v pôvodných nálezových súvislostiach. 
 
Ochrana pamiatkového fondu je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, 
evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych 
pamiatok a pamiatkových území. 
 
Ochranné pásmo je územie vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia 
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny. 
 
Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od 
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou 
kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj 
pozemok.  
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2.4 Používatelia informačného systému PAMIS 
   

Medzi osoby vstupujúce do informačného systému PAMIS patria: 

  
 Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na základe ich životnej situácie sú konzumentmi 

služieb PAMIS, resp. realizujú jednotlivé podania na PÚ SR prípadne na KPÚ vrátane pracovísk 
KPÚ.  

 Odborne spôsobilé a záujmové osoby, ktoré v zmysle kritérií, rozsahu relevantných právnych 
predpisov participujú na obnove a ochrane pamiatkového fondu, a v IS PAMIS realizujú 
odborné činnosti pod dozorom PÚ SR. 

 Zamestnanci obcí a samosprávnych krajov realizujúci agendy spojené s ochranou a obnovou 
Pamiatkového fondu.  

 Orgány verejnej moci  

 Osoby povinné zadávať a využívať údaje PAMIS - OVM:  

o Zamestnanci PÚ SR (právnická osoba, vykonáva v druhom stupni štátnu správu na 
úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických 
nálezísk vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú krajské pamiatkové úrady) 
zodpovedajú za riadenie a správu údajov, 

o Zamestnanci KPÚ (v prvom stupni vecne príslušný správny orgán, ktorý rozhoduje o 
právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany 
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk) 
zodpovedajú za správu údajov, 

 Osoby zabezpečujúce riadny chod informačného systému PAMIS, resp. aplikačný 
a systémový správcovia riešenia. 
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3 OPIS  SÚČASNÉHO  STAVU 
Opis súčasného stavu vychádza zo Štúdie uskutočniteľnosti IS PAMIS 

3.1   Biznis architektúra AS-IS 
Pri analýze business architektúry PÚ SR (realizovanej v rámci Národného projektu Ministerstva vnútra 
SR „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“) bolo identifikovaných: 

 34 procesov výkonu štátnej správy (podrobný popis procesov vrátane procesných máp je 
uvedený v "CBA", v časti "Procesné mapy"), 

 23 evidencií Pamiatkového fondu, z toho 6 evidencií Pamiatkového fondu s referenčnými 
dátami v zmysle Pamiatkového zákona, 

 34 zákonov, vyhlášok, deklarácií, dohovorov a nariadení vlády súvisiacich s Pamiatkovým 
zákonom, 

 16 koncových služieb PÚ SR a KPÚ s potenciálom plnej elektronizácie prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk (úroveň sofistikovanosti 4),  

 18 datasetov vhodných pre otvorené dáta. 

3.1.1 Najpočetnejšie procesy  

Názov procesu Početnosť 
procesov/prípadov za 

rok 2017 

P0043a Nahlásenie nálezu pamiatkovej hodnoty PÚ SR 150 

 

P0043b Nahlásenie nálezu pri stavebnej činnosti 475 

 

P0337 Uloženie sankcie 72 

P0396 Vykonanie štátneho pamiatkového dohľadu 3500 

P0577 Získanie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov 

283 

P0819a Získanie rozhodnutia o zámere na reštaurovanie 394 

P0819b Získanie záväzných stanovísk na obnovu NKP/úpravu nehnuteľnosti 
v pamiatkovom území 

4500 

P0820 Získanie rozhodnutia o pamiatkovom výskume 800 
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P1071a Získanie záväzných stanovísk pre účely územného a stavebného konania 
na základe žiadosti FO/PO 

5250 

P1071b Získanie záväzných stanovísk pre účely územného a stavebného konania 
na základe oznámenia stavebného úradu 

1500 

P1072 Získanie rozhodnutia o umiestnení zariadenia na nehnuteľnej kultúrnej 
pamiatke alebo v pamiatkovom území 

312 

P1079 Získanie výpisu z ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1940 

Tabuľka 4 - Najpočetnejšie procesy 

3.1.2 Procesné nedostatky 
V rámci realizovaného Národného projektu Ministerstva vnútra SR „Optimalizácia procesov vo verejnej 
správe“ boli identifikované problémy súčasného stavu pri 34 procesoch PÚ SR / KPÚ. Štúdia 
uskutočniteľnosti uvádza identifikované problémy pri 4  najpočetnejších procesoch PÚ SR / KPÚ: 

Názov životnej situácie / názov 
procesu / 

početnosť za rok 2017 

 

Stručný popis Identifikované problémy 
 

Stavba nehnuteľnosti, 
Rekonštrukcia nehnuteľnosti / 
Získanie záväzných stanovísk pre 
účely územného a stavebného 
konania / 6750  
 

Jedná sa o proces získania 
záväzných stanovísk pre ďalšie 
konanie a rozhodovanie, o ktoré 
požiadala fyzická alebo 
právnická osoba alebo na základe 
oznámenia stavebného úradu 
 

Žiadosti sa dajú podať iba 
papierovo, sú v 
neštruktúrovanej forme. 
 
Identifikačné údaje o podaní 
sa zadávajú do systému 
registratúry ručne. 
 
Podnet na spracovanie 
priraďuje vedúci (riaditeľ 
krajského pamiatkového 
úradu, vedúci pracoviska). 
 
Záväzné stanovisko sa 
vypracováva jednotlivo, na základe 
formulára. 
 
Schvaľovanie (tj. postúpenie 
dokumentu na schválenie, 
schválenie, vrátenie na 
prepracovanie) prebieha 
neelektronicky. 
 
Identifikačné údaje o 
odosielanej zásielke sa 
zadávajú do systému 
registratúry ručne. 

Rekonštrukcia nehnuteľnosti / 
Získanie záväzných stanovísk na 
obnovu NKP/úpravu 

Jedná sa o proces získania 
záväzného stanoviska KPÚ pre 
realizáciu 

Žiadosti sa dajú podať iba 
papierovo, sú v neštruktúrovanej 
forme. 
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nehnuteľnosti v pamiatkovom 
území/ 4500 
 

obnovy/úpravy/rekonštrukcie. 
Úrad posúdi zlučiteľnosť 
plánovanej obnovy alebo úpravy s 
ochranou pamiatkových hodnôt. 
KPÚ vedie konanie o 
obnove/úprave, v ktorom vydá 
záväzné stanovisko. 
 

 
Identifikačné údaje o podaní 
sa zadávajú do systému 
registratúry ručne. 
 
Podnet na spracovanie 
priraďuje vedúci (riaditeľ 
krajského pamiatkového úradu, 
vedúci pracoviska). 
 
Spracovateľ má podnet                     
v papierovej podobe, niektoré 
ďalšie informácie - podklady 
vie dohľadať v ústrednom 
zozname a na internete. 
 
Identifikačné údaje                            
o odosielanej zásielke sa 
zadávajú do systému 
registratúry ručne. 
 
Vyjadrenie môžu účastníci 
konania podať v papierovej 
podobe, alebo ústne do 
zápisnice, ktorá sa 
vypracováva jednotlivo. 
 
Vyjadrenia sú k dispozícii  
v papierovej podobe, ďalšie 
info si vie dohľadať na 
internete. 
 
Zápisnica sa vypracováva 
jednotlivo bez formulára. 
 
 

Vykonanie štátneho 
pamiatkového dohľadu pre 
zabezpečenie ochrany pam. 
fondu, arch.nálezov 
a arch.nálezísk, alebo  v priebehu 
obnovy NKP, či úpravy 
nehnuteľnosti v pamiatkovom 
území, ochrannom pásme, pri 
pamiatkovom výskume / 3500 
 

KPÚ vykonáva z úradnej povinnosti 
štátny pamiatkový dohľad pre 
zabezpečenie ochrany 
pamiatkového fondu, arch.nálezov 
a arch.nálezísk, alebo počas obnovy 
NKP a úpravy nehnuteľnosti 
v pamiatkovom území, ochrannom 
pásme pri pamiatkovom výskume. 
Zvoláva ústne pojednávania na 
prerokovanie žiadosti, spojené 
s miestnou obhliadkou.  
 

Oznámenie o vykonaní štátneho 
pamiatkového dohľadu sa 
vypracováva jednotlivo, bez 
formulára. 
 
Pri výkone ŠPD zamestnanec nemá 
v teréne možnosť napojenia na 
OŠIS, archív PÚ SR, agendu úradu 
na serveri PÚ SR, či internet za 
účelom zistenia druhu ochrany 
a identifikáciu objektov, či 
nehnuteľností, vlastníckych práv, 
vykonanej agendy, 
fotodokumentácie či 
dokumentácie a pod. 
 
Zamestnanec vypracováva 
zápisnicu/záznam v teréne ručne. 
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Zastavenie zistených 
nepovolených prác môže v teréne 
vykonať len ústne a až následne na 
pracovisku písomne rozhodnutím.   
 
Všetky procesy v teréne 
prebiehajú neelektronicky. 
 
Identifikačné údaje o odosielanej 
zásielke sa zadávajú do systému 
ručne.  

Získanie výpisu z 
Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu / 
1940 
 

Získanie výpisu z Ústredného 
zoznamu pamiatkového fondu o 
národnej kultúrnej 
pamiatke pre právne účely. 
 

žiadosti sa dajú podať iba 
papierovo, e-mailom, sú v 
neštruktúrovanej forme. 
 
Identifikačné údaje o podaní 
sa zadávajú do systému 
ručne všetko sa overuje v OŠIS 
Identifikačné údaje o 
odosielanej zásielke sa 
zadávajú do systému ručne 
Overenie žiadateľa o výpis 
z registra sa robí ručne. 
 

Tabuľka 5 - Prepojenie životnej situácie s identifikovanými problémami 

3.1.3 Súčasné koncové služby  

KS_kod_metais KS_nazov KS_sofistikovanost 

ks_336381 Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k stavbe 
pre obce 

úroveň 2 
 

ks_336377 Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy 
národnej kultúrnej pamiatky 

úroveň 2 

ks_336380 Podávanie žiadosti o získanie rozhodnutia o pamiatkovom 
výskume 

úroveň 2 

 

ks_336379 Podávanie žiadosti pre vykonanie dohľadu alebo dozoru pri 
rekonštrukcii pamiatky  

úroveň 2 

 

ks_336370 Oznamovanie začatia realizácie prác pri obnove národnej 
kultúrnej pamiatky alebo úprave nehnuteľnosti v 
pamiatkovom území 

úroveň 2 

 

ks_336373 Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k stavbe 
pre fyzické a právnické osoby 

úroveň 2 

 

ks_336376 Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy 
nehnuteľnosti v pamiatkovom území 

úroveň 2 
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ks_336372 Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o premiestnení 
národnej kultúrnej pamiatky 

úroveň 2 

 

ks_336378 Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere na 
reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky 

úroveň 2 

 

ks_336369 Poskytovanie výpisu z ústredného zoznamu pamiatkového 
fondu 

úroveň 2 

 

ks_336371 Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska o 
prípravnej / projektovej dokumentácii 

úroveň 2 

 

ks_336374 Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení 
reklamy / reklamného, informačného, propagačného alebo 
technického zariadenia 

úroveň 2 
 

ks_336375 Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o reštaurátorskej 
dokumentácii národnej kultúrnej pamiatky 

úroveň 2 

 
Tabuľka 6 - Súčasné koncové služby, zdroj: https://metais.vicepremier.gov.sk/ 

 

3.1.4  Súčasné evidencie (údajová základňa) 

Názov evidencie Relevancia na zákon č. 49/2002 
Z.z. 

o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov 

Spôsob evidencie v aktuálnom 
stave 

 

Register nehnuteľných národných 
kultúrnych pamiatok 

§ 22 Ústredný zoznam - Register 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok 

isvs_6122_Automatizovaný 
informačný systém ochrany 

pamiatkového fondu (AIS OP) 

Register hnuteľných národných 
kultúrnych pamiatok 

§ 22 Ústredný zoznam - Register 

hnuteľných kultúrnych pamiatok 

isvs_6122_Automatizovaný 

informačný systém ochrany 

pamiatkového fondu (AIS OP) 

Register pamiatkových území – 
rezervácií 

§ 22 Ústredný zoznam 
pamiatkového fondu - Register 

Pamiatkových rezervácií 

isvs_6122_Automatizovaný 

informačný systém ochrany 

pamiatkového fondu (AIS OP) 

Register pamiatkových území - zón § 22 Ústredný zoznam 
pamiatkového fondu - Register 

Pamiatkových zón 

isvs_6122_Automatizovaný 

informačný systém ochrany 

pamiatkového fondu (AIS OP) 

Register výtvarných súčastí 
architektúry 
 

§ 22 Ústredný zoznam - Register 

nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok 

isvs_6122_Automatizovaný 

informačný systém ochrany 
pamiatkového fondu (AIS OP) 

Register pamiatkových predmetov § 22 Ústredný zoznam - Register 

hnuteľných kultúrnych pamiatok 

isvs_6122_Automatizovaný 

informačný systém ochrany 
pamiatkového fondu (AIS OP) 



 

 

  

 

/ 19

Register ochranných pásiem § 18 Vyhlasovanie ochranného 

pásma 

isvs_6122_Automatizovaný 

informačný systém ochrany 

pamiatkového fondu (AIS OP) 

Evidencia obnovy národných 
kultúrnych pamiatok 

§ 32 Obnova kultúrnej pamiatky a 

úprava nehnuteľnosti 

isvs_6122_Automatizovaný 

informačný systém ochrany 
pamiatkového fondu (AIS OP) 

Evidencia reštaurovania 
pamiatkových predmetov a súčastí 
Architektúry 

§ 33 Reštaurovanie kultúrnej 

pamiatky 

lokálna evidencia 

Evidencia vývoja stavebno-
technického stavu a vlastníckej 

formy pamiatok 

§ 32 Obnova kultúrnej pamiatky a 
úprava nehnuteľnosti 

lokálna evidencia 

Archív výskumných dokumentácií 
z pamiatkových výskumov 

§ 39 Podmienky vykonávania 
pamiatkového výskumu 

lokálna evidencia 

Evidencia oprávnených 
právnických osôb a fyzických osôb 
s osobitnou odbornou 
spôsobilosťou na vykonávanie 

archeologického výskumu 

§ 36 Archeologický výskum a 
oprávnenie na vykonávanie 

archeologického výskumu 

lokálna evidencia 

Evidencia pamiatkových výskumov § 35 Pamiatkový výskum lokálna evidencia 

Evidencia majetku štátu a 
prevodov 

§ 40 Nález lokálna evidencia  

Evidencia práce subkomisie pre 
archeológiu 

§ 36 Archeologický výskum  

a oprávnenie na vykonávanie 

archeologického výskumu 

lokálna evidencia 

Evidencia zbraní a munície 
poskytovanej pyrotechnikmi 

§ 40 Nález lokálna evidencia 

Evidencia chemicko-
technologických výskumov 

§ 35 Pamiatkový výskum lokálna evidencia 

Evidencia štátneho pamiatkového 
dohľadu 

§ 12 Štátny pamiatkový dohľad 
§ 32 Obnova kultúrnej pamiatky    
a úprava nehnuteľnosti 

lokálna evidencia 

Zoznam svetového dedičstva § 21 Zápis do Zoznamu svetového 

dedičstva 

isvs_6122_Automatizovaný 

informačný systém ochrany 

pamiatkového fondu (AIS OP) 

Evidencia priestupkov a iných 
správnych deliktov 

§ 42 Priestupky 

§ 43 Iné správne delikty 

lokálna evidencia 

Evidencia archeologických nálezísk § 41 evidencia a využívanie 
archeologických nálezísk 

lokálna evidencia 

Evidencia správnych poplatkov Zákon o správnych poplatkoch lokálna evidencia 
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Evidencia knižničných diel §10 odsek 2, písmeno i) zákona 
49/2002 

Lokálna evidencia na PÚ                   
a jednotlivých KPÚ  

Tabuľka 7 - Súčasné evidencie 

3.2 Aplikačná architektúra AS-IS 

3.2.1 Súčasné prevádzkované IS 
 

Názov IS Plán využitia 

isvs_9487_Portál pamiatky.sk (existujúci isvs, ktorý IS PAMIS 
nahradí)  

isvs_9488_Modul Synchronizácia (existujúci isvs, ktorý IS PAMIS 
nahradí) 

isvs_9489_Registratúra (existujúci isvs, ktorý IS PAMIS 
nahradí) 

isvs_9486_Archív Pamiatkového úradu SR (existujúci isvs, ktorý IS PAMIS 
nahradí) 

isvs_6122_Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového 
fondu (AIS OP) 

(existujúci isvs, ktorý IS PAMIS 
nahradí) 

isvs_6124_Archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu (existujúci isvs, ktorý IS PAMIS 
nahradí) 

Tabuľka 8 - Súčasné IS 

 

V súčasnosti nemá PÚ SR plnohodnotný integrovaný informačný systém, ktorý by pokrýval jeho agendu 
a procesy. Väčšina agendy PÚ SR a KPÚ je, tak ako je to uvedené v časti štúdie 1.2 Dôvod, založená na 
obehu papierových dokumentov. 

Architektúra Informačného systému PÚ SR a KPÚ v súčasnosti pozostáva z nasledovných 
komponentov: 

 isvs_9487_Portál pamiatky.sk 
 isvs_9488_Modul Synchronizácia 
 isvs_9489_Registratúra 
 isvs_9486_Archív Pamiatkového úradu SR 
 isvs_6122_Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu (AIS OP) 
 isvs_6124_Archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu  

 
isvs_9487_Portál pamiatky.sk pozostáva z: 

 verejného portálu, portálu odbornej verejnosti, CMS – redakčný systém na správu obsahu. 
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 Verejný portál www.pamiatky.sk umožňuje obmedzené sprístupňovanie informácií dané 
architektúrou stránky, nemožnosť online prepojenia systémov na stránku (pozn. je potrebný 
export údajov zo systémov, aplikácií a ich manuálne zverejňovanie na webe). Súčasné riešenie 
rovnako neumožňuje integráciu mapových podkladov. Moduly sú tvorené portálovými 
komponentami a jeho aplikáciami a ostatnými aplikačnými front-endovými komponentami 
(ÚPVS, autorizačný modul, autentifikačný modul). 

 

isvs_9488_Modul Synchronizácia slúži na: 

 zverejňovanie informácií (jednosmerný prenos z AIS OP a archívu na www.pamiatky.sk) 
 synchronizáciu údajov (obojsmerný prenos medzi archívom a www.pamiatky.sk) 
 optimalizáciu obrázkov pre zobrazenie na webe, odosielanie emailových notifikácií (externým 

používateľom – bádateľom, pracovníkom bádateľne) integračnú vrstvu, ktorú tvoria integrácie 
na rezortné informačné systémy (isvs_7477_CDA, isvs_331_CAIR, back-office), agendu 
Pamiatkového úradu SR (HEREIN - permanentný informačný systém vytvorený pod záštitou 
Rady Európy, ktorý spája národné inštitúcie zodpovedné za ochranu kultúrneho dedičstva, 
CARARE - program Európskej komisie pre podporu informačných a komunikačných 
technológií, EUROPEANA - celoeurópsky kultúrny portál) a integráciu na Ústredný portál 
verejnej správy. 

Sú tu nasledovné pracovné integračné rozhrania: 

 integračné rozhranie na evidenciu digitálnych objektov PÚ SR (synchronizovaný s 
isvs_7477_CDA, isvs_331_CAIR) – typ integrácie poskytovateľ OAI-PMH, integračné rozhranie 
HEREIN a CARARE - typ integrácie poskytovateľ OAI-PMH, 

 modul Ministerstva kultúry SR elektronickej podateľne (isvs_369_Centrálna správa 
registratúry) - priame integračné rozhranie 

 

isvs_9489_Registratúra obsahuje: 

 integráciu na modul Archív (spoločné číselníky pre správu registratúry archívu, preberanie 
archívnych záznamov po vyraďovacom konaní z registratúry do modulu Archív, transformáciu 
záznamov, spisov a vecných skupín na archívne inventárne záznamy. Obsahuje Integráciu na 
DMS - Document management system, active directory. Umožňuje centralizovanú 
a decentralizovanú evidenciu zásielok, 

 definovanie druhov, sledovanie doručenia, spracovanie zásielok prichádzajúcich 
a odosielaných elektronickými kanálmi. Ďalej obsahuje prehľad o stave záznamu a spisu 
v reálnom čase, prideľovanie záznamov a spisov organizačným útvarom, realizácia reportov, 
možnosť delegovania práv a prístupov, správu rozhodnutí, atď. 

 

isvs_9486_Archív Pamiatkového úradu SR  
patrí do siete verejných špecializovaných archívov zriadených podľa § 4, písm. b) zákona NR SR          
č. 395/2002 o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Zameriava sa na ochranu 
a sprístupňovanie archívnych dokumentov súvisiacich s ochranou pamiatkového fondu. 
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 Archív v súčasnosti umožňuje automatizovať odborné archívne činností a bádanie v archívnych 
fondoch a zbierkach (viac info: http://www.pamiatky.sk/sk/page/databazy). 

 

isvs_6122_Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu (AIS OP) obsahuje: 

 Evidenciu údajov o kultúrnych objektoch (Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, Pamiatkové 
objekty, Hnuteľné národné kultúrne pamiatky, Pamiatkové predmety, Súčasti architektúry)  

 Evidenciu digitalizovaných obrázkov k jednotlivým objektom (Fotografie, Schémy, Mapy, 
Výkresy)  

 Evidenciu pamiatkových území (Pamiatkové rezervácie, Pamiatkové zóny), ochranných pásem, 
Svetové kultúrne dedičstvo 

 Spoločné číselníky, číselníky pre nehnuteľné a hnuteľné NKP, číselníky pre súčasti architektúry, 
hierarchické lokalizačné číselníky, číselník cirkví a diecéz, Modul Obnova pamiatok (evidencia 
informácii o obnovách), evidencia vlastníkov 

 Modul Archív digitálnych objektov, Evidencia údajov o digitálnych objektoch, Evidencia 
digitalizovaných fotografií, Export údajov do špecializovaného fondu v aplikácii Archív 

 
 

Súčasne sú na jednotlivých pracoviskách PÚ SR a KPÚ:  

 Lokálne evidencie založené na lokálnych nástrojoch (Adresárová štruktúra, tabuľkový nástroj 
(excel, OpenCalc), textový procesor (Word, OpenWord), lokálna databáza (MS Access), 
papierová kartotéka, archív s papierovými dokumentmi. Tieto evidencie sú bez integrácie (či 
už vzájomnej, resp. prepojenie na interné/externé systémy) 

 Pomocné lokálne evidencie na jednotlivých pracoviskách Pamiatkového úradu založené na 
lokálnych nástrojoch bez integrácie (či už vzájomnej, resp. prepojenie na interné/externé 
systémy)  

 Ďalšie špecializované lokálne aplikácie, hlavne z oblasti priestorových dát (Bentley, ARGIS, Q-
GIS, Google Earth)  
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3.2.2 Technologická architektúra AS-IS (AA) 

 

Obr. 1 – Technologická architektúra 

 

Základné charakteristiky súčasného technického riešenia: 

 isvs_9487_Portál pamiatky.sk a aplikácia isvs_6122_Automatizovaný informačný systém 
ochrany pamiatkového fondu (AIS OP) 

Prostredie operačného systému: Microsoft Windows server 

Riešenie je realizované 3 úrovňovou architektúrou, rozdelenou  do samostatných vrstiev oddelených 
firewallmi: 

 Prezentačná 
 Aplikačná 
 Databázová 

Databázové servre sú zapojené do clustrovaného riešenia 

Riešenie je pripojené do internetu a prostredníctvom externých sietí (GOVNET) k iným IS verejnej 
správy a používateľom. Súčasne je pripojené do VPN sieti pre pracoviská PÚ SR,  KPÚ a ich pracoviská. 
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Prezentačná vrstva pozostáva z komponentov: 

Microsoft IIS Web server  

Aplikačná vrstva pozostáva z komponentov: 

 Aplikácia realizovaná v rámci MS aplikačného servera (PAMUSERVER) 
 DB server MySQL Enterprise 5 32bit 

Databázová vrstva pozostáva z komponentov: 

 MS SQL Server 2008 Enterprise x64 

Pre zabezpečenie vysokej dostupnosti je v produkčnom prostredí databázová vrstva tvorená 2-
nódovým DB clusterom 

2) Hardvér: 

Hardvérové prostredie je pre prezentačnú, aplikačnú a databázovú vrstvu realizované nasledovnými 
komponentmi: 

 Prezentačná vrstva (WEBSERVER) - IBM HS21, 1x CPU, 8 GB RAM, NIC DATA počet: 2, HDD 2x 
72 GB, 

 Aplikačná vrstva (PAMUSERVER) - IBM HS21, 1xCPU, 4 GB RAM, NIC DATA počet: 2, HDD 2x 72 
GB, 

 Databázová vrstva (DBSLUSTER) tvorený dvoma uzlami DB1 a DB2 s nasledovnými 
parametrami: 
 DB1 - IBM HS22, 1x CPU, 16 GB RAM, NIC DATA počet: 6, HDD 2x72GB, 
 DB2 - IBM HS22, 1x CPU, 16 GB RAM, NIC DATA počet: 6, HDD 2x72GB, 

Diskové pole 

 Jedná sa o diskové pole IBM DS4800 s troma policami IBM EXP 810. Dve police obsahujú 14 
diskov 146 GB FC 15 000 ot/min. Jedna polica obsahuje 14 diskov 1 TB FATA. Diskové pole je 
pripojené do SAN. 

SAN infraštruktúra 

Je tvorená 2x SAN fabric. V každom sú dva SAN switche. Jedná sa o typ Brocade SAN Switch 4/10 for 
IBM BladeCenter. 

Požadovaná vysoká dostupnosť (High Availibility) je zabezpečovaná len na úrovni databázovej vrstvy 
(DB clustering); 

3.2.3 Bezpečnostná architektúra AS-IS  
Ciele bezpečnosti IS sú dosahované prostredníctvom technických, organizačných a personálnych 
opatrení zameraných na minimalizáciu rizík identifikovaných v analýze bezpečnosti IS na 
akceptovateľnú úroveň. Bezpečnosť systému je riešená na nasledujúcich úrovniach: 

 Fyzická úroveň pri vstupe do dáta centra. 
 Sieťová úroveň prostredníctvom firewall-u. 
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 Aplikačná úroveň prostredníctvom prístupových oprávnení systému a infraštruktúry. 
 Personálna úroveň prostredníctvom schvaľovania a evidenciou schválení prístupových 

oprávnení. 

V súčasnosti neexistuje jednotná politika bezpečnosti, distribuovaná po celej sieti PÚ SR. Zároveň 
chýba podpora bezpečnosti prostredníctvom HW a SW vybavenosti. Z pohľadu technológií 
a infraštruktúry a ich bezpečnostného hľadiska, je spoliehané na implementáciu zabezpečenia a 
pokrytie bezpečnosti v aplikáciách samotných. Sieť a HW neposkytuje dostatočné zabezpečenie, ktoré 
by bolo v súlade s bezpečnostnými štandardmi v súčastnosti. Nie je kontrolovaný traffic z vonkajšieho 
prostredia a naopak, nie sú sledované súbory a informácie, ktoré odchádzajú z prostredia 
Pamiatkového úradu SR. Logované informácie o situácii na sieti a v prostredí Pamiatkového úradu SR 
nie sú archivované dlhodobo, iba do úrovne dostupnosti diskového priestoru. 

 

Neexistuje centrálny systém evidencie identít. Preto užívatelia disponujú viacerými prihlasovacími 
menami a heslami do všetkých systémov, ktoré používajú. Nie sú k dispozícii nástroje na kontrolu 
správania sa užívateľov na všetkých systémoch. Nie je Recovery planning, ani základy Business 
continuity manažmentu. 

Vnútorný Firewall 

 Je hlavným ochranným bezpečnostným prvkom v sieti PÚ SR. 
 Je riešený produktom Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 (MS ISA 2006) 

Enterprise. 
 Je definovaný ISA Array s názvom ISA. 

ISA je zapojená ako vnútorný firewall. Smeruje premávku medzi jednotlivými VLAN (Clients, 
Management, Servers), vonkajšími sieťami Transport. 

DMZ (sieť zapojená v Inside rozhraní Cisco ASA pripájajúceho PÚ do siete Govnet) a Transport SWAN 
(sieť zapojená do routera SWAN pripájajúceho PÚ do MPLS siete SWAN). 

Pre jednotlivé segmenty siete poskytuje služby Web proxy a NTP server. 

Do siete internet publikuje služby Exchange (Outlook Web Access, Outlook Anywhere, Exchange 
ActiveSync). 

Do siete Govnet publikuje webové servre EKP, GIS. 

3.2.4 Prevádzka AS-IS (AA) – nefunkcionálne požiadavky 
V súčasnosti je prevádzka zastrešená technologicko - prevádzkovým oddelením s kapacitou troch ľudí. 
Vybrané a definované prevádzkové činnosti sú outsourcované i externe. 

Operatíva je poddimenzovaná, v prevádzke je ticketovací systém help-ois@pamiatky.gov.sk na 
hlásenie chýb, SLA podmienky sú nedostatočné, problémy sú riešené nesystémovo, ad-hoc. Uvedené 
má negatívny dopad na výkon štátnej správy PÚ SR. Súčasné riešenie predstavuje pre jednotlivé 
pracoviská nehomogénne podmienky konfigurácií. 
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Zálohy dát a informácií jednotlivých oddelení sú nedostatočné kvôli kapacite, ktorá je k dispozícii. 
Udržateľnosť systémov a zmenové konania sú priebežne vykonávané v obmedzenej miere. 
Infraštruktúra je náročná na prevádzkové a udržiavacie náklady. 

Súčasné podmienky sú nedostatočné pre bezpečnosť IS, zálohovanie a archiváciu. 

Hlavné nedostatky súčasného stavu: 

 zvýšené technické a personálne nároky na integráciu systémov, riadenie zmien vrátane 
aktualizácií informačných systémov, čo predstavuje nemalé nároky na finančné prostriedky, 

 vysoké a značne diferencované náklady na decentralizovaný výkon podporných procesov 
z dôvodu veľkosti a rôznorodosti KPÚ, 

 obmedzená možnosť evidencie požiadaviek na zmeny a podporu užívateľov pre jednotlivé 
agendové systémy, vrátane ich riadenia, s čím je spojený nekomplexný prehľad o stave 
systémov. 

 
PÚ SR vedie jednotlivé agendy v oblasti ochrany pamiatkového fondu s využitím informačných 
systémov, avšak tieto informačné systémy nie sú medzi sebou systémovo prepojené alebo vzájomne 
integrované. Existujúce informačné systémy sú vybudované na rôznych technologických a dátových 
platformách.  
Súčasná úroveň informatizácie služieb v oblasti ochrany pamiatkového fondu je nedostatočná z 
viacerých dôvodov. Aktuálne používané informačné systémy sú morálne a technicky zastarané, 
jednotlivé agendy sú roztrieštené aj mimo PÚ SR a KPÚ bez ich vzájomného previazania a bez možnosti 
pripojenia na integračnú vrstvu Informačného systému verejnej správy.  
 
Nie sú dostatočne definované dátové štandardy pre komunikáciu subjektov s centrálnym systémom v 
elektronickej forme. Rôznorodosť informačných systémov a ich distribúcia na rôzne úrovne riadenia 
verejnej a štátnej správy má za následok rozptýlenie údajovej základne. Časť údajov sa nachádza v 
lokálnych evidenciách krajských pamiatkových úradov a pracovísk, časť v špecializovaných databázach, 
časť len v lokálnych súboroch vo formátoch MS Office (Excel, Word).  
 
Absentujú nástroje pre elektronickú komunikáciu za účelom podávania žiadostí, autorizácií, súhlasov 
vrátane evidencie rozhodnutí a elektronické podávanie hlásení a podnetov v rámci ochrany a správy 
pamiatkového fondu.  
 
Súčasný stav informačných systémov neumožňuje efektívne sledovanie životného cyklu vyhlásených 
národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území, ktoré sú predmetom pamiatkovej ochrany. 
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4 POŽIADAVKY NA INFORMAČNÝ SYSTÉM 
PAMIATKOVÉHO ÚRADU SR 

4.1 Identifikované biznis požiadavky 

4.1.1 Požiadavky vyplývajúce z legislatívy 
 

Požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov s dopadom na funkcionality informačného systému 
PAMIS podporujúce výkon agend na úseku ochrany pamiatkového fondu 

 

ZÁKON č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (Pamiatkový 
zákon) 

 
PÚ SR a KPÚ sú orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, archeologických nálezov 
a archeologických nálezísk. Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených 
podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za 
pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za národné kultúrne 
pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Požiadavky pre informačný systém PAMIS: 
 

 Zabezpečovať podporu pri správe/evidencii hnuteľných vecí vyhlásených za národné kultúrne 
pamiatky 

 Zabezpečovať podporu pri správe/evidencii hnuteľných vecí, ktoré sú predmetom konania 
o vyhlásení za národné kultúrne pamiatky 

 Zabezpečovať podporu pri správe/evidencii nehnuteľných vecí vyhlásených za národné 
kultúrne pamiatky 

 Zabezpečovať podporu pri správe/evidencii nehnuteľných vecí, ktoré sú predmetom konania 
o vyhlásení  za národné kultúrne pamiatky 

 Zabezpečovať podporu pri správe/evidencii území, ktoré sú predmetom konania o vyhlásení 
za pamiatkové rezervácie 

 Zabezpečovať podporu pri správe/evidencii území, ktoré sú predmetom konania o vyhlásení 
za pamiatkové zóny 

 Zabezpečovať podporu pri evidencii lokalít svetového kultúrneho dedičstva 
 Zabezpečovať podporu pri ochrane hnuteľných vecí vyhlásených za NKP a pamiatkové územia 

(pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny) prostredníctvom ochranných pásiem 
 Zapezpečovať podporu pri správe/evidencii území vyhlásených za pamiatkové rezervácie 
 Zapezpečovať podporu pri správe/evidencii území vyhlásených za pamiatkové zóny 
 Zabezpečovať podporu pri správe archeologických nálezov 
 Zabezpečovať podporu pri ochrane/evidencii evidovaných archeologických nálezísk 

 
Pod pojmom „zabezpečovať“ sa rozumie schopnosť IS poskytovať funkcionality umožňujúce riadiť 
prístup k pamiatkovému fondu, archeologickým nálezom a archeologickým nálezískám, riadiť životný 
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cyklus informácií a dokumentácií uvedených v jednotlivých evidenciách a to na základe 
elektronizovaných a automatizovaných postupov a procesov zainteresovaných používateľov.     
 
 
Na základe § 10 ods. 2 písmeno a) Pamiatkového zákona PÚ SR riadi a kontroluje výkon štátnej správy 
na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný KPÚ, § 10 ods. 2 písmeno f) pamiatkového 
zákona preskúmava záväzné stanoviská KPÚ, § 10 ods. 2 písmeno g) pamiatkového zákona rozhoduje 
o odvolaniach proti rozhodnutiam KPÚ a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania a § 
10 ods. 2 písmeno m) pamiatkového zákona poskytuje odbornú a metodickú pomoc KPÚ. Z uvedeného 
PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu PÚ SR pri riadení a kontrole výkonu KPÚ a umožniť preskúmavať ich 
rozhodnutia a záväzné stanoviská  

 Zabezpečovať podporu pri rozhodovaní o odvolaniach proti rozhodnutiam KPÚ 
 Zabezpečovať pre KPÚ odbornú a metodickú pomoc 

 
Na základe § 10 ods. 2 písmeno b) Pamiatkového zákona PÚ SR rieši a koordinuje odborné a výskumné 
úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu, § 10 ods. 2 písmeno k) 
pamiatkového zákona zabezpečuje pamiatkové výskumy a reštaurátorské práce. Z uvedeného PAMIS 
musí: 
 

 Zabezpečovať podporu správy (evidencie) odborných úloh PÚ a KPÚ 
 Zabezpečovať podporu správy (evidencie) výskumných úloh PÚ a KPÚ 
 Zabezpečovať podporu riadenia pamiatkových výskumov PÚ a KPÚ 
 Zabezpečovať podporu riadenia reštaurátorských prác PÚ a KPÚ 
 Zabezpečovať riadenie prístupu odborne spôsobilým osobám a subjektom v oblasti odborných 

a výskumných úloh PÚ a KPÚ 
 Zabezpečovať evidenciu metodológií a dokumentácie spojenej s ochranou pamiatkového 

fondu 
 Zabezpečovať podporu zberu údajov v rámci odborných a výskumných úloh “v teréne“ 

(prostredníctvom IKT a SW vybavenia) 
 
Na základe § 10 ods. 2 písmeno c) Pamiatkového zákona PÚ SR zisťuje stav pamiatkového fondu 
a podmienky  jeho ochrany. Z uvedeného PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu zisťovania stavu pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany “na 
mieste“ (v rozsahu údajov z evidencií PÚ a KPÚ) 

 Zabezpečovať podporu zisťovania stavu pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany             
“v teréne“ (prostredníctvom IKT a SW vybavenia) 

 
Na základe § 10 ods. 2 písmeno d) Pamiatkového zákona PÚ SR schvaľuje zásady ochrany 
pamiatkového územia, ktoré podľa § 11 ods. 2 písm. b) pamiatkového zákona vypracúva a vydáva KPÚ, 
tiež vypracúva podklady súvisiace s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie pre príslušné 
orgány štátnej správy a územnej samosprávy, spolupracuje s nimi v procese spracovania prípravnej, 
projektovej a reštaurátorskej dokumentácie na záchranu, obnovu a využitie kultúrnych pamiatok, 
pamiatkových území, archeologických nálezov a archeologických nálezísk. Z uvedeného PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu pre vypracovanie a schvaľovanie zásad ochrany pamiatkového územia, 
zabezpečovať podporu pre vypracovanie podkladov pre územnoplánovacie dokumentácie pre 
príslušné orgány štátnej správy a samosprávy  
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Podľa § 10 ods. 2 písmeno e) Pamiatkového zákona PÚ SR rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní 
vo veciach zverených mu pamiatkovým zákonom na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 10 
ods. 2 písmeno q) pamiatkového zákona vydáva pre potreby orgánov verejnej správy, orgánov činných 
v trestnom konaní a súdov odborné posudky a odborné stanoviská vo veci ochrany pamiatkového 
fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, podľa § 10 ods. 2 písmeno s) pamiatkového 
zákona vydáva odborné stanovisko o pamiatkovej hodnote predmetu kultúrnej hodnoty podľa 
osobitného predpisu. Z uvedeného PAMIS musí: 

 
 Zabezpečovať podporu rozhodovania v prvom stupni v správnom konaní vo veciach zverených 

mu pamiatkovým zákonom  
 Zabezpečovať podporu vydávania odborných posudkov a odborných stanovísk vo veci ochrany 

pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk 
 Zabezpečovať podporu vydávania odborných stanovísk o pamiatkovej hodnote predmetu 

kultúrnej hodnoty 
 

Podľa § 10 ods. 2 h) Pamiatkového zákona plní PÚ SR funkciu správcu príslušnej časti štátneho 
informačného systému, podľa § 10 ods. 2 písmeno i) pamiatkového zákona vedie archív v oblasti 
ochrany pamiatkového fondu. Z uvedeného PAMIS musí: 

 
 Zabezpečovať podporu spravovania (administrácie) informačného systému a jeho súviasiacich 

častí 
 Zabezpečovať podporu spravovania (prevádzky) informačného systému a jeho súvisiacich častí 
 Zabezpečovať podporu spravovania (administrácie) archívu PÚ SR 
 Zabezpečovať podporu riadenia prístupu a zverejňovania údajov archívu PÚ SR 
 Zabezpečovať podporu správy a evidencie fyzických archívnych položiek (dokumentácie a vecí)  
 Zabezpečovať podporu správy a evidencie digitálnych archívnych položiek (dokumentácie 

a vecí) 
 Zabezpečovať poskytovanie informácií prostredníctvom prezentačnej vrstvy (napr. portálu PÚ 

SR) 
 Zabezpečovať poskytovanie služieb archívu prostredníctvom prezentačnej vrstvy (napr. 

portálu PÚ SR) 
 
Podľa § 10 ods. 2 písmeno p) Pamiatkového zákona PÚ SR poskytuje výpisy a elektronické odpisy 
z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Aj v zmysle § 22 pamiatkového zákona PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu správy evidencií v príslušných registroch: 
o register hnuteľných národných kultúrnych pamiatok 
o register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 
o register pamiatkových rezervácií 
o register pamiatkových zón 

 Zabezpečovať v rámci výkonu zmien realizáciu vyznačenia (zápis, zmena, výmaz): 
o či sa nehnuteľná národná kultúrna pamiatka nachádza v pamiatkovej rezervácii, 

v pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme 
o či má nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, pamiatková rezervácia alebo 

pamiatková zóna vyhlásené ochranné pásmo 
o či je národná kultúrna pamiatka, pamiatková rezervácia alebo pamiatková zóna 

zapísaná v Zozname svetového dedičstva 
o premiestnenia národnej kultúrnej pamiatky  
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 Zabezpečovať podpory archivácie údajov, ktoré boli predmetom výmazu  
 Zabezpečovať na základe podnetu poskytovanie elektronických výpisov a odpisov 
 Zabezpečovať podporu prístupu ku všetkým registrom a údajom pre KPÚ  
 Zabezpečovať podporu pre žiadateľov o výpisy a odpisy prostredníctvom elektronických 

služieb dostupných v rámci prezentačnej vrstvy  
 
Podľa § 10 ods. 2 písmeno l) Pamiatkového zákona PÚ SR vykonáva a koordinuje dokumentačnú, 
vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť, a podľa § 10 ods. 2 písmena n) pamiatkového 
zákona spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie 
a prezentáciu pamiatkového fondu. V rámci uvedeného PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu pre  vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť 
prostredníctvom určeného verejne dostupného informačného portálu PÚ v rámci 
prezentačnej vrstvy. Súčasťou portálu sú dostupné nástroje a aplikácie umožňujúce 
prezentáciu údajov z evidencií PÚ SR (napr. katalóg pamiatkového fondu, bádateľňa, knižnica.) 

 Zabezpečovať správu obsahu a informácií zverejňovaných na informačnom portáli PÚ v rámci 
vzdelávacích a propagačných činností 

 
Podľa § 40 Pamiatkového zákona PÚ SR spravuje archeologické nálezy okrem archeologických nálezov, 
ktoré nie sú v správe Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied alebo múzeí zriadených 
ústredným orgánom štátnej správy.  V rámci uvedeného PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu správy a prevodov archeologických nálezov 
 
Podľa § 11 ods. 2 písmeno d) Pamiatkového zákona KPÚ rozhoduje vo veciach zverených mu 
pamiatkovým zákonom a výstupy týchto konaní na základe žiadostí, oznámení alebo z vlastného 
podnetu (ex offo) sú rozhodnutia, záväzné stanoviská, stanoviská, usmernenia, najmä: 
 
podľa § 24 Premiestnenie kultúrnej pamiatky, § 28 Práva a povinnosti vlastníka, § 30 Všeobecné 
podmienky pri ochrane pamiatkového fondu, § 31 Konanie o náprave, § 32 Obnova kultúrnej pamiatky 
a úprava nehnuteľnosti, § 33 Reštaurovanie kultúrnej pamiatky, § 35 Pamiatkový výskum,  § 36 
Archeologický výskum a oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu, § 39 Podmienky 
vykonávania pamiatkového výskumu, § 42 Priestupky a § 43 Iné správne delikty. Vydáva záväzné 
stanoviská podľa § 30 Všeobecné podmienky pri ochrane pamiatkového fondu a § 32 Obnova kultúrnej 
pamiatky a úprava nehnuteľnosti a stanoviská podľa § 29 Základná ochrana pamiatkového územia. 
Z uvedeného PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu v rámci agendy Rozhodovanie o premiestnení kultúrnej pamiatky, a to 
najmä pri 

o rozhodnutiach o premiestnení nehnuteľnej/hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky 

 Zabezpečovať podporu v rámci agendy všeobecné podmienky pri ochrane pamiatkového 
fondu, a to najmä pri  

o rozhodnutiach KPÚ vo veci umiestnenia reklamy, reklamných, informačných, 
propagačných alebo technických zariadení, ktoré nie sú stavbou na nehnuteľnej 
národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území 

o vydávaní stanovísk KPÚ pre konania orgánov štátnej správy a orgánov územnej 
samosprávy, kde danné konanie sa zaoberá aj ochranou pamiatkového fondu  

o rozhodnutiach o povinnosti strpieť označenie národnej kultúrnej pamiatky 
o rozhodnutiach o povinnosti strpieť sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nie 
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je obydlím, pre verejnosť 
o rozhodnutiach o zákaze alebo obmedzení nepovolenej činnosti alebo činnosti, ktorá 

ohrozuje zachovanie pamiatkových hodnôt 
o záväzných  stanoviskách o zámere úpravy nehnuteľnosti v ochrannom pásme 
o záväzných  stanoviskách k rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a samosprávy 
o stanoviskách ku všetkým stupňom spracovania územnoplánovacej dokumentácie 
o usmerňovania činnosti FO a PO, poskytovania odbornej a metodickej pomoci  

 
 Zabezpečovať podporu v rámci agendy Konanie o náprave, kde KPÚ určuje lehoty a podmienky 

pre vlastníka na vykonanie nápravy, ukladá v prípade potreby predloženie dokumentácie 
súvisiacej s predmetom konania a môže iniciovať podnet príslušnému orgánu na zákaz alebo 
obmedzenie nepovolenej činnosti, prípadne rozhodne o prevzatí hnuteľnej národnej kultúrnej 
pamiatky do úschovy. 
 

 Zabezpečovať podporu v rámci agendy Obnova národnej kultúrnej pamiatky, úprava 
nehnuteľnosti, a to najmä pri: 

o prijímaní a spracovaní žiadostí o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky 
a zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území  

o vydávaní rozhodnutí o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky a zámere úpravy 
nehnuteľnosti v pamiatkovom území 

o kontrole prípravnej a projektovej dokumentácie, činností a povinností vlastníka 
v rámci obnovy národnej kultúrnej pamiatky a úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom 
území 

o vydávaní záväzných stanovísk k prípravnej a projektovej dokumentácii v rámci obnovy 
národnej kultúrnej pamiatky a úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území 

o prijímaní a spracovaní žiadostí o vydanie záväzného stanoviska o zámere úpravy 
nehnuteľnosti v ochrannom pásme, 

o  realizácii štátneho pamiatkového dohľadu nad predmetom obnovy alebo úpravy 
o  ukladaní kompletnej dokumentácie skutočne vykonanej obnovy  

 
 Zabezpečovať podporu v rámci agendy Reštaurovanie kultúrnej pamiatky, a to najmä pri: 

o prijímaní a spracovaní žiadostí a vydávaní rozhodnutí o zámere na reštaurovanie 
o správe reštaurátorskej dokumentácie a vydávanie osobitných rozhodnutí o každom 

stupni dokumentácie  
o realizácii štátneho pamiatkového dohľadu nad  predmetom reštaurovania 

 
 Zabezpečovať podporu v rámci agendy Pamiatkový výskum, a to v oblastiach: 

o prijímaní a spracovaní žiadostí a vydávaní rozhodnutí o výskume 
o kontrole náležitostí o odbornej spôsobilosti (osvedčenie vydané MKSR) osoby 

vykonávajúcej výskum 
o  správa  umelecko-historického výskumu 
o  správa architektonicko-historického výskumu 
o  správa urbanisticko-historického výskumu 
o  správa archeologického výskumu 
o  správa chemicko-technologického výskumu 
o správa reštaurátorského výskumu 

 
 Zabezpečovať podporu v rámci agendy Archeologický výskum, a to najmä pri: 

o prijímaní a spracovaní žiadostí a vydávaní záväzných stanovísk alebo rozhodnutí 
k zámeru v rámci stavebnej činnosti na evidovanom archeologickom nálezisku  
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o vydávaní rozhodnutia o povinnosti vykonať archeologický výskum aj v oblasti, kde nie 
je evidované archeologické nálezisko z relevantných dôvodov 

 
 Zabezpečovať podporu v rámci agendy Podmienky vykonávania pamiatkového výskumu najmä 

pri: 
o oznamovaní o začatí pamiatkového výskumu oprávnenou osobou  
o oznamovaní o ukončení terénnej časti pamiatkového výskumu oprávnenou osobou  
o vydávaní rozhodnutí KPÚ k stanovenému druhu, rozsahu, spôsobu vykonávania 

pamiatkového výskumu a nakladaní s nálezmi 
o prijímaní a spracovaní výskumnej dokumentácie na posúdenie PÚ SR vrátane vydania 

stanoviska k výskumnej dokumentácii 
o  prijímaní a uložení výskumnej dokumentácie o pamiatkovom výskume do evidencií 

PÚ SR 
 

 Zabezpečovať podporu v rámci agendy Priestupky a  iné správne delikty, v rámci ktorej najmä 
pri: 

o  spracovaní podnetov, podpore v procese objasňovaní a prejednávaní priestupkov 
a iných správnych deliktov a vydávaní rozhodnutí 

o evidovaní a správe všetkých priestupkov a iných správnych deliktov v rozsahu úseku 
ochrany pamiatkového fondu (vrátane evidovaného odkladu alebo spôsobu úhrady)  

o  realizácii správy a evidencie uložených pokút fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, 
ktorú udeľuje KPÚ (podľa § 42, ods. 2 a 3, § 43 Pamiatkového zákona) a správnych 
poplatkov 

o  realizácií platby pokuty a správneho poplatku prostredníctvom ÚPVS  
  

 
Podľa § 12 ods. 1 písm. c) až f) Pamiatkového zákona je PÚ SR a KPÚ oprávnené vyzvať toho, kto 
vykonáva nepovolenú obnovu národnej kultúrnej pamiatky alebo nepovolenú úpravu nehnuteľnosti v 
pamiatkovom území, aby bezodkladne zastavil nepovolené práce,  
d) požadovať predloženie hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky a archeologického nálezu na 
dokumentačné účely alebo z dôvodu ich hroziaceho poškodenia alebo zničenia, 
e) vyžadovať od právnických osôb a fyzických osôb potrebnú súčinnosť, najmä vyjadrenia a informácie, 
ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona, predloženie dokladov a iných písomností,  
f) použiť technické prostriedky na zhotovenie dokumentácie a vyhotoviť písomný záznam o zistených 
skutočnostiach. Z uvedeného PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu v rámci agendy štátneho pamiatkového dohľadu a to najmä pri: 
o  správe povolených aj nepovolených obnov národných kultúrnych pamiatok alebo 

úprav nehnuteľností v pamiatkovom území  
o realizáciu a správu rozhodnutí PÚ a KPÚ o predloženie hnuteľnej národnej kultúrnej 

pamiatky a archeologického nálezu na dokumentačné účely alebo z dôvodu ich 
hroziaceho poškodenia alebo zničenia 

o  realizáciu zberu údajov technickými prostriedkami za účelom zhotovenia 
dokumentácie a vyhotovenia záznamu o zistených skutočnostiach („dohľad v teréne“) 

 

Podľa § 15 ods. 1 Pamiatkového zákona Vyhlasovanie kultúrnej pamiatky PÚ SR v spolupráci s KPÚ 
vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec, ktorá má pamiatkovú 
hodnotu z vlastného podnetu, ods. 3) pamiatkového zákona. Vlastník veci, ktorá je predmetom konania 
o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku, je účastníkom konania, ak má byť vyhlásená nehnuteľná 



 

 

  

 

/ 33

vec, účastníkom konania je aj obec.  
Z uvedeného PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu agendy vyhlasovanie národnej kultúrnej pamiatky a to najmä pri: 
o realizácii konania PÚ, resp. zabezpečenie procesného riadenia priebehu jednotlivých 

činností a komunikáciu medzi účastníkmi konania 
o doručovanie výstupov konania zainteresovaným účastníkom konania 
o vyžiadaní ďalších informácií a dokumentácie od účastníkov konania 
o realizáciu rozhodnutia o vyhlásení veci za národnú kultúrnu pamiatku 
o vypracovávaní podkladov, aj podnetov na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu 

pamiatku 
  

Podľa § 18 ods. 2 Pamiatkového zákona Vyhlasovanie ochranného pásma ochranné pásmo vyhlasuje 
na základe stanoviska obce PÚ SR rozhodnutím, v ktorom vymedzí jeho územie a podmienky ochrany. 
Účastníci konania o vyhlásení ochranného pásma sú upovedomení o začatí konania formou verejnej 
vyhlášky. Doručenie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma sa vykoná verejnou vyhláškou. 
Z uvedeného PAMIS musí: 

 Zabezpečovať podporu pri vyhlasovaní ochranného pásma, a to najmä: 
o vypracovanie podkladov pre vyhlásenie ochranného pásma 
o príjem stanoviska obce vo veci vyhlásenia ochranného pásma  
o vypracovanie rozhodnutia na vyhlásenie ochranného pásma 
o  vypracovanie a doručenie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma účastníkom 

konania verejnou vyhláškou 
o zabezpečenie ukladania a správy (evidencie) rozhodnutia o vyhlásení ochranného 

pásma 
o  doručenie potrebných údajov o vyhlásení ochranného pásma príslušnému okresnému 

úradu 
 
 
Podľa § 20 ods. 1 Pamiatkového zákona Zmena alebo zrušenie vyhlásenia kultúrnej pamiatky, 
pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny alebo ochranného pásma ak nastanú nové skutočnosti, 
môže PÚ SR vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky alebo vláda vyhlásenie pamiatkovej rezervácie 
alebo ministerstvo vyhlásenie pamiatkovej zóny zmeniť vo verejnom záujme alebo po zániku 
pamiatkových hodnôt aj zrušiť. Vyhlásenie ochranného pásma podľa § 18 ods. 2 Pamiatkového zákona 
môže PÚ SR rozhodnutím na základe stanoviska obce vo verejnom záujme zmeniť alebo zrušiť. Ak dôjde 
k zrušeniu vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny, 
PÚ SR rozhodnutím zruší aj vyhlásenie jej ochranného pásma. Z uvedeného PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu pri realizovaní zmeny (zrušenia) vyhlásenia národnej kultúrnej 
pamiatky, pamiatkového územia alebo ochranného pásma, a to najmä: 

o realizovanie konania na zmenu/zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky, 
pamiatkového územia, ochránného pásma. 

o doručenie rozhodnutia o zmene/zrušení vyhlásenia účastníkom konania, dotknutým 
orgánom 

o  uloženie (aktualizácia) zmenených údajov v rámci prislúchajúcich evidencií 
 

 
Podľa § 20 ods. 3 Pamiatkového zákona Zmena alebo zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky, 
pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny alebo ochranného pásma KPÚ alebo PÚ SR vypracúva 
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podklady na zmenu alebo zrušenie vyhlásenia na základe podnetu právnickej osoby, fyzickej osoby 
alebo z vlastného podnetu. Ak ide o zmenu alebo zrušenie vyhlásenia nehnuteľnej národnej kultúrnej 
pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny, k podkladu si KPÚ alebo PÚ SR vyžiada aj 
vyjadrenie obce. Z uvedeného PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu pri vypracovávaní podkladov na zmenu alebo zrušenie vyhlásenia na 
základe podnetu právnickej osoby, fyzickej osoby alebo z vlastného podnetu a to najmä: 

o realizovanie konania na zmenu alebo zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky 
o  vyžiadanie vyjadrenia obce v prípade ak ide o zmenu alebo zrušenie vyhlásenia 

nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny 
o doručenie rozhodnutia o zrušení účastníkom konania, dotknutým orgánom 
o uloženie (aktualizácia) zmenených údajov v rámci prislúchajúcu evidencií 

 
 
Podľa § 24 ods. 1 Pamiatkového zákona hnuteľnú kultúrnu pamiatku možno trvalo premiestniť iba na 
základe rozhodnutia KPÚ. Rozhodnutie KPÚ si vyžiada vlastník aj v prípade dočasného premiestnenia, 
ktoré vyžaduje odbornú demontáž národnej kultúrnej pamiatky. Ak ide o premiestnenie z verejne 
prístupného miesta, môže krajský pamiatkový úrad vydať rozhodnutie iba po prerokovaní s obcou. 
Podľa odseku 3 nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku alebo jej časť možno premiestniť iba na 
základe rozhodnutia KPÚ. Ak ide o trvalé premiestnenie nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky 
alebo jej časti, KPÚ vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení obce. Z uvedeného PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu pri výkone agendy premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky a to 
najmä pre: 

o  príjem a spracovanie žiadostí o trvalé alebo dočasné premiestnenie hnuteľnej 
národnej kultúrnej pamiatky 

o  príjem a spracovanie hlásení o premiestnenie hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky 
v prípade hrozby poškodenia  

o Vyžiadanie stanoviska obce, pokiaľ je hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
premiestňovaná z verejne prístupného miesta 

o vydanie rozhodnutia KPÚ o premiestnení hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky 
o  príjem a spracovanie žiadostí o trvalé alebo dočasné premiestnenie nehnuteľnej 

národnej kultúrnej pamiatky 
o Vyžiadanie vyjadrenie obce pokiaľ ide o trvalé premiestnenie nehnuteľnej národnej 

kultúrnej pamiatky alebo jej časti 
o vydanie rozhodnutia KPÚ o premiestnení nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky 
o uloženie rozhodnutia, prípadne súvisiacich výstupov  v rámci prislúchajúcej evidencie 

 
 Zákon č. 160/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach 
vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch 
štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: 
 
Podľa § 2 Vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky, ods. 6 Pamiatkový úrad 
a právnické osoby uvedené v odsekoch 4 a 5 sú povinné poskytnúť odborné stanovisko ministerstvu 
kultúry do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva kultúry o odborné stanovisko. Z uvedeného 
PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu pri výkone agendy vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia 
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Slovenskej republiky a to najmä pre: 
o príjem a spracovanie žiadostí o stanovisko k vývozu predmetu kultúrnej hodnoty 

z územia Slovenskej republiky 
o vydanie stanoviska PÚ pre MKSR k vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia 

Slovenskej republiky 
o uloženie stanoviska  v rámci prislúchajúcej evidencie 

 
 Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
proti byrokracii): 
 
Podľa § 35a odsek 4 Pamiatkového zákona, k žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa 
prikladá úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, doklad o odbornej praxi a odborný 
posudok pamiatkového úradu alebo archeologického ústavu o absolvovaní odbornej praxe. Na účely 
preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. d) a na účel predĺženia platnosti osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 
Z uvedeného PAMIS musí: 

 
 Zabezpečovať podporu agendy odbornej spôsobilosti v rámci vydávania odborného posudku 

a to najmä: 
o príjem a spracovanie žiadostí o vydanie odborného posudku PÚ SR 
o doručenie odborného stanoviska žiadateľovi   
o uloženie vydaného odborného posudku v rámci prislúchajúcej evidencie 

 IS PAMIS musí tiež v súlade s platnou legislatívou kladenou na výkon štátnej správy na úseku 
ochrany pamiatkového fondu zabezpečiť rýchly a priamy prístup do informačných systémov 
verejnej štátnej správy za účelom získania potrebných informácii a dokumentov, bez 
administratívnej záťaže žiadateľa, vlastníka, správcu a pod. 

 
 
 Vyhláška č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov: 
 
Vyhláška upravuje podrobnosti o vykonávaní reštaurátorských prác a o reštaurátorskej dokumentácii, 
§ 5 Podrobnosti o vykonávaní reštaurátorských prác a reštaurátorskej dokumentácii, § 6 Podrobnosti 
o dokumentácii vykonaných reštaurátorských prác, § 7 Podrobnosti o výskumnej dokumentácii, § 8 
podrobnosti o dokumentácii umelecko-historického výskumu a dokumentácii architektonicko-
historického výskumu, § 9 podrobnosti o dokumentácii urbanisticko-historického výskumu, § 10 
podrobnosti o dokumentácii archeologického výskumu. Z uvedeného PAMIS musí: 
 

 Zabezpečiť implementáciu vyhlášky v rámci agendy pamiatkový výskum, kde najmä: 
o  uplatní definované podrobnosti uvedené najmä v § 5 až § 10 predmetnej vyhlášky 

 
 Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a 
o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov: 
 
Podľa § 9 Nadobúdanie zbierkových predmetov, ak múzeum alebo galéria nadobudne ako zbierkový 
predmet národnú kultúrnu pamiatku, jej zápis v Ústrednom zozname pamiatkového fondu zostáva 
nedotknutý. Podľa § 16 Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú zachovávané v múzeu 
alebo v galérii ods. 5 ak sa pri zápise predmetu kultúrnej hodnoty a jeho evidencii preukáže jeho vysoká 
vedecká, historická, kultúrna a umelecká hodnota, môže PÚ SR začať proces vyhlásenia predmetu 
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kultúrnej hodnoty za národnú kultúrnu pamiatku. Z uvedeného PAMIS musí: 
 

 Zabezpečovať podporu agendy vyhlasovanie veci za národnú kultúrnu pamiatku, a to najmä 
pri: 

o realizácii konania PÚ SR, resp. zabezpečenie procesného riadenia priebehu 
jednotlivých činností a komunikáciu medzi účastníkmi konania 

o doručovanie výstupov konania zainteresovaným účastníkom a dotknutým orgánom 
o vyžiadaní ďalších informácií a dokumentácie od účastníkov konania, príp. iných osôb 
o realizáciu rozhodnutia o vyhlásení veci za národnú kultúrnu pamiatku  

 Zabezpečiť podporu v rámci správy ústredného zoznamu pamiatkového fondu a to najmä: 
o  Na základe rozhodnutia vykonať zápis národnej kultúrnej pamiatky do ústredného 

zoznamu PF 
 
   
Požiadavky vylývajúce z právnych predpisov súvisiacich s ochranou pamiatkového fondu a právnych 
predpisov, ktoré určujú vlastnosti a štandardy informačných systémov a údajov 
 
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
 

 IS PAMIS musí spĺňať relevantné požiadavky predmetného zákona 
 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon): 

Podľa § 10 Územný plán regiónu, § 13 Záväzná časť a smerná časť územnoplánovacej dokumentácie,  
§ 57 Ohlásenie stavebnému úradu je potrebné aby IS PAMIS: 

 Zabezpečoval na základe žiadostí a oznámení podporu pre realizátorov územného plánovania 
poskytovaním odborných stanovísk vrátane územného grafického priemetu pamiatkovej 
rezervácie, pamiatkovej zóny, ochranného pásma a mapového podkladu evidovaných 
archeologických nálezísk 
 

Podľa § 92 ods. 1) ak stavebný úrad rozhoduje o odstránení pamiatkovo chránenej stavby, vopred si 
obstará súhlas príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti. Obdobne si stavebný úrad 
obstará súhlas orgánu uvedeného v osobitných predpisoch, ak je to v nich priamo ustanovené. 
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vydanie príkazu na odstránenie stavby podľa § 91; stavebný 
úrad však oznámi orgánom uvedeným v odseku 1 dôvody, ktoré viedli k vydaniu príkazu na odstránenie 
stavby, pokiaľ možno ešte pred začatím odstraňovacích prác. Z uvedeného PAMIS musí: 

 Zabezpečovať na základe žiadostí vydávanie záväzných stanovísk o odstránení pamiatkovo 
chránenej stavby  
 

Podľa § 127 ods. 1) ak pri konaní alebo postupe podľa tohto zákona dôjde k nepredvídaným nálezom 
kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým 
nálezom, určí stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom hájacim osobitné záujmy podmienky 
zabezpečenia záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti, štátnej ochrany prírody a archeologických 
nálezov. 2) Stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo 
vykonávajúca iné práce podľa tohto zákona, nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej 
pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a 
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urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne 
stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým 
ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody. (3) Stavebný úrad môže vydané stavebné povolenie 
zmeniť alebo zrušiť, ak počas stavby dôjde k nálezu mimoriadne významnej kultúrnej pamiatky, ktorej 
význam potvrdí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a určí, ako sa stavebníkovi uhradia náklady 
na prípravu a uskutočňovanie stavby, na ktorú bolo stavebné povolenie zrušené. Z uvedeného PAMIS 
musí: 

 Zabezpečovať podporu pri ohlasovaní nálezu PÚ SR alebo KPÚ   
 
 
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, najmä § 247 až 249: 

Podľa znení § 248a Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky, § 249 Poškodzovanie 
a znehodnocovanie archeologického dedičstva, § 249a Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty je 
potrebné aby IS PAMIS: 

 Zabezpečoval funkcionality pre všetky procesné úkony v rámci agendy priestupkov podľa tohto 
zákona 

 Zabezpečoval podporu, tak aby v prípade potreby bolo možné iniciovať z IS PAMIS podnet na 
orgány činné v trestnom konaní 

 

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a s ním súvisiace právne predpisy: 

 - IS PAMIS musí byť v súlade s relevantnými ustanoveniami predmetného predpisu (najmä s §10, §10a, 
§11, §19, 20, §21, §22a, §24, §29, §34, §42, §43) 

Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších 
predpisov (INSPIRE/NIPI ). 

 IS PAMIS musí zabezpečiť funkcionality pre všetky úkony v rámci agendy podľa tohto zákona 

 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

 IS PAMIS musí zabezpečiť funkcionality pre všetky procesné úkony v rámci agendy správneho 
konania podľa tohto zákona 

 

Zákon č. 95/2019 Z. z.  o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 zabezpečiť súlad dodávaného IS PAMIS so Zákonom o ITVS č. 95/2019 Z. z. o informačných 
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov 

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 zabezpečiť súlad dodávaného IS PAMIS so Zákonom o KB č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 
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Vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch 
pre informačné technológie verejnej správy 

 zabezpečiť súlad dodávaného IS PAMIS s Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS a platnou legislatívou, 
v znení neskorších predpisov a predpismi, ktoré Vyhláška alebo jej súčasti nahradia. 

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení 
projektov 

 zabezpečiť súlad dodávaného IS PAMIS s Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov a platnou legislatívou, v znení 
neskorších predpisov a predpismi, ktoré Vyhláška alebo jej súčasti nahradia. 

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa 
ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií 
verejnej správy  

 zabezpečiť súlad dodávaného IS PAMIS s Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a 
obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy a platnou 
legislatívou, v znení neskorších predpisov a predpismi, ktoré Vyhláška alebo jej súčasti 
nahradia. 

__________________________________________________________________________________ 

 zabezpečiť súlad dodávaného IS PAMIS, ktorý je realizovaný v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, s Metodikou riadenia QAMPR (dostupnou 
na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-
qa/index.html ), resp. metodikou, ktorá ju nahradí 

 zabezpečiť súlad dodávaného IS PAMIS, ktorý je realizovaný v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, s Metodikou Jednotný dizajn manuál 
elektronických služieb verejnej správy (dostupná na 
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/standardy-
isvs/jednotny-dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html ), resp. 
metodikou, ktorá ju nahradí 

 zabezpečiť súlad dodávaného IS PAMIS, ktorý je realizovaný v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, s Metodikou Tvorba používateľsky 
kvalitných digitálnych služieb verejnej správy (dostupná na 
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/index.html ), resp. 
metodikou, ktorá ju nahradí. 

 pri realizovaní IS PAMIS zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek špecifikovaných v 
Metodike pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej 
bezpečnosti  (dostupná na https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf, 
ďalej len „Metodika zabezpečenia“), 

 umožniť PÚ SR vykonať audit bezpečnosti vyvíjaného IS PAMIS, vrátane informačných systémov a 
vývojového prostredia zhotoviteľa na overenie miery dodržiavania bezpečnostných požiadaviek 
relevantných právnych predpisov a zmluvných požiadaviek, 
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 zhotoviteľ sa zaväzuje, že prijme opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu bezpečnosti 
informačných systémov 

 poskytnúť PÚ SR a jemu nadriadeným orgánom plnú súčinnosť pri riešení bezpečnostného 
incidentu a  vyšetrovaní bezpečnostnej udalosti, ktoré budú súvisieť s dodávaným IS PAMIS, 

 poskytnúť PÚ SR kompletnú dokumentáciu Systému vrátane administrátorských prístupov, 
odovzdanie podkladových materiálov a zdrojových kódov verejnému obstarávateľovi, vrátane 
relevantných práv k nim podľa § 15 ods. 2 písm. d) 1. a 2. zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS v platnom 
znení. 

 zabezpečiť súlad dodávaného IS PAMIS, ktorý je realizovaný v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, so Zákonom o eGovernmente a 
Metodickým umernením (č. 3639/2019/oDK-1) o postupe zaraďovania referenčných údajov do 
zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri 
referencovaní (dostupným na https://datalab.digital/dokumenty/ ) 

 zabezpečiť súlad dodávaného IS PAMIS,  ktorý je realizované v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, s Katalógom služieb a požiadavkami na 
realizáciu služieb vládneho cloudu (dostupným na 
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/vladny-cloud/katalog-
cloudovych-sluzieb/index.html) 

 v spolupráci s PÚ SR, zabezpečiť aktualizáciu eGovernment komponentov v centrálnom 
metainformačnom systéme verejnej správy v súlade s Metodickým pokynom číslo 
ÚPVII/000514/2017-313 z 10.1.2017 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného 
systému verejnej správy povinnými osobami v znení neskorších predpisov 

 zohľadniť skutočnosť, že sú a budú použité všetky údaje, ktoré sú aktuálne vyhlásené za 
referenčné a voči ktorým platí podľa zákona o e-Governmente povinnosť referencovania sa (viď. 
§52). Sú vypublikované tu 
https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/list?page=1&count=20 (https://www.sk.cloud)  

 zohľadniť povinnosť orgánov verejnej moci (OVM), popísaný v Metodickom usmernení ÚPPVII 
zverejnenom na https://datalab.digital/referencne-udaje/ (https://datalab.digital/dokumenty) 

  využívať a poskytovať pri elektronickej komunikácii (viď. §10 ods. 2 e-Gov zákona) údaje 
prostredníctvom „Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (jeho časti IS CSRÚ)“.  Tento 
modul (viď. §10 ods. 11 e-Gov zákona) slúži o.i. na integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri 
referencovaní a pri výmene údajov s referenčnými registrami a základnými číselníkmi. 

 v prípade existencie centrálnej IKT zmluvy viažucej sa na dodávku licencií proprietárneho softvéru 
v rámci dodávaného diela postupovať v zmysle Uznesenia vlády č. 286/2019 o povinnosti 
prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám 

 zabezpečiť, aby zhotovený IS PAMIS poskytoval automatizovaný monitoring a pravidelný 
reporting (v intervale minimálne 1x týždenne) SLA parametrov dodaných koncových a aplikačných 
služieb,  

 zabezpečiť, aby zhotovený IS PAMIS poskytoval testovanie každej služby na nefunkčnosť eID 
a odosielanie hlásení o nefunkčnosti služby. 

 dodať IS PAMIS v minimálnom rozsahu schválenej Štúdie uskutočniteľnosti k „Pamiatkový 
informačný systém“ (LINK: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/f7dfd3cb-e263-0c3d-
8e46-fe2e7d3b0378?tab=documents) 
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4.1.2 Požiadavky na procesy PÚ a KPÚ 

P. č. Kód Názov procesu 

1 P0043  Nahlásenie nálezu Pamiatkovému úradu SR 

2 P0161  Podanie petície 

3 P0162  Podanie podnetov a sťažnosti 

4 P0337  Uloženie sankcie 

5 P0396  Vykonanie dohľadu, dozoru 

6 P0577  Získanie informácie podľa z. 211/2000 

7 P0740  Získanie povolenia na vývoz, premiestnenie KP 

8 
P0819  Získanie rozhodnutia o návrhu na reštaurovanie, záväzných stanovísk na 

obnovu/úpravu pamiatky 

9 P0820  Získanie rozhodnutia o pamiatkovom výskume 

10 P1063  Vyhlasovanie nehnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku 

11 P1064  Vyhlasovanie hnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku 

12 P1065  Zmena vyhlásenia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 

13 P1066  Zmena vyhlásenia hnuteľnej kultúrnej pamiatky 

14 P1067  Vyhlasovanie ochranného pásma 

15 P1068  Zmena vyhlásenia ochranného pásma 

16 P1069  Zrušenie vyhlásenia ochranného pásma 

17 P1070  Oznamovacie povinnosti 

18 P1071  Získanie záväzných stanovísk pre účely územného a stavebného konania 

19 
P1072  Získanie rozhodnutia o umiestnení zariadenia na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke 

alebo v pamiatkovom území 

20 
P1073  Získanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR o absolvovaní odbornej 

praxe 

21 P1074  Vyhlasovanie pamiatkovej zóny 

22 P1075  Vyhlasovanie pamiatkovej rezervácie 

23 P1076  Zapisovanie do zoznamu kultúrneho dedičstva 

24 P1077  Vyhľadávanie dokumentov z archívu v oblasti ochrany pamiatkového fondu 

25 P1078  Úhrada poplatku za služby archívu 

26 P1079  Získanie výpisu z ústredného zoznamu pamiatkového fondu 

Tabuľka 9 – Zoznam procesov PAMIS (zdroj: ŠU PAMIS) 



 

 

  

 

/ 41

 

P. č. Kód Názov procesných krokov 

1 Z01 Prijatie a spracovanie podania 

2 Z03 Riesenie predbezneho opatrenia 

3 Z04 Doziadanie 

4 Z05 Predlozenie dokladov, vysvetlenie 

5 Z07 Ustne pojednavanie 

6 Z08 Predvolanie osoby 

7 Z10 Vykonanie ohliadky 

8 Z11 Riesenie predbeznej otazky 

9 Z12 Spracovanie vyzvy na doplnenie podania 

10 Z14 Spisanie zapisnice 

11 Z15 Vypracovanie rozhodnutia 

12 Z16 Oznamenie rozhodnutia 

13 Z17 Interne schvalovanie 

14 Z18 Podanie odvolania 

15 Z20 Vykon rozhodnutia 

16 Z21 Odpustenie zmeskanej lehoty 

17 Z22 Zastavenie konania 

18 Z23 Spracovanie ziadosti k predlzeniu lehoty 

19 Z24 Prerusenie konania 

20 Z30 Nazeranie do spisu - odpis, vypis, kopia 

21 Z33 Dorucovanie 

22 Z38 Archivovanie dokumentov 

23 Z39 Vyradenie registraturneho zaznamu 

24 Z40 Skontrolovanie zaplatenia spravneho poplatku 

25 Z42 Priestupky 

Tabuľka 10 – Zoznam procesných krokov (zdroj: ŠU PAMIS) 

4.1.2.1 Zoznam procesov IS PAMIS 

Predmetom projektu PAMIS v zmysle štúdie uskutočniteľnosti je elektronizácia 34 procesov v úrovni 
sofistikovateľnosti č.4. Každý proces je možné zjednodušením (generalizáciou) rozdeliť do troch zón 
generického procesu: 
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 vstupná zóna – „VOLANIE SLUŽBY“ (alebo realizácia podania) kde používateľ alebo iniciátor 
procesu definuje požadovanú službu, ku ktorej v prípade potreby prikladá nevyhnutné údaje, 
ktoré nie sú súčasťou evidencie PÚ alebo nimi nedisponuje žiadny relevantný ITVS. Ukončenie 
volania služby predstavuje samotné podanie, ktoré je v prípade potreby podpísané 
používateľom elektronickou formou. 
 

 spracovateľská zóna – „SPRACOVANIE SLUŽBY“ – kde podanie je pridelené konkrétnemu 
spracovateľovi na vybavenie. Súčasťou spracovania sú k dispozícii okrem interných zdrojových 
evidencií aj rozhrania pre získanie dodatočných údajov z externých zdrojových registrov 
a evidencií. V rámci spracovania služby môžu nastať okolnosti požadujúce od používateľa 
(žiadateľa) doplnenie podkladov alebo informácií. Pre služby vyžadujúce úhradu poplatku bude 
dostupný mechanizmus vystavenia a doručenia platobného príkazu používateľovi 
prostredníctvom ÚPVS. Na základe informácie (zo Štátnej pokladnice) o úhrade poplatku 
(podľa typu poplatku - úhrada vopred alebo úhrada na základe konečného výmeru) bude 
proces spracovania služby pokračovať na poskynutie.   
 

 výstupná zóna – „POSKYTNUTIE SLUŽBY“ – po spracovaní služby je výstup opatrený el. pečaťou 
alebo el. podpisom PÚ, KPÚ a doručený prostredníctvom ÚPVS do el. schránky alebo listinne 
na fyzickú adresu. Výstupy (napr. záväzné stanovisko, rozhodnutie, a i.,) budú uložené aj v IS 
PAMIS v privátnej zóne používateľa. 
  

Schema generického procesu: 

 

Obr. 2  -  Znázornenie generického procesu PAMIS 
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Štúdia uskutočniteľnosti definuje nasledovné procesy, ku ktorým boli alokované agendové bloky 
PAMIS: 

P. č. Názov procesu kód Stav 

1 
Nahlásenie nálezu pamiatkovej hodnoty 
Pamiatkovému úradu 

P0043a Platný 

2 Nahlásenie nálezu pri stavebnej činnosti P0043b Platný 

3 Podanie petície P0161 Platný 

4 Podanie podnetov a sťažností P0162 Platný 

5 Uloženie sankcie P0337 Platný 

6 Vykonanie dohľadu, dozoru P0396 Platný 

7 Získanie informácie podľa Zákona č. 211/2000 P0577 Platný 

8 
Získanie vyjadrenia KPÚ k dočasnému vývozu 
kultúrnej pamiatky 

P0740a Platný 

9 Získanie rozhodnutia o premiestnení kultúrnej 
pamiatky 

P0740b Platný 

10 
Získanie rozhodnutia o návrhu na 
reštaurovanie 

P0819a Platný 

11 
Získanie záväzných stanovísk na obnovu 
NKP/úpravu nehnuteľnosti v pamiatkovom 
území 

P0819b Platný 

12 Získanie rozhodnutia o pamiatkovom výskume P0820 Platný 

13 
Vyhlasovanie nehnuteľnej veci za kultúrnu 
pamiatku na podnet účastníka konania* 

P1063a Zrušený 

14 
Vyhlasovanie nehnuteľnej veci za kultúrnu 
pamiatku na podnet 3. osoby 

P1063b Zrušený 

15 
Vyhlasovanie nehnuteľnej veci za kultúrnu 
pamiatku na vlastný podnet 

P1063c Platný 

16 
Vyhlasovanie hnuteľnej veci za kultúrnu 
pamiatku na podnet účastníka konania 

P1064a Zrušený 

17 Vyhlasovanie hnuteľnej veci za kultúrnu 
pamiatku na podnet 3. osoby 

P1064b Zrušený 

18 Vyhlasovanie hnuteľnej veci za kultúrnu 
pamiatku na vlastný podnet 

P1064c Platný 

19 
Zmena vyhlásenia nehnuteľnej kultúrnej 
pamiatky 

P1065 Platný 

20 
Zmena vyhlásenia hnuteľnej kultúrnej 
pamiatky 

P1066 Platný 

21 Vyhlasovanie ochranného pásma P1067 Platný 
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Tabuľka 11 -  Priradenie agendového bloku PAMIS k danému procesu.  

Poznámka: Procesy so stavom „zrušený“ boli zrušené zákonom č. 160/2018 Z. z. ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu  predmetov kultúrnej hodnoty a zákon 
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 

IS PAMIS musí zabezpečiť vybudovanie vyššie uvedených procesov.  

4.1.3  Požiadavky na služby PAMIS  
 
Požadovaný stav predpokladá centralizáciu a optimalizáciu zainteresovaných informačných systémov 
rezortu, prostredníctvom ktorých bude možné poskytovať elektronické služby zamerané na zvyšovanie 
kvality informačných zdrojov. Prostredníctvom elektronických služieb, ktoré budú využívať referenčné 
zdrojové registre bude možné optimalizovať a zjednodušovať jednotlivé agendové procesy s priamym 
dopadom na všetkých zainteresovaných aktérov. Významný prínos budú zabezpečovať vybudované 
zdieľateľné služby pre okolité informačné systémy a to aj v podobe otvorených dát (Open Data). V 

22 Zmena vyhlásenia ochranného pásma P1068 Platný 

23 Zrušenie vyhlásenia ochranného pásma P1069 Platný 

24 Oznamovacie povinnosti P1070 Platný 

25 
Získanie záväzných stanovísk pre účely 
územného a stavebného konania na základe 
žiadosti FO/PO 

P1071a Platný 

26 
Získanie záväzných stanovísk pre účely 
územného a stavebného konania na základe 
oznámenia stavebného úradu 

P1071b Platný 

27 
Získanie rozhodnutia o umiestnení zariadenia 
na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke alebo v 
pamiatkovom území 

P1072 Platný 

28 
Získanie odborného posudku Pamiatkového 
úradu SR o absolvovaní odbornej praxe 

P1073 Platný 

29 
Vyhlasovanie pamiatkovej zóny 

 

P1074 Platný 

30 
Vyhlasovanie pamiatkovej rezervácie 

 

P1075 Platný 

31 
Vyhľadávanie dokumentov z archívu v oblasti 
ochrany pamiatkového fondu 

P1077 Platný 

32 Úhrada poplatku za služby archívu P1078 Platný 

33 
Získanie výpisu z ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu 

P1079 Platný 

34 Zapisovanie do zoznamu kultúrneho dedičstva P1076 Platný 
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rámci budovania jednotlivých služieb je potrebné dodržiavať architektonické princípy, ktoré budú 
jednoznačne definovať pravidlá pre procesy, dáta, aplikácie, technológie a bezpečnosť.  

 
Zoznam koncových služieb, ktoré sú predmetom projektu PAMIS, resp. sú definované v ŠU: 

 Nahlasovanie nálezu pri stavebnej činnosti (ks_336325) 

 Nahlasovanie nálezu pamiatkovej hodnoty Pamiatkovému úradu (ks_336324)  

 Poskytovanie výpisu z ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ks_336323) 

 Oznamovanie začatia obnovy národnej kultúrnej pamiatky alebo úpravy nehnuteľnosti v 
pamiatkovom území (ks_336322) 

 Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska o prípravnej / projektovej dokumentácii 
(ks_336321) 

 Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o premiestnení národnej kultúrnej pamiatky 
(ks_336320) 

 Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k stavbe pre fyzické a právnické osoby 
(ks_336319) 

 Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení reklamy / reklamného, informačného, 
propagačného alebo technického zariadenia (ks_336318) 

 Podávanie žiadosti pre vykonanie dohľadu alebo dozoru pri rekonštrukcii pamiatky 
(ks_336316)  

 Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom 
území (ks_336315) 

 Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky 
(ks_336314) 

 Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere na reštaurovanie národnej kultúrnej 
pamiatky (ks_336313)  

 Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o reštaurátorskej dokumentácii národnej kultúrnej 
pamiatky (ks_336311)  

 Podávanie žiadosti o získanie rozhodnutia o pamiatkovom výskume (ks_336310) 

 Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k stavbe pre obce (ks_336309)  

 Publikovanie informácií Pamiatkového úradu (ks_336610) 

  
IS PAMIS musí zabezpečiť vybudovanie vyššie uvedených koncových služieb. Zdroj: 
https://metais.vicepremier.gov.sk/. 
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Minimálny rozsah dodávky diela tvorí schválená Štúdia uskutočniteľnosti: „Pamiatkový informačný 
systém“ vypublikovaná v MetaIS: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/f7dfd3cb-e263-
0c3d-8e46-fe2e7d3b0378?tab=documents. 

4.2 Modul - Prezentačná vrstva 

4.2.1 Portál 
Portál pre verejnosť má slúžiť občanom, podnikateľov, obciam a OVM ako aplikácia poskytujúca obsah 
údajov z pamiatkového fondu, resp. údajov z registrov a evidencií v pôsobnosti Pamiatkového úradu 
SR a krajských pamiatkových úradov. Bude poskytovať prístup ku koncovým službám, zabezpečovať 
propagačnú a edukačnú činnosť, vytvárať obsahový priestor každému návštevníkovi, prípadne 
registrovanému používateľovi umožňovať selekciu preferovaných informácií a údajov. 

Portál zároveň slúži ako vstupná brána pre dáta od externých používateľov, využívajúcich služby 
poskytované úradom, a bude zabezpečovať tú časť procesov, v ktorých je aktérom externý používateľ. 
Ďalšou funkciou portálu je poskytovanie informácií z oblasti pôsobenia úradu a prezentácia jeho aktivít 
odbornej a laickej verejnosti. 

Portál bude zabezpečovať hlavne nasledovnú funkcionalitu: 

 Poskytovanie prístupu ku koncovým službám prostredníctvom elektronických formulárov 
a špecializovaných aplikačných modulov 

 Prístup k údajom z evidencie pamiatkového fondu 
 Prezentácia referenčných/evidenčných údajov a informácií o pamiatkovom fonde v mapových 

vrstvách (GIS)   
 Nástroj pre bádateľov s možnosťou bádania v  archíve vedenom pamiatkovým úradom 
 Prezentácia informácií o Pamiatkovom úrade SR a o jeho činnosti pre návštevníkov, formou 

statického obsahu, súborov na stiahnutie a špecializovaných aplikácií so štruktúrovaným 
obsahom (tlačové správy, aktuality...). Za týmto účelom bude portál postavený na CMS riešení 
umožňujúcom správu statického a dynamického obsahu 

 Prístup ku katalógu knižničných diel v správe PÚ a KPÚ 
 Správu konta používateľa, vrátane správy rolí, oprávnení a používateľských preferencií 

 

Prístupnosť funkcionality portálu bude riadená na základe identity používateľa, pričom portál bude na 
najvyššej úrovni rozlišovať funkcionalitu pre prihláseného a neprihláseného používateľa, na základe 
čoho mu bude umožnený prístup do verejnej alebo aj privátnej časti portálu. Prihlásený používateľ 
bude ďalej špecifikovaný na základe jeho priradených rolí a oprávnení ohraničujúcich množinu funkcií, 
ktoré môže používateľ vykonávať.  

Portál v zmysle Výnosu o štandardoch ITVS bude podporovať neobmedzený počet jazykových mutácií 
(plánovaná je minimálne slovenská, anglická a nemecká jazyková mutácia), pričom štruktúra obsahu 
(menu) môže byť rozdielna a bude prístupný podľa príslušných štandardov aj hendikepovaným 
občanom.  



 

 

  

 

/ 47

4.2.1.1 UX a grafika – dizajn 

Od úspešného uchádzača požadujeme návrh minimálne 2 verzií grafickej podoby portálu, 
rozpracovaných na úroveň hlavnej stránky, podstránky a privátnej zóny. Zvolený návrh bude ďalej 
rozpracovaný do všetkých potrebných layoutov a spracovaný do formátu HTML.  

Požiadavky na UX dizajnu sú: 

 Zrozumiteľná štruktúra  
 Jednoduchý, prívetivý a konzistentný dizajn 
 Responzívnosť (mobil, tablet) 
 Jednoduchá navigácia 
 Prehľadné, zrozumiteľné a stručné informácie, jasne definovaná hierarchia nadpisov v rámci 

stránky 
 Používateľsky intuitívne spracovanie formulárov, s logickými popismi prvkov a jednoznačnou 

logikou validácie 

Konečná štruktúra webovej stránky bude navrhnutá na základe analýzy súčasného požadovaného 
obsahu v realizačnej fáze projektu a UX pravidiel. 

Portál musí z dôvodu SEO onpage faktorov spĺňať nasledovné kritériá. Toto sa vzťahuje na všetky časti 
webovej stránky (stránky, články a jednotlivé moduly), resp. na všetky ich frontend výstupy: 

 nastavenie title, description, keywords 
 generovať friendly URL (generované automaticky s možnosťou manuálnej úpravy), 
 automaticky generovaný súbor sitemap.xml, 
 responzívnosť, 
 valídny HTML 5 a CSS 3 kód, 
 dodržiavanie W3C štandardov, 
 eliminovať používanie inline CSS štýlov, 
 sémantika (h1-h7), možnosť upravovať kód cez WYSIWYG editor, 
 optimalizácia rýchlosti načítania stránky, veľkosť a počet súborov (js, css,images), kompresia 

obrázkov, cacheovanie obsahu 
 ALT popisy pre obrázky, 
 prepojenie so sociálnymi sieťami, 

4.2.1.2 Verejná časť portálu 

Verejná časť portálu je určená pre neautentifikovaných anonymných používateľov. V tejto časti sa 
zobrazujú všeobecne dostupné informácie z oblasti pôsobnosti pamiatkového úradu, ktoré sú 
sprístupnené prostredníctvom grafického používateľského rozhrania ako aj štandardizovaného 
strojovo-čitateľného rozhrania. Štruktúra portálu a obsah stránok sa bude vytvárať prostredníctvom 
CMS systému.  

4.2.1.2.1 Funkčné moduly verejnej časti portálu 

V nasledujúcich kapitolách sú spísané požiadavky na funkcionalitu modulov na verejnej zóne portálu. 
Táto funkcionalita je požadovaná pre neprihláseného alebo prihláseného používateľa. V niektorých 
prípadoch môžu byť určité akcie dostupné len v prípade, ak je používateľ prihlásený, avšak stále sa 
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nachádza vo verejnej zóne. Príklad: vyhľadávanie vo fondoch a zbierkach je prístupné aj 
neprihlásenému používateľovi, ale funkcia pridania inventárnej jednotky na žiadanku sa zobrazí iba 
prihlásenému používateľovi. 

4.2.1.2.1.1 Ústredný zoznam pamiatkového fondu  

Ústredný zoznam pamiatkového fondu (ÚZPF) obsahuje viaceré registre - register nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok, register hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, register 
pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón. Vo verejnej časti portálu sa budú zobrazovať 
tieto 3 registre: 

 Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 
 Register pamiatkových rezervácií 
 Register pamiatkových zón 
 Register pamiatkových objektov 

Dáta do týchto registrov sú zadávané a spravované v module znalostnej agendy, v module intranetovej 
zóny. 
 
Pre návštevníka portálu bude modul poskytovať prístup k verejným údajom a záznamom z ÚZPF, 
s možnosťou zobrazenia celkového zoznamu alebo špecifikovania konkrétneho registra:  

 register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok,  
 register pamiatkových rezervácií 
 register pamiatkových zón 
 Register pamiatkových objektov 

Ďalšie požiadavky na vyhľadávanie: 

 Prístup k verejným údajom a záznamom z katalógu pamiatkových objektov (entít).  
 Možnosť fulltextového a parametrického vyhľadávania, základné hľadanie podľa územnej 

identifikácie a ďalších zadefinovaných výberových polí 
 Výsledky vyhľadávania požadujeme zobrazovať vo forme zoznamu, vrátane náhľadovej 

fotografie. 
 Z výsledku vyhľadávania možnosť zobraziť detail pamiatky 

4.2.1.2.1.1.1 Zobrazenie detailu pamiatky  

Stránka detailu pamiatky bude zobrazovať verejné údaje o pamiatke zapísané v evidencii referenčných 
údajov.  Požadujeme zobraziť minimálne nasledovné údaje:  

 Identifikačné údaje 
 Fotografie 
 Popisné údaje 
 Územná identifikácia  
 Údaje o fyzickom stave  
 Údaje o právnej ochrane  
 Údaje o súvisiacich udalostiach 
 Súvisiaca literatúra a pramene 

4.2.1.2.1.2 Zobrazovanie ostatných evidencií PÚ 

Okrem záznamov z ÚZPF sa budú na portáli zobrazovať aj záznamy z vybraných evidencí  PAMISu - 
napr. Svetové kultúrne dedičstvo, Európske dedičstvo, Industriál atď (kompletný zoznam bude 
vyšpecifikovaný v analytickej fáze) 
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4.2.1.2.1.3 Archívne fondy a zbierky 

Táto sekcia bude obsahovať archívne fondy a zbierky, ktoré budú označené ako verejne publikované. 
Neprihlásenému používateľovi bude umožnené prezeranie verejných archívnych pomôcok fondov 
a zbierok (napr. inventár, katalóg, súpis...).  

Pre neprihláseného alebo prihláseného používateľa je požadovaná nasledovná funkcionalita: 

 Vyhľadávanie zverejnených fondov a zbierok – vyhľadávanie bude možné zadaním názvu 
fondu / zbierky. Systém zobrazí zoznam vyhovujúcich výsledkov s možnosťou odklikom na 
detail.  

 Prístup k metadátam a k digitalizovaným dokumentom. 
 Možnosť fulltextového a parametrického vyhľadávania, základné hľadanie podľa atribútov 

archívnych fondov. 
 Výsledky hľadania zobrazovať vo forme zoznamu alebo tabuľky. 
 Z výsledku vyhľadávania bude možnosť zobraziť detail inventárneho záznamu archívneho 

fondu alebo zbierky s uvedenými väzbami k záznamom evidencie pamiatkového fondu. 
 Prezeranie archívnych pomôcok k fondom a zbierkam  
 Registračný formulár bádateľa 
 Vyhľadávania inventárnych jednotiek na základe zverejnených archívnych pomôcok - Bádateľ 

vyhľadáva pomocou archívnej pomôcky, pričom môže využívať vyhľadávacie kritériá: 
o atribúty definované archívnou pomôckou 
o atribúty inventárnej jednotky 
o registre 

 
Registrovaným bádateľom po prihlásení bude naviac sprístupnená funkcionalita: 

 vytvárania bádateľských listov - bádateľ bude mať možnosť vykonávať bádateľskú činnosť k 
danej téme na základe bádateľského listu. Systém bude umožňovať vyplniť bádateľský list. 
Vytvorený list musí byť najprv schválený správcom bádateľne, až potom je k nemu možné 
vytvárať žiadanky. 

 vytváranie žiadaniek na bádanie - Jednou z hlavných činností bádateľa na portáli je 
vyhľadávanie inventárnych jednotiek (z archívnych pomôcok) pre štúdium v priestoroch 
bádateľne. Inventárne jednotky, o ktoré má bádateľ záujem na bádanie, bude možné vyžiadať 
vyplnením žiadanky.  

 Platby za služby – bádateľ bude mať uhradiť poplatky za objednané služby ako napríklad 
zhotovenie kópie požadovanej inventárnej jednotky v hotovosti pri návšteve bádateľne, alebo 
bankovým prevodom na základe pokynu na úhradu,  

 Pridať na inventárnu jednotku na žiadanku – umožní pridať zvolenú inventárnu jednotku na 
žiadanku, priamo odklikom z detailu zobrazenej inventárnej jednotky 

 
Požiadavky na funkcionalitu registrovaných bádateľov sú bližšie špecifikované v samostatnej kapitole.  

4.2.1.2.1.4 Kalendár podujatí 

Modul bude zobrazovať podujatia organizované PÚ SR, KPU a partnerskými inštitúciami. Požadujeme 
zobrazenie formou kalendára s vyznačenými podujatiami, s možnosťou odkliku na detail. Podujatia sa 
budú spravovať v CMS systéme, minimálne v tomto rozsahu: 

 Názov podujatia 
 Typ podujatia 
 Čas konania 
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 Miesto konania 
 Organizátor 
 Krátky popis – neformátovaný text 
 Dlhý popis – formátovaný text s možnosťou vkladania obrázkov 

 
Možnosti zobrazenia kalendára 

 Portletové zobrazenie - Kalendár udalostí sa bude zobrazovať v portlete, ktorý obsahuje malý 
kalendárový náhľad na aktuálny mesiac, pričom dni, na ktoré sú plánované akcie sa budú 
zobrazovať zvýraznene. Tento portlet bude možné pridať napríklad na home stránku, do 
priestoru vyčleneného šablónou (layoutom). 

 Zobrazenie konkrétneho dňa - detailný pohľad na udalosti za daný deň. V tomto prípade ide o 
tabuľkové zobrazenie udalostí (Názov, anotácia, malý obrázok, miesto a čas konania, odkaz na 
detail). Kalendár bude možné posunúť dopredu, alebo dozadu o 1 deň, 1 týždeň a jeden 
mesiac. 

 Týždenný pohľad - zobrazenie pohľadu na aktuálny týždeň 
 Mesačný pohľad - zobrazí celomesačný prehľad a to tak, že budú zobrazené len čísla dní v 

mesiaci, ktoré sú farebne odlíšené v závislosti od toho či ide o pracovné dni, víkendy, alebo dni 
pracovného pokoja. Väzba na udalosti sa reprezentuje pomocou ikoniek a počtom udalostí na 
daný deň. 

Detail udalosti zobrazuje popis zadanej udalosti vo forme akú ju vytvoril administrátor systému 
pomocou WYSIWYG editora. 
Vo všetkých detailných pohľadoch je možné vyhľadávať medzi udalosťami na základe filtrácie ich 
parametrov (Názov, kategória, kraj, okres, mesto, dátum). 

4.2.1.2.1.5 Aktuality 

Aplikácia  zabezpečí uverejňovanie kategorizovaných aktualít na verejnom portáli. Modul bude 
zobrazovať svoj výstup buď do samostatnej podstránky, ktorú používateľ namapuje do štruktúry 
portálu (tj. v administrácii pridá do navigačného stromu odkaz na modul aktuality, a systém vyskladá 
na prezentačnej vrstve navigačné menu obsahujúce aj túto položku), alebo ako portlet na domovskej 
stránke portálu. Obsah aktualít sa bude vytvárať v CMS systéme. Aktualita bude mať minimálne 
nasledovné položky: 

 Dátum zverejnenia – dátumová položka s dátumom zverejnenia  
 Dátum aktualizácie 
 Nadpis – textové pole s názvom aktuality 
 Anotácia – viacriadkové textové pole s krátkym popisom aktuality 
 Autor 
 Obrázok – Ilustračný obrázok zobrazujúci sa pri aktualite 
 Typ – typ aktuality, ktorý je možné definovať v číselníkoch 
 Text – celé znenie správy, s možnosťou využitia WYSIWUG editora a pokročilého 

formátovania 
 Zverejniť na úvodnej stránke - parameter, či sa má aktualita zobrazovať na úvodnej stránke.  
 Fotogaléria / videogaléria z youtube 

V CMS systéme je požadovaná podpora nasledovných činností: 

 Vytvorenie aktuality – zadanie aktuality do systému vyplnením horeuverdeného formulára 
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 Editácia / zmazanie aktuality 
 Aktivácia / deaktivácia aktuality  
 Prehľad všetkých aktualít 

4.2.1.2.1.6 Knižnica a publikácie 

Modul bude zobrazovať publikácie, časopisy, zbierky a katalógy knižnice Pamiatkového úradu SR 
a krajských pamiatkových úradov. Neprihásenému a prihlásenému používateľovi bude poskytovať 
funkcionalitu vyhľadávania v katalógu a zobrazenia detailu publikácie.  
4.2.1.2.1.6.1 Vyhľadávanie v katalógu  

 Jednoduché vyhľadávanie - tzv. „googlovské“ vyhľadávanie v jednom riadku. Používateľ napíše 
do príslušného poľa hľadaný výraz a systém daný výraz vyhľadá v indexe online katalógu. V 
rámci jednoduchého vyhľadávania musí fungovať aj expertné vyhľadávanie a booleovské 
operátory. Vyhľadávanie podľa kľúčových slov - vyhľadávanie s kombináciou viacerých slov z 
rôznych / rovnakých kategórií.  

 Vyhľadávacie kategórie musia byť: autor, názov, predmetové heslo, štandardné čísla (ISBN, 
ISSN), vydavateľ, signatúra, abstrakt, plný text, jazyk dokumentu, jazyk originálu, formálne 
deskriptory, edícia. 

 Kombinované vyhľadávanie s využitím faziet. 
 Vyhľadávanie pomocou booleovských operátorov - vo vyhľadávacom reťazci (pre jednoduché 

vyhľadávanie) definovať logické vzťahy medzi jednotlivými slovami a dosiahnuť tak rozšírenie 
či zúženie rešeršného dotazu. 

 Vyhľadávanie prostredníctvom prezerania cez indexy (A až Z). 
 Systém musí podporovať indexy kľúčových slov. 
 Online katalóg musí vedieť ukladať a zobraziť históriu vyhľadávania pre prihláseného 

používateľa. 
 Výsledky vyhľadávania musí byť možné tlačiť, sťahovať do súboru a posielať e-mailom. 
 Nastavenie počtu záznamov na stránku pre prihláseného používateľa, možnosti: 10, 20, 30, 50, 

100 – systém nesmie zobrazovať záznamy tak, že sa nebude dať dostať na koniec alebo začiatok 
vyhľadanej množiny. 

 Prepínanie medzi jednotlivými katalógmi/databázami – knihy, články, historické tlače, 
elektronické dokumenty a elektronické informačné zdroje a zároveň musí byť možné 
vyhľadávať v celej databáze alebo zúžiť vyhľadávanie na určitú databázu či skupinu databáz. 

 Zobraziť si záznam v rôznom formáte – skrátený, úplný (s predmetovými heslami), MARC21 
a správcom definovaný formát. 

 Zobraziť náhľad titulu, ak je k dispozícii (JPG, PDF a pod.). 
 Zoradiť vyhľadané záznamy podľa kritérií: rok vydania, autor, názov, relevancia – vzostupne aj 

zostupne. 
 Musí byť možné triediť čísla časopisu v rámci jedného ročníka časopisu. 
 Musí byť možné zvoliť si chronologické poradie triedenia, aby sa najnovšie záznamy 

zobrazovali ako prvé. 
 Musí byť možné vyhľadávať aj v záznamoch autorít. 

4.2.1.2.1.7 Úradná elektronická tabuľa 

PÚ SR a KPÚ majú povinnosť zverejňovať verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu 
podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej 
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elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

Požadujeme aplikačný modul zobrazujúci záznamy z Úradnej tabule na verejnej časti portálu. 
Elektronická podoba zverejnených dokumentov  musí byť v súlade s platnými štandardmi v zmysle 
zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ďalších usmernení. 

4.2.1.2.1.8 Mailing list 

Umožní zber e-mailových adries od návštevníkov portálu, ktorí majú záujem o odoberanie noviniek na 
zadaný e-mail. 

Modul musí obsahovať minimálne nasledovnú funkcionalitu: 

 formulár na prihlásenie k odberu na stránke obsahujúci výber kategórií, z ktorých má 
používateľ záujem dostávať notifikácie 

 zaslanie uvítacieho e-mail s validačnou linkou 
 možnosť odhlásenia sa z mailing listu  
 Možnosť úpravy zoznamu odoberaných kategórií 

Šablóna mailu, ktorý bude rozosielaný používateľom prihláseným na odber, musí byť editovateľná 
v CMS.  

4.2.1.2.1.9 Kontakty 

Modul kontaktov, bude zobrazovať menné a organizačné zoznami pracovníkov PÚSR a KPÚ 
synchronizované a aktualizované s vnútorným organizačným systémom vedenia evidencie 
zamestnancov a kontaktov. 

Modul bude umožňovať zobrazenie interaktívnej mapy s územnou pôsobnosťou jednotlivých KPÚ 
a pracovísk s kontaktmi. 

4.2.1.2.1.10 Zverejňovanie finančných informácií  

Používateľ bude mať možnosť vytvárať záznamy s údajmi v zadefinovanej štruktúre, s prílohami (pdf, 
xls, doc) a v jednotlivých kategóriách (faktúry, objednávky, verejné obstarávanie, odpredaj majetku, 
prenájom nehnuteľností).  

4.2.1.2.1.11 Formuláre     

Modul umožní vytvorenie / editáciu a publikáciu formulárov na verejnom portáli prostredníctvom 
administrácie bez nutnosti zásahu programátora a ich umiestenie do layoutu stránky. Tieto formuláre 
budú primárne určené na podporné činnosti, ako napríklad ankety, dotazníky, prieskumy. Na úradnú 
komunikáciu budú slúžiť eFormuláre podaní popísané v kapitole 4.2.1.3.5 Moja agenda. 

Dáta z vyplnených a odoslaných formulárov sa budú ukladať do databázy, s možnosťou nastavenia 
notifikačných mailov (pre požívateľa čo vyplnil formulár a vybraného používateľa / používateľov CMS). 

Modul formulárov musí umožňovať a podporovať: 

 zobraziť výpis formulárov 
 vytvoriť, upraviť a odstrániť formulár 
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 do formulára bude možné priradiť nasledovné formulárové prvky: 
o text 
o e-mail 
o textarea 
o výber možností (select, checkbox, radio button) 
o upload súboru / obrázka 
o fieldset, legend 
o odstavec 

 pre jednotlivé položky bude možné nastaviť 
o label 
o tooltip 
o validačné pravidla: 
o povinná položka 
o e-mailová adresa 
o min. počet znakov 
o typ súboru 
o veľkosť súboru 

 možnosť upraviť text button submit 
 k formuláru definovať oznam o: 

o úspešnom odoslaní 
o chybe 

 údaje sa budú ukladať do databázy 
o zobraziť údaje zadané prostredníctvom formulára 
o údaje bude možné exportovať do CSV 

 odoslanie e-mailu po odoslaní formulára 
o možnosť zadať e-mailové adresy, na ktoré sa odošle e-mail 
o možnosť zaslať e-mail na adresu zadanú zákazníkom do formulára 
o možnosť upraviť šablóny e-mailov priamo v administrácii 
o možnosť vpísať do šablóny hodnoty, ktoré zákazník vyplnil vo formulári 

4.2.1.2.1.12 Používateľské konto 

Verejný portál bude umožňovať vytvorenie používateľského konta, ktorý bude jednoznačnou identitou 
slúžiacou na prístup k privátnym údajom. Registračný formulár bude obsahovať minimálne údaje: 

 Meno a priezvisko FO / názov PO 
 Adresa FO / sídlo PO 
 Emailová adresa - Pole bude v sebe obsahovať kontrolu syntaxu pre zadanie e-mailovej adresy 

v tvare <nieco>@<domena>.<koncovka> 
 Heslo - Pole bude obsahovať kontrolu syntaxu a podmienky pre zadanie hesla podľa politiky 

hesiel PÚ SR, pričom zadané heslo nebude viditeľné. 
 Súhlas s podmienkami portálu 
 Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely používania privátnej zóny 

 
Po vyplnení registračného fomulára je požadovaná validácia konta formou validačnej linky zaslanej na 
zadanú emailovú adresu. Validačná linka bude mať časovo obmedzenú platnosť). Po kliknutí na URL (v 
rámci jej časovej platnosti) dôjde k overeniu e-mailovej adresy a úspešnému ukončeniu registrácie. Po 
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kliknutí na URL po uplynutí jeho časovej platnosti, bude zákazník informovaný o vypršaní platnosti a 
bude vyzvaný na opätovné vykonanie registrácie. 
 
Používateľ s validovaným kontom získa prístup do privátnej časti portálu, ktorá bude obsahovať 
funkcionalitu v závislosti od pridelených rolí.  
Používateľské konto musí byť možné automatizovane napárovať na konto eID. To znamená, ak 
používateľ prihlásený cez meno / heslo vykoná prihlásenie pomocou eID, táto identita sa automaticky 
priradí k jeho kontu.  
4.2.1.2.1.12.1 Prihlásenie bez vytvorenia konta 

Návštevníkovi portálu musí byť umožnené vykonať prihlásenie aj bez vypĺňania registračných údajov, 
tj. bez vytvorenia používateľského konta registračným formulárom. V takom prípade, ak sa rozhodne 
do privátnej časti portálu prihlásiť používateľ len prostredníctvom eID (tj. nechce vypĺňat registračný 
formulár na založenie konta), systém mu to musí umožniť. Po úspešnej autentifikácii na slovensko.sk 
systém založí konto bez vyplneného loginu a passwordu, a bude označené ako nekompletne vyplnené. 
Používateľ musí mať možnosť kedykoľvek doplniť registračné údaje a skompletizovať registráciu (po 
validácii konta sa bude môcť prihlásiť už aj menom a heslom, nie len prostredníctvom eID). 
Používateľ s nekompletne vyplneným kontom musí mať k dispozícii rovnakú funkcionalitu (v závislosti 
od pridelených rolí) ako s vyplneným. 
 

4.2.1.2.1.13 Požiadavky na spracovanie údajov GIS 

GIS modul v rámci verejného portálu bude slúžiť na prezentáciu priestorových údajov s nadväznosťou 
na ostatné informácie zverejňované na verejnom portáli. Tento portál bude poskytovať dve úrovne 
prístupu k údajom a funkcionalitám: 

 Verejná časť portálu - Neprihlásený používateľ – prístup na čítanie vybraných informácií 
určených pre verejnosť 

 Privátna časť portálu - Prilásený používateľ  (odborná verejnosť) – portál poskytne prihláseným 
používateľom rozšírenú sadu údajov, možnosť editácie vybraných mapových vrstiev, väčší 
rozsah funkcií a nástrojov na vyhľadávanie údajov, ukladanie nastavení a podobne. 

 
Všeobecné požiadavky na publikáciu GISových dát v rámci verejného GIS: 

o vytvorenie a správa metadát k službe; 
o sprístupnenie služby externému aj internému využitiu; 
o podpora načítania služieb podľa štandardov OGC (minimálne WMS, WMTS, 

WFS, CSW); 
o umožnenie publikovania dát prostredníctvom webového rozhrania a formou 

zabezpečených štandardizovaných webových služieb (OGC); v súlade s 
lokalizovanými požiadavkami smernice INSPIRE; 

o systém bude zobrazovať mapové kompozície pomocou zobrazovacích služieb; 
o podpora využitia webových služieb systémov tretích strán publikujúcich alebo 

poskytujúcich dáta v štandarde OGC; 
o systém zabezpečí vyhľadávanie dátového obsahu i služieb pomocou 

vyhľadávacích služieb, a to prostredníctvom metadátového systému; 
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o vhodne dokumentované rozhranie pre integráciu systému so systémami tretích 
strán (smerom z i do systému) v súlade s globálnymi požiadavkami na riešenie; 

o podpora viacjazyčného prostredia (možnosť implementovať do systému 
jazykové mutácie); 

Základná funkcionalita GIS v rámci verejnej časti portálu 
o štandardné GIS nástroje na ovládanie mapového okna pomocou myši, 

vykreslením obdĺžnika, klávesnice, ovládacie funkcie zväčšenia a zmenšenia 
mapy, posun mapy, zobrazenie celej mapy, zobrazenie vybranej lokality, 
predchádzajúci alebo nasledujúci pohľad. 

o rýchly prístup k identifikácií objektov na mape, vyhľadávanie pomocou 
popisných vlastností, zobrazovanie výsledkov vyhľadania objektov v mieste 
kliknutia do mapy zo všetkých dostupných vrstiev - pri kliknutí do mapy sa 
zvýrazní bod kliknutia / nájdené prvky a zobrazí sa výsledok vyhľadania v okne 
výsledkov 

o plynulé a okamžité prekresľovanie mapového obsahu, intuitívne ovládanie 
o zobrazenie dynamickej legendy, 
o možnosť používateľského nastavenia priehľadnosti jednotlivých mapových 

vrstiev, tématické mapy, zapnutie / vypnutie vrstvy, zobrazenie / skrytie 
ovládacieho prvku, zapínanie / vypínanie vrstiev podľa mierkového rozsahu,  

o dynamické vykresľovanie popisiek z atribútov v závislosti na zobrazovanej 
mierke mapy, 

o možnosť práce s popisnými a grafickými dátami v jednom okne, 
o fulltextové a parametrické vyhľadávanie adresy, ulice, obce, objektu alebo 

iného prvku. 
o tlač vytvorených mapových kompozícií s textom a export do PDF formátu; 

Rozšírené požiadavky na GIS v rámci privátnej časti portálu 

o podpora užívateľských profilov; 
o  rozšírená sada zobrazených údajov – priestorových aj tabuľkových 
o  možnosť redliningu, respektíve jednoduchej editácie mapových prvkov 
o registrácia a správa služieb; 
o vytvorenie a uloženie mapových kompozícií; 
o tlač vytvorených mapových kompozícií s textom a export do PDF formátu; 
o definícia predvolenej viditeľnosti vrstiev. 

 

4.2.1.3 Privátna časť portálu 

Privátna časť portálu je určená pre oprávnené osoby, obce, orgány kontroly a štátnej moci. Prístup do 
tejto časti podlieha autentifikácii a následnej autorizácii. Používateľ dostáva právo prístupu len k tým 
častiam a funkciám privátneho portálu, na ktoré bol autorizovaný na základe jemu priradených rolí.  

Autentifikácia oprávnenej osoby musí byť možná dvoma spôsobmi: 

 Pomocou prístupového účtu vygenerovaného na základe registrácie 
 Pomocou eID – prihlásenie pomocou občianskeho preukazu cez slovensko.sk 
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Vybraný obsah a funkcionalita privátnej časti budú dostupné len pre používateľa prihláseného 
prostredníctvom eID. Systém musí vedieť rozlíšiť, akým spôsobom sa používateľ autentifikoval. 

4.2.1.3.1 Typy používateľov a personalizácia portálu 

Funkcionalita privátnej časti portálu bude závislá od role / rolí prihláseného používateľa. Po aktivácii 
používateľského konta bude mať používateľ rolu „občan“ a uvidí len všeobecnú agendu (viac v kapitole 
„moja agenda“). Následne po priradení konkrétnej role sa mu sprístupní funkcionalita špecifická pre 
danú rolu.  

Zoznam rolí v privátnej časti portálu: 

 Dotknutá osoba – túto rolu získa automaticky každý registrovaný používateľ. Pre túto rolu 
bude k dispozícii celá agenda popísaná v kapitole „Moja agenda“. 

 Oprávnená osoba – odborne spôsobilá osoba na pamiatkový výskum 
 Bádateľ - používateľ vykonávajúci bádateľskú činnosť v archívoch a zbierkach pamiatkového 

úradu. Bádateľ bude zaradení do tejto role po vyplnení registračného formulára a schválení 
povereným zamestnancom pamiatkového úradu. 

 Čitateľ – používateľ vykonávajúci čitateľskú činnosť v knižnici pamiatkového úradu. Čitateľ 
bude zaradení do tejto role po vyplnení registračného formulára a schválení povereným 
zamestnancom pamiatkového úradu.  

4.2.1.3.2 Všeobecná funkcionalita prihláseného používateľa 

 Ukladanie vyhľadávacích preferencií 
 Ukladanie referencií na údaje z katalógu ÚZPF a evidencií PAMIS 
 Ukladanie používateľských obsahových príspevkov do relevantných častí obsahu 

4.2.1.3.3 Bádateľňa 

Bádanie bude možné nad fondami a zbierkami, ktoré sú označené ako verejné. Obsah fondov a zbierok 
sa bude spravovať v intranete,  príslušnom agendovom module.  

Bádateľská činnosť je podmienená evidenciou bádateľa v systéme, overením jeho totožnosti a 
kontaktných údajov. Na registráciu bádateľa bude vyžadované vyplnenie formulára vystaveného na 
portáli, alebo registrácia priamo na bádateľni (kde registráciu vykoná poverený zamestnanec 
v intranetovej aplikácii).  

V závislosti od stavu konta a overenia bádateľa je možné na portáli vykonávať rôzne činnosti. Niektoré 
činnosti sú podmienené existenciou overeného používateľského konta a registráciou používateľa do 
role bádateľa. Činnosti, ktoré bude môcť používateľ vykonávať sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.  

Autentifikácia a 
autorizácia 

Popis a akcie 

Neprihlásený 
používateľ 

Táto kombinácia zodpovedá modelovej situácii anonymného bádateľa navštevujúceho 
portál. K dispozícii má akcie: 

 prezeranie verejnej časti portálu 

 registrácia 
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Prihlásený 
používateľ bez 

registrácie 
bádateľa 

Táto kombinácia zodpovedá modelovej situácii pre autentizovaného používateľa 
pomocou platného používateľského konta, ktorý sa ešte neregistroval ako bádateľ. 
K dispozícii má akcie: 

 prezeranie verejnej časti portálu 

 registrácia bádateľa 

Prihlásený 
používateľ 

a registrovaný 
bádateľ 

Táto kombinácia zodpovedá modelovej situácii registrovaného a overeného bádateľa, 
s overeným emailom. Po prihlásení sa má dispozícii akcie: 

 prezeranie verejnej časti portálu 

 prezeranie archívnych pomôcok 

 vyhľadávanie 

 založenie bádateľského listu 

 vytvorenie žiadanky 

Tabuľka 12 - Zoznam činností podľa spôsobu prihlásenia 

V rámci modulu bádateľne požadujeme minimálne nasledovnú funkcionalitu: 

 Registrácia bádateľa na portáli 
 Vytvorenie a úprava bádateľského listu - bádateľ bude mať možnosť vykonávať bádateľskú 

činnosť k danej téme na základe bádateľského listu. Bádateľský list sa bude vypĺňať v privátnej 
časti portálu a bude obsahovať atribúty: 

o Účel bádania  - napríklad: vedecký, výstavný, súkromný výskum atď. 
o Názov subjektu - Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, 

v mene ktorej sa žiada o povolenie k bádaniu 
o Adresa subjektu - Adresa fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, v mene ktorej sa 

žiada o povolenie k bádaniu 
o Dátum vytvorenia – dátum vyplnenia bádateľského listu 
o Evidenčné číslo 

 Vytvorenie a úprava žiadanky - Jednou z hlavných činností bádateľa na portáli je vyhľadávanie 
inventárnych jednotiek (z archívnych pomôcok) pre štúdium v priestoroch bádateľne. 
Inventárne jednotky, o ktoré má bádateľ záujem na bádanie, je potreba vyžiadať a to 
vyplnením žiadanky. Žiadanku bude možné vytvoriť k bádateľskému listu, ktorý je schválený. 
Vyplnenú žiadanku s pridanými inventárnymi jednotkami odošle bádateľ na schválenie, ktoré 
vykoná správca bádateľne. 

 Prehľad bádateľských listov – tabuľkový prehľad vytvorených bádateľských listov, so 
zobrazením ich základných informácií a možnosťou odkliku na detail 

 Prehľad žiadaniek – tabuľkový prehľad vytvorených bádateľských žiadaniek k bádateľským 
listom, so zobrazením ich základných informácií a možnosťou odkliku na detail 

4.2.1.3.4 Prehľad NKP 

Prehľad bude poskytovať zoznam NKP pri ktorých je prihlásený používateľ evidovaný ako „vlastník“ 
NKP. Prehľad NKP bude dostupný iba pre používateľ, ktorého identita bola verifikovaná pomocou 
eID.  
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4.2.1.3.5 Moja agenda 

Časť privátneho portálu, ktorá bude slúžiť na poskytovanie komplexného prehľadu komunikácie osoby 
s úradom a musí poskytovať osobe funkcionalitu na vykonávanie úkonov súvisiacich s agendou. 
Poskytované údaje a funkcionalita tejto časti privátnej zóny portálu bude závislá od role prihláseného 
používateľa a spôsobu jeho autentifikácie. 

Moja agenda bude poskytovať prehľad elektronických i listinných podaní, ktoré osoba vykonala voči 
úradu, prehľad úradných dokumentov vydaných úradom a prehľad správ a notifikácií. 

Systém musí poskytnúť funkcionalitu na vytváranie a odosielanie podaní vrátane príloh pomocou 
elektronických formulárov. 

Moja agenda bude obsahovať: 

 Prehľad odoslaných podaní osoby bude obsahovať zoznam podaní, ktoré boli elektronicky 
odoslané z portálu PAMIS, listinných podaní, ktoré osoba doručila úradu a zoznam 
elektronických podaní, ktoré osoba odoslala pomocou portálu www.slovensko.sk a boli úradu 
doručené. 

 Prehľad rozpracovaných podaní bude obsahovať vytvorené podania, ktoré neboli odoslané 
úradu.  

 Prehľad prijatých úradných dokumentov, ktoré boli úradom odoslané, alebo doručené. 
Úradné dokumenty budú v prehľade sprístupnené osobe na základe ich typu a formy. 

o Úradný dokument doručovaný v listinnej podobe bude v prehľade dostupný po 
potvrdení doručenia dokumentu prevzatím úradného dokumentu osobou, alebo 
uplynutím lehoty pre fikciu doručenia. 

o Úradný dokument doručovaný elektronicky bude v prehľade prístupný  ak bol úradný 
dokument doručovaný do elektronickej schránky osoby na portáli www.slovensko.sk 

 Prehľad konaní bude obsahovať konania, v ktorých je alebo bola osoba účastníkom konania. 
 Vytvorenie a odoslanie podania je funkcionalita dostupná pre osobu prihlásenú pomocou eID. 

Osoba bude môcť vytvoriť a odoslať podanie pomocou elektronického formulára. Elektronické 
podanie bude osoba vytvárať výberom elektronického formulára zo zoznamu elektronických 
služieb, alebo výberom akcie nad prijatým úradným dokumentom. 

 Prehľad správ bude obsahovať odoslané i prijaté správy. Správou sa myslia informácie 
odosielané medzi osobou a úradom pomocou špecifických formulárov, ktoré nie sú 
doručované pomocou elektronickej schránky portálu www.slovensko.sk.  

 Prehľad notifikácií bude obsahovať notifikácie doručené prihlásenému používateľovi.  

 

4.2.1.3.5.1 Požiadavky na prehľad odoslaných podaní 

 Prehľad musí obsahovať zoznam všetkých elektronických podaní osoby, ktoré vykonala voči 
úradu pomocou portálu PAMIS 

 Prehľad musí obsahovať zoznam všetkých elektronických podaní, ktoré osoba vykonala 
pomocou portálu www.slovensko.sk a zoznam listinných podaní, ktoré boli úradom prijaté. 
Prijatie podania úradnom sa rozumie zaevidovanie podania do automatizovaného systému 
správy registratúry.   
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 V prehľade budú informácie o stave doručovania podania úradu a informácie o stave 
vybavenia podania s možnosťou zobrazenia obsahu podania v prípade ak podanie bolo 
doručované elektronicky. 

4.2.1.3.5.2 Požiadavky na prehľad vytvorených podaní 

 Prehľad bude obsahovať zoznam podaní, ktoré neboli odoslané. Používateľ bude môcť 
vytvorené podanie upraviť, zmazať, podpísať KEP a odoslať. 

4.2.1.3.5.3 Požiadavky na prehľad úradných dokumentov 

 Zoznam všetkých úradných dokumentov, ktoré boli osobe doručené 
 Zobrazenie detailu elektronického úradného dokumentu (zobrazenie elektronického obsahu 

vrátane príloh) 
 Vytvorenie nového podania k elektronickému úradnému dokumentu pomocou elektronického 

formulára. PAMIS musí umožniť vytvoriť podanie typu: 
o Odvolanie 
o Vzdanie sa odvolania 
o Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti 
o Žiadosť o vyznačenie vykonateľnosti 
o Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti 

4.2.1.3.5.4 Požiadavky na prehľad konaní 

 Zoznam konaní, v ktorých osoba vystupuje ako účastník konania. Zoznam konaní bude 
obsahovať informácie o stave a priebehu konania. 

 Zobrazenie detailu konania. Detail konania bude obsahovať podania a doručené úradné 
dokumenty, ktoré sú súčasťou daného konania. 

4.2.1.3.5.5 Požiadavky na vytvorenie a odoslanie podania  

Pre vytvorenie a odoslanie podania bude PAMIS poskytovať možnosti: 

 Vyhľadanie elektronického formulára v prehľade služieb 
 Výber elektronického formulára zo zoznamu služieb, ktoré budú dostupné pre doručený 

úradný dokument na základe jeho stavu a typu. Napr. Podanie odvolania, Vzdanie sa 
odvolania, Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti, a pod. 

 Automatické pred vyplnenie elektronického formulára na základe údajov prihlásenej osoby, 
typu agendy a typu elektronického formulára 

 Uložiť rozpracovaný formulár 
 Podpísať formulár KEP pomocou aplikácie D.Signer za predpokladu, že používateľ má aplikáciu 

D.Signer nainštalovanú na lokálnom PC. 
 Odoslať podanie s automatickým určením vecne a miestne príslušného úradu  

4.2.1.3.5.6 Požiadavky na prehľad notifikácií 

 Notifikácie týkajúce sa odoslaných podaní: 
o  Výsledok doručovania podania úradu 
o  Prijatie podania úradom 
o  Vybavenie podania 
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o  Zamietnutie podania 
 Notifikácie o doručených úradných dokumentoch: 

o Doručenie úradného dokumentu 
o Informácia o blížiacej sa lehote na podanie odvolania 
o Uplynutie lehoty na podanie odvolania 

 Notifikácie týkajúce sa konania 
o Notifikácia o zmene stavu konania (ukončenie, prerušenie, zastavenie) 
o Notifikácia o postúpení konania inému úradu  

 

4.2.1.4 Administrátorská časť portálu (CMS) 

4.2.1.4.1 Všeobecné požiadavky na CMS 

 Ovládanie CMS musí byť jednoduché a intuitívne aj pre užívateľa so základnými schopnosťami 
ovládania počítača. Dizajn a ovládanie administrácie musí byť navrhnuté tak, aby bolo možné 
sprístupniť na základe role len nevyhnutnú funkcionalitu a zbytočne nezaťažovať používateľa 
ovládacími prvkami a položkami menu, ktoré pre neho nemajú význam.  

 Možnosť vytvárania a zmeny štruktúry portálu – vytváranie položiek, vnorených úrovní musí 
byť spracovateľné. Požaduje sa aj možnosť dočasne deaktivovať jednotlivé položky menu, 
prípadne celú vetvu vrátane vnorených položiek 

 Položky menu (podstránky) prístupné na základe definovateľných oprávnení – 
v administračnej časti možnosť definovať práva editovať podstránky na úrovni používateľského 
konta, prípadne používateľskej skupiny.  

 Komunikačné moduly – portál je hlavne komunikačným kanálom smerom k občanovi 
a odbornej verejnosti. Od CMS systému sa očakáva podpora čo najväčšieho počtu spôsobov 
odoberania informácií, ako napríklad RSS kanál, mailing list, newsletter...  

 Integrácia na sociálne siete – možnosť zverejňovať na nástenke definovaných profilov na 
sociálnych sieťach vybrané informácie (napríklad novo pridané podstránky, vybrané 
aktuality...) 

 Zmena poradia / úrovne vnorenia podstránok v administrácii systémom drag-and-drop 
 Verzie sídla – redakčný systém musí umožňovať v rámci portálu vytvárať obsahovo 

a štrukturálne nezávislé verzie sídiel. Táto funkcionalita sa bude využívať hlavne na tvorbu 
jazykových mutácií a špecializovaných verzií pre zrakovo postihnutých návštevníkov. 

 Schvaľovanie – schvaľovací proces umožňujúci definovať tvorcov obsahu a schvaľovateľov. 
Systém by mal podporovať celý proces od vytvorenia draftu, cez generovanie schvaľovacej 
úlohy s možnosťou pripomienkovania a porovnania draftu s aktuálne vypublikovanou verziou. 
V prípade integrácie na externé úložisko identít, možnosť definovať schvaľovateľské 
právomoci na základe skupín.  

 Modularita – CMS systém musí byť rozšíriteľná pomocou modulov, ktoré obohatia funkčnosť 
jednak administračnej ako aj prezentačnej časti portálu (časť pre návštevníkov).   

 Oddelená administračná časť – aplikačná architektúra by mala umožňovať fyzicky oddeliť 
administračnú časť od prezentačnej časti, a to aj na úrovni databáz – vo frontendovej databáze 
len dáta týkajúce sa obsahu a štruktúry, v backendovej DB nastavenia systému, user 
management a ostatné citlivé dáta.  
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 Nezávislosť na type DB – možnosť použiť rôzne typy DB, a neviazať aplikáciu len na jeden typ 
DB.  

 Správa multimédií – možnosť vytvárať galérie, ktorých obsahom môžu byť obrázkové, zvukové 
a video súbory. Pri video súboroch je vítaná možnosť integrácie na youtube kanál.  

 Správa externých súborov s podporou verzionovania – vložené súbory na stiahnutie do 
podstránok by sa mali po nahratí novej verzie automaticky aktualizovať, a teda ponúknuť 
návštevníkovi stránok vždy najnovšiu verziu. Nahratie novej verzie by malo byť centralizované, 
aby nebolo potrebné meniť linku na každom mieste portálu, kam bola vložená, ale aby túto 
činnosť vykonával systém automaticky.    

 Možnosť napojenia na AD – v prípade potreby možnosť autentifikovať používateľov 
administračnej časti voči externému úložisku identít.  

 Správa používateľských kont registrovaných návštevníkov, s možnosťou editácie, aktivácie 
a deaktivácie  

 Správa používateľských rolí a oprávnení 

4.2.1.4.2 Používateľské role a oprávnenia 

Požadujeme, aby bol spôsob prideľovania oprávnení v CMS založený na skupinách oprávnení, ktoré sú 
prideľované používateľom. 

Každý používateľ môže byť členom jednej alebo viacerých skupín oprávnení, a každá skupina môže 
zahŕňať podskupiny. Skupiny budú obsahovať hlavné nastavenia povolení, ktoré bude možné nastaviť 
pre používateľa. Keď je používateľ členom viacerých skupín (vrátane podskupín), potom sú jeho 
oprávnenia agregované. 

Administrácia oprávnení umožní: 

 výpis skupiny oprávnení 
 možnosť pridať, upraviť a odstrániť skupinu opravení 
 preklik z danej skupiny opravení na používateľov, ktorí majú priradenú túto skupinu 
 pre danú skupinu nastaviť:  

o prístup k modulom 
o prístup k entitám daného modulu (napr. ku konkrétnej podstránke alebo sekcii 

stránok), pričom je možné nastaviť úroveň prístupu (vytvorenie, úprava, odstránenie) 

4.2.1.4.3 Schvaľovanie obsahu 

CMS musí podporovať pracovný postup pre schvaľovanie obsahu. Proces vytvorenia s schválenia 
obsahu stránky môže vyzerať nasledovne: 

 redaktor vytvorí obsah (texty, obrázky, videá...) 
 zodpovedná osoba skontroluje obsah a povolí alebo zamietne jeho publikáciu 
 nasleduje úprava alebo publikácia  
 v poslednej fáze životného cyklu sa dokument archivuje 

Na verejný portál sa publikujú len verzie obsahu, ktoré prešli schválením. Každá zmena obsahu musí 
byť uložená do histórie, aby bolo možné kedykoľvek vykonať obnovenie. 
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4.2.1.4.4 Správa obsahu 

CMS systém musí umožňovať kompletnú správu obsahu webového sídla vrátane vytvárania obsahu 
prostredníctvom WYSIWYG editora a zaraďovania statických stránok alebo výstupov z aplikačných 
modulov  do navigačnej štruktúry portálu. Požadujeme podporu kompletného manažmentu stránok - 
vytvorenie, zmazanie, editácia, aktivácia / deaktivácia položiek. 

Navigácia v CMS systéme bude zobrazená prostredníctvom stromovej štruktúry, pričom poradie 
jednotlivých položiek (statických alebo dynamických stránok) bude možné meniť potiahnutím na 
požadovanú pozíciu.  

Navigácia musí umožňovať: 

 vytvárať jednotlivé navigácie, ktoré budú zobrazené na stránke 
 pridať, upraviť a odstrániť odkaz v navigácii na  

o podstránku 
o modul 
o manuálne zadaný odkaz 

 zapnúť/vypnúť zobrazenie odkazu v navigácii 
 manuálne meniť v odkaze navigácie  

o zobrazený text 
o title 
o url 
o class 

 radiť odkazy do viacerých úrovní 
 radenie odkazov navigácie v administrácii (drag and drop) 
 automatické skladanie navigačnej cesty (breadcrumbs) 

Vytvorenie novej statickej stránky bude realizované prostredníctvom formulára, ktorý bude obsahovať 
minimálne:  

 nadpis 
 perex 
 keywords 
 text - samotný obsah stránky vytváraný pomocou WYSIWYG editora (s možnosťou prepnutia 

do módu editácie HTML kódu). Do stránky je možné vkladať objekty ako:  
o video 
o súbor na stiahnutie 
o obrázky 
o Formulár 
o Google Maps 

Ku každej stránke sa automaticky zaznamená dátum vytvorenia a poslednej úpravy, ako aj účet autora. 
Každá zmena sa uloží do histórie s informáciou o používateľovi, ktorý ju vykonal a dátume zmeny.  

Stránka sa bude zobrazovať vo vopred definovanej šablóne (resp. vopred definovanom layoute, ako 
napríklad „podstránka s ľavým menu“ alebo „podstránka na celú šírku bez menu“), a jej finálnu verziu 
bude možné pozrieť prostredníctvom funkcie náhľadu, ktorá zobrazí stránku tak, ako ju bude vidieť 
návštevník portálu.  
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4.2.1.5 Migrácia obsahu 

Súčasťou dodávky bude migrácia obsahu z portálu www.pamiatky.sk do nového portálu. Štruktúra 
a obsah portálu prejdú revíziou na strane zákazníka, a zhotoviteľ obdrží detailnú mapu portálu spolu 
s obsahom, ktorý sa má premigrovať.  

Pri migrácii požadujeme aj vykonanie validácie obsahu tak, aby premigrovaný obsah zodpovedal 
štandardom definovaným v tomto dokumente (HTML5, CSS3, kontrola validity stránok atď.). 

Okrem statického obsahu požadujeme aj migráciu používateľských kont, s migráciou príslušných rolí 
a agendy v privátnej zóne (jedná sa o migráciu kont bádateľov a ich bádateľských listov). 

4.2.2 Intranet 
Intranetový portál poskytne pre zamestnancov PÚ a KPÚ platformu na zdieľanie interných informácií, 
oznamov a digitálneho obsahu (mimo obsahu, ktorý patrí do špecializovaných samostatných agend). 
Zároveň umožní spoluprácu pri tvorbe dokumentov, ktoré sú výsledkom práce viacerých zamestnancov 
(autorov). 

Prístup do intranetového portálu je podmienený prihlásením sa do domény.  

4.2.2.1 Správa používateľov 

Správa používateľov v intranetovom portáli bude realizovaná prostredníctvom napojenia na Active 
Directocy, kde bude možné: 

 Vytvárať a spravovať používateľské kontá 
 Spravovať príslušnosť používateľov ku konkrétnym pracoviskám KPÚ 

Požadovaná funkcionalita správy používateľov pre administrátora: 

 Vytvorenie používateľa intranetu – založenie používateľského konta v rámci domény 
 Editácia používateľa – zmena údajov  
 Zmena hesla používateľa 
 Zablokovanie prístupu pre používateľa 
 Definovanie oprávnení pre používateľa – výber ku ktorým modulom, agende a funkcionalite 

v rámci nej má používateľ prístup 
 Vyhľadávanie používateľa 
 Zoznam používateľských kônt 

4.2.2.2 Organizačná štruktúra 

Zamestnanec musí mať možnosť prezerať si organizačnú štruktúru PÚ a KPÚ, vyhľadávať a zobrazovať 
kontaktné údaje zamestnancov.  

Požadovaná funkcionalita: 

 Zobrazenie organizačnej štruktúry podľa úradov a pracovísk  
 Zobrazenie detailu zamestnanca  
 Vyhľadávanie zamestnancov 
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4.2.2.3 Zdieľané zložky 

V súčasnosti existuje veľké množstvo dokumentov a digitálneho obsahu, ktorý je ukladaný 
decentralizovane – v lokálnych úložiskách používateľov. Tento stav so sebou prináša viacero 
problémov, z ktorých najvážnejšie sú: 

 Obmedzený prístup k dátam – neexistuje možnosť, ako môžu ostatní zamestnanci PÚ SR a KPÚ 
online pristupovať k dátam, ktoré má používateľ uložené lokálne 

 Riziko straty dát – dáta v lokálnych úložiskách nie sú zálohované a pri ich poškodení môžu byť 
nenávratne stratené 

 Decentralizácia dát – dáta k jednému objektu môžu byť uložené na rôznych miestach, ktoré 
nie sú prepojené 

 Redundancia dát – viacerí používatelia majú rovnaké dáta skopírované duplicitne 

V rámci intranetového portálu požadujeme vytvorenie spoločného dátového úložiska pre PÚ SR aj KPÚ, 
pričom prístup k nemu bude riadený oprávneniami nad zdieľanými zložkami.  

Požadovaná funkcionalita zdieľaných zložiek: 

 Vytvorenie vlastnej štruktúry – používateľ s prideleným oprávnením bude môcť definovať 
štruktúru zložiek pre celú organizáciu, viditeľnú pre všetkých používateľov. Každý používateľ si 
bude vedieť môcť definovať aj vlastnú štruktúru, ktorá bude viditeľná len pre neho alebo pre 
používateľov, ktorým k nej udelí prístup.  

 Definovanie kategórií - používateľ s prideleným oprávnením bude môcť definovať číselník 
kategórií pre celú organizáciu, viditeľný pre všetkých používateľov.  

 Definovanie prístupových práv – systém musí umožňovať definovanie prístupových práv pre 
zložky na úrovni celej organizácie. 

 Nahrávanie digitálneho obsahu do zložiek – formát súboru by nemal byť obmedzený, 
administrátor však bude môcť obmedziť maximálnu veľkosť nahrávaného súboru (alebo 
celkovú veľkosť zložky používateľa) . 

 Sťahovanie dokumentov na lokálny disk – požadovaný je aj hromadný download vybraných 
súborov. 

 Verzionovanie dokumentov v úložisku 
 Kolaborácia nad dokumentami uloženými v zdieľaných zložkách – viac o požadovanej 

funkcionalite v kapitole „Kolaboračná platforma“. 

4.2.2.4 Kolaboračná platforma 

Kolaboračná platforma bude umožňovať spoluprácu viacerých používateľov pri vytváraní dokumentov, 
resp. iného digitálneho obsahu. Podpora bude spočívať v podpore pracovných tokov, ktoré umožnia 
formu spolupráce: 

 Pripomienkovanie dokumentu formou sledovania zmien 
 Pripomienkovanie dokumentu zberom pripomienok 

Pracovné toky nebudú nutne viazané na existujúci registratúrny záznam a bude možné ich využívať na 
rôzne dokumenty, väčšinou drafty alebo koncepty, ktoré pred zaevidovaním registratúry vyžadujú 
organizovanú spoluprácu väčšieho počtu používateľov. Príkladom takéhoto pracovného toku môže byť 
napríklad pripomienkovanie návrhu smernice, a na základe pripomienok vypracovanie finálneho 
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dokumentu, ktorý bude zaevidovaný v registratúre. Podstatou týchto procesov je skutočnosť, že na 
konci procesu nemusí byť nevyhnutne zaevidovaný registratúrny záznam – proces môže skončiť 
napríklad neschválením alebo zrušením. 

4.2.2.4.1 Pripomienkovanie dokumentu zberom pripomienok 

Tento proces slúži na pripomienkovanie dokumentu v rámci celej organizácie (alebo jej časti), keď sú 
vybraným pripomienkovateľom vygenerované úlohy, ku ktorým pridávajú štruktúrované pripomienky. 
Pripomienkovaný dokument sa v tomto procese nemení a pripomienkovateľom je sprístupnený len na 
čítanie.  

Celý proces pripomienkovania bude prebiehať v prostredí intranetu a musí umožňovať jeho aplikáciu 
na akýkoľvek typ a formát dokumentu. Alternatívne musí byť umožnené iniciovať tento proces aj nad 
existujúcim registratúrnym záznamom. V tomto procese budú vystupovať traja aktéri: 

 Predkladateľ (vlastník dokumentu alebo registratúrneho záznamu) – je to používateľ, ktorý 
predkladá dokument na pripomienkovanie a nastavuje ostatné parametre 
pripomienkovacieho konania ako termín ukončenia, výber pripomienkovateľov.  

 pripomienkovateľ – je to používateľ, ktorému je vygenerovaná úloha na pripomienkovanie 
dokumentu 

 používateľ vyhodnocujúci pripomienky – používateľ, ktorý bude po ukončení lehoty 
vybavenia vyhodnocovať zozbierané pripomienky 

Pracovný tok začína vložením predmetného dokumentu, alebo spustením pripomienkovania nad 
existujúcim registratúrnym záznamom a definovaním parametrov pracovného toku. V prípade 
vloženého dokumentu sa môže vlastník dokumentu po ukončení procesu pripomienkovania 
rozhodnúť, či sa má dokument preniesť do registratúry a zaregistrovať ako registratúrny záznam.   

Príklad pracovného toku, ktorý má byť podporený systémom: 

1. Výber dokumentu na pripomienkovanie – Predkladateľ vloží do intranetu predmetný 
dokument, prípadne vyberie dokument zo zdieľaného úložiska 

2. Inicializácia pripomienkovacieho procesu – predkladateľ nastaví parametre pracovného toku, 
t.j. určí  

 pripomienkovateľov 
 termín ukončenia pripomienkovania 
 popis pripomienkovacieho konania 

3. Systém vygeneruje úlohy pre pripomienkovateľov. Súčasťou úlohy bude linka na predmetný 
dokument. 

4. Pripomienkovatelia vykonajú úpravy dokumentu  
5. Predkladateľ vyhodnotí pripomienkovacie konanie - prezrie si výsledný dokument a akceptuje 

/ zamietne vykonané úpravy. 
6. Predkladateľ rozhodne o zaevidovaní dokumentu ako registratúrneho záznamu.  

4.2.2.4.2 Spoločná tvorba dokumentu  

Tento proces slúži na tvorbu dokumentu v rámci menšej pracovnej skupiny viacerých autorov, keď 
viacerí používatelia vykonávajú zmeny do rôznych častí jedného dokumentu (draftu) v rovnakom čase.  

Požadujeme podporu činností: 
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 pridávanie komentárov k častiam dokumentu (blokov textu, nadpisom, obrázkom) – tento 
spôsob umožňuje pripomienkovateľom komentovať dokument bez zmeny pôvodného obsahu. 
Vložený komentár obsahuje okrem textu aj informáciu o používateľovi a čase a dátume 
pridania.  

 úpravy samotného obsahu dokumentu – tento spôsob umožní rovno upravovať obsah 
dokumentu spôsobom, že je možné sledovať vykonané úpravy (pridaný text, zmazaný text, 
zmena formátovania...). V prípade, že v rovnakom čase pracuje nad dokumentom viacero 
používateľov, systém musí indikovať bloky, na ktorých pracujú, aby si ich vzájomne 
neprepisovali. 

Celý proces pripomienkovania bude prebiehať v prostredí intranetu, pričom finálnu verziu dokumentu 
bude možné jednoduchou akciou zaevidovať v registratúre.  

4.2.2.5 CMS pre intranet 

Statický obsah intranetových stránok ako interné oznamy, smernice a ostatný statický obsah určený 
pre zamestnancov musí byť možné spravovať prostredníctvom CMS.  

 Definovanie štruktúry intranetových stránok 
 Správa statického obsahu prostredníctvom WYSIWYG editora 
 Verzionovanie obsahu 
 Vyhľadávanie v rámci intranetových stránok 
 Obmedzenie viditeľnosti obsahu pre definované role / skupiny používateľov  

 

4.2.2.6 Agenda knižnice 

Modul knižnice v intranetovej časti systému PAMIS musí poskytovať funkcionalitu pre pracovníkov 
knižnice, ktorá bude podporovať výkon knižničných, vydavateľských a publikačných činností úradu, 
katalogizáciu knižničných titulov, knižničné výpožičky, správu čitateľov a čitateľských preukazov 
a evidenciu poplatkov a upomienok. 

Systém knižnice bude zložený z modulov: 

 Akvizičný modul 

 Katalogizačný modul 

 Výpožičky 

 Vyhľadávanie v online katalógu (OPAC) 

 Správa používateľského konta čitateľa (registrácia, kontaktné údaje, čitateľský preukaz)  

 

4.2.2.6.1 Požiadavky na akvizičný modul 

 Akvizičný katalóg a jeho správa. Databáza musí obsahovať aj záznamy o tituloch, ktoré sa 
nenachádzajú vo fondoch knižnice z rôznych dôvodov (strata, poškodenie, a pod) 

 Vytváranie databázy dodávateľov a partnerov knižnice a jej prepojenie s urgenciami a 
upomienkami 
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 Objednávky – rôzne formuláre objednávok pre rôzne typy objednávaných dokumentov, 
možnosť úpravy šablón, tlač objednávok, elektronické odosielanie objednávok mailom, 
storno objednávok, história objednaného titulu 

 Urgencie – elektronické posielanie urgencií mailom, klasické tlačené urgencie, rôzne typy 
urgencií, nastavenie intervalov urgovania, dávkové alebo jednotlivé generovanie urgencií 

 Štatistické výstupy a výkazy (elektronické, tlačené) týkajúce sa akvizičného modulu – 
možnosť ich elektronického posielania mailom 

 Vytváranie a tlač prírastkových zoznamov 

 

4.2.2.6.2 Požiadavky na katalogizačný modul 

 Podpora metadátového formátu MARC21 

 Podpora katalogizačných pravidiel RDA a AACR2. Podpora FRBR. 

 Podpora ISBD (Medzinárodný štandardný bibliografický popis) pre všetky typy 
dokumentov. 

 Dátové prvky katalogizačného záznamu pre monografie 

 Dátové prvky katalogizačného záznamu pre seriály 

 Kontrola povinných polí, údajov a indikátorov štandardného spracovateľského formátu  
MARC21  

 Možnosť knižnice definovať polia pre lokálne údaje 

 Evidencia/archivácia opráv a zmien v konkrétnych bibliografických záznamoch 

 Možnosť zdieľania a preberania bibliografických aj autoritatívnych dát cez protokoly 
Z39.50 a OAI-PMH 

 Možnosť vyhľadávania bibliografických záznamov a holdingových záznamov podľa stavu 

 Implementácia automatizovaného ukladania metadát a správy verzií, ľahký návrat 
k predchádzajúcej verzii 

 

4.2.2.6.3 Požiadavky na výpožičky 

 Systém musí umožniť nadefinovať výpožičnú politiku pre rôzne typy používateľov a knižničných 
dokumentov a automatické účtovanie poplatkov podľa potrieb knižnice. 

 Musí umožniť nadefinovať obmedzenia pre používateľa podľa typu používateľa a typu 
dokumentu (počet vypožičaných dokumentov, počet žiadaných dokumentov, možnosti 
predlžovania a iné). 

 Musí umožniť nadefinovať kalendár s otváracími hodinami knižnice a študovne, ktorý 
zabezpečí, aby dátum ukončenia výpožičnej lehoty a platnosti žiadanky/rezervácie nepadol na 
deň označený v kalendári ako deň voľna alebo sviatok. 

 Online katalóg/klient musí umožniť zadávanie žiadaniek/rezervácií a predlžovanie výpožičnej 
lehoty. 

 Pri exemplároch v online katalógu sa musí používateľovi zobrazovať informácia o 
dostupnosti/nedostupnosti konkrétneho exempláru. 
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 Používateľ musí mať možnosť prístupu k svojmu kontu v online katalógu knižnice, kde sú 
zobrazené jeho výpožičky, žiadanky, neuhradené poplatky a iné informácie. Prístup musí byť 
možný po zadaní prístupových údajov stanovených knižnicou. 

 Systém musí umožniť nadefinovanie rôznych oznamov a správ pre používateľa vyjadrujúcich 
dôvody neuskutočnenia nejakej transakcie (napr. zadania žiadanky, predĺženia výpožičnej 
lehoty). 

 Po zadaní rezervácie sa v online katalógu musí zobrazovať informácia o poradí rezervácie 
používateľa. 

 Systém musí v konte používateľa v klientovi/online katalógu zaznamenávať históriu (prehľad) 
všetkých uskutočnených transakcií používateľa. 

 Systém musí zaznamenať všetky transakcie používateľa (žiadanky, rezervácie, výpožičky, 
predlžovanie výpožičnej lehoty, vznik poplatku, úhrada poplatku) a umožniť pracovníkovi 
s oprávnením vyhľadávať v evidovaných transakciách. 

 Systém musí umožniť rôzne typy výpožičiek: absenčné (na definovaný a zvolený dátum 
vrátenia), prezenčné, medziknižničné, cirkulačná výpožičná služba). 

 Systém musí umožniť predlžovanie výpožičnej lehoty podľa požiadaviek knižnice (napr. počet 
predĺžení vzhľadom na typ používateľa). 

 Musí byť možnosť predĺžiť výpožičnú lehotu jedného alebo viacerých dokumentov súčasne 
(klient/online katalóg). 

 Ak končí platnosť preukazu používateľa a nie je možné túto platnosť predĺžiť, 
výpožička/predĺženie výpožičnej lehoty musí byť zrealizované do dátumu platnosti preukazu 
používateľa. 

 Po zrealizovaní výpožičky musia byť zobrazené stručné informácie o vypožičanom dokumente. 
 Pri vrátení dokumentu po stanovenej výpožičnej lehote musí systém vypočítať a zobraziť výšku 

pokuty. 
 Poplatky, ktoré vzniknú používateľovi po vrátení dokumentu (predĺžení výpožičnej lehoty), 

musia byť ihneď zaevidované na konte používateľa. 
 Všetky žiadanky a rezervácie sa musia zobrazovať na jednej obrazovke. 
 Systém musí umožňovať automatické mazanie žiadaniek/rezervácií, ktorých platnosť už 

skončila a používateľovi o tom poslať správu. 
 Musí byť zakázané objednávanie/rezervovanie dokumentov s konkrétnym statusom alebo 

príznakom. 
 Systém nemôže umožniť rezerváciu dokumentu používateľovi, ktorý ho má aktuálne 

vypožičaný. 
 Musí byť možné zaplatenie/odpustenie/stornovanie poplatkov. 
 Musí umožniť vytlačenie potvrdenia o zaplatení poplatku. 
 Musí umožniť archivovanie poplatkov používateľa. 
 Systém musí vedieť vytlačiť rôzne výstupy, napr. žiadanku/rezerváciu, potvrdenie o výpožičke, 

potvrdenie o vrátení a ďalšie. 
 Musí umožniť tlač požadovaných výstupov v počte podľa potrieb knižnice, s údajmi a v grafickej 

forme taktiež podľa potrieb knižnice. 
 Systém musí umožniť vytváranie štatistík používateľov a výpožičných transakcií podľa 

požiadaviek knižnice. 
 Systém musí umožniť, aby pri vrátení nebol potrebný čitateľský preukaz, tzn. nebude potrebné 

prihlásenie do konta používateľa. 
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 Musí byť jednoduchý a priamy vstup do procesu vrátenia dokumentov, cez načítanie 
(manuálne zadanie) čiarového kódu dokumentu. 

 Prepojenie s kontom používateľa, ktorý vracia dokument (aby knihovník mohol priamo vidieť 
jeho aktivity, ďalšie výpožičky, poplatky). 

 

4.2.2.6.4 Požiadavky na online katalóg (OPAC) 

 Jednoduché vyhľadávanie - tzv. „googlovské“ vyhľadávanie v jednom riadku. Používateľ napíše 
do príslušného poľa hľadaný výraz a systém daný výraz vyhľadá v indexe online katalógu. V 
rámci jednoduchého vyhľadávania musí fungovať aj expertné vyhľadávanie a booleovské 
operátory. 

 Vyhľadávanie podľa kľúčových slov - vyhľadávanie s kombináciou viacerých slov z rôznych / 
rovnakých kategórií. Vyhľadávacie kategórie musia byť: autor, názov, predmetové heslo, 
štandardné čísla (ISBN, ISSN), vydavateľ, signatúra, abstrakt, plný text, jazyk dokumentu, jazyk 
originálu, formálne deskriptory, edícia . 

 Kombinované vyhľadávanie s využitím faziet. 
 Vyhľadávanie pomocou booleovských operátorov - vo vyhľadávacom reťazci (pre jednoduché 

vyhľadávanie) definovať logické vzťahy medzi jednotlivými slovami a dosiahnuť tak rozšírenie, 
alebo zúženie rešeršného dotazu. 

 Vyhľadávanie prostredníctvom prezerania cez indexy (A až Z). 
 Systém musí podporovať indexy kľúčových slov. 
 OPAC musí vedieť ukladať a zobraziť históriu vyhľadávania pre prihláseného používateľa. 
 Výsledky vyhľadávania musí byť možné tlačiť, sťahovať do súboru a posielať e-mailom. 
 Nastavenie počtu záznamov na stránku pre prihláseného používateľa, možnosti: 10, 20, 30, 50, 

100 – systém nesmie zobrazovať záznamy tak, že sa nebude dať dostať na koniec alebo začiatok 
vyhľadanej množiny. 

 Prepínanie medzi jednotlivými katalógmi/databázami – knihy, články, historické tlače, 
elektronické dokumenty a elektronické informačné zdroje a zároveň musí byť možné 
vyhľadávať v celej databáze alebo zúžiť vyhľadávanie na určitú databázu či skupinu databáz. 

 Zobraziť si záznam v rôznom formáte – skrátený, úplný (s predmetovými heslami), MARC21 a 
správcom definovaný formát. 

 Zobraziť náhľad titulu, ak je k dispozícii (JPG, PDF a pod.). 
 Zoradiť vyhľadané záznamy podľa kritérií: rok vydania, autor, názov, relevancia – vzostupne aj 

zostupne. 
 Musí byť možné triediť čísla časopisu v rámci jedného ročníka časopisu. 
 Musí byť možné zvoliť si chronologické poradie triedenia, aby sa najnovšie záznamy 

zobrazovali ako prvé. 
 Musí byť možné vyhľadávať aj v záznamoch autorít. 

 

4.2.2.6.5 Požiadavky na registráciu a správu čitateľov 

 Možnosť registrácie, za účelom objednania si výpožičky ešte pred prvou návštevou knižnice. 
 Možnosť predĺženia platnosti čitateľského preukazu knihovníkom. 
 Prístup k finančným operáciám cez konto (čitateľský preukaz). 
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 Automaticky zasielaný oznam o blížiacej sa dobe ukončenia platnosti čitateľského preukazu. 
 Automatické rozosielanie a tlač pripomienok, upomienok, výziev. 
 Automatická deaktivácia prístupu po uplynutí platnosti čitateľského preukazu po 2 rokoch 

(konfigurovateľná lehota z knižničného poriadku), musia sa však skontrolovať všetky jeho 
záväzky/podlžnosti) . 

4.2.3 Interná mobilná aplikácia 
Mobilná aplikácia bude slúžiť zamestnancom PÚ SR a KPÚ na zaznamenávanie zistených údajov, 
zobrazovanie informácií o objektoch z registrov a evidencií pri výkone činností mimo pracoviska, resp. 
v teréne. Vzhľadom na požadovanú funkcionalitu požadujeme natívnu aplikáciu na platforme Android 
a iOS, a to hlavne kvôli: 

 Rýchlosti  
 Nutnosti fungovania v offline režime 
 Potrebe využívať špeciálne hardwarové vybavenie mobilného zariadenia (napr. externý GPS 

modul) 

Súčasťou aplikácie bude aj synchronizačný modul, ktorý dokáže dáta zaznamenané v teréne 
prekopírovať do interných systémov riešenia PAMIS. Ďaľšou úlohou synchronizačného modulu je 
skopírovanie vybraných objektov, oblastí, máp do mobilnej aplikácie, pre potreby pracovania v režime 
offline v teréne.  

V kapitolách nižšie sú zhrnuté požiadavky pre jednotlivé agendy, ktoré musí mobilná aplikácia procesne 
a funkčne podporovať. 

4.2.3.1 Obnova a ochrana 

Podpora pri revízií pamiatkového fondu, pri obhliadkach v rámci správnych konaní a ďalšej agendy, pri 
obnove, reštaurovaní a monitoringu stavu NNKP v terénne odborným pracovníkom PÚSR alebo KPÚ, 
ktorý potrebuje nástroj na okamžité zaznamenávanie situácie stavu pamiatky priamo do systému 
PAMIS, aby sa eliminovala duplicitná práca pri prepisovaní ručne zapísaných údajov. Ak sa pracovník 
pohybuje v oblasti s kvalitným signálom na pripojenie k internetu, potom bude aplikácia umožňovať 
on-line zápis do systému PAMIS. Ak pracovník bude mimo možnosti pripojenia k internetu, umožní 
aplikácia off-line záznam do mobilného zariadenia a umožní následnú synchronizáciu s centrálnym 
PAMIS. 

Mobilná aplikácia pre činnosti monitoringu fyzického stavu musí umožniť podporu nasledujúceho 
scenára:   

 pripojenie k PAMIS, 
 vyhľadanie pamiatky záujmu (obecne entity), 
 vygenerovanie požadovaného typu karty stavu (podľa typu nehnuteľnej pamiatky – entity) 

s predom vyplnenými predmetmi hodnotenia v definovanom poradí, 
 kontrola jednotlivých častí objektu – predmetov hodnotení – a zápis stupňa hodnotenia 

s možnosťou doplnenia popisného textu – poznámky, 
 hodnota hodnotiaceho stupňa sa musí vybrať z ponuky prípustných stupňov, s vysvetľujúcim 

popisom, 
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 vykonanie doplňujúcej fotodokumentácie hodnoteného objektu, 
 pre záznam fotodokumentácie sa predpokladá využitie mobilného zariadenia, ktoré 

disponuje dostatočne kvalitným fotoaparátom (smartphone, tablet), 
 doplnenie základných metadát k fotodokumentícii priamo v mobilnej aplikácii pri 

rekognoskácii priamo v teréne alebo po návrate z terénu 

V prípade prevádzania monitoringu v oblasti, kde sa predpokladá absencia prístupu na internet, je 
potrebné urobiť naviac prípravné práce vtedy, keď je používateľ pripojený k internetu:  

 pripojenie k PAMIS, 
 vyhľadanie pamiatky záujmu (obecne entity), 
 vygenerovanie požadovaného typu karty stavu (podľa typu nehnuteľnej pamiatky – entity), 
 nastavenie režimu off-line záznamu pre vybrané pamiatky (entity) 

o download metadát o pamiatke do mobilného zariadenia, 
o download vygenerovaných kariet stavu do mobilného zariadenia. 

Nasleduje záznam o hodnotení v teréne tak, ako je popísané v prvom scenári.  

V prípade potreby zaznamenania geopriestorových údajov bude mobilná aplikácia spolupracovať 
s mobilnou mapovou aplikáciou. 

Po dokončení práce v teréne, keď je pracovník už v oblasti s kvalitným pripojením k internetu, spustí 
synchronizáciu zaznamenaných dát v off-line režime do centrálneho PAMIS. 

Mobilná aplikácia umožní prístup k evidencii entít referenčných údajov (aspoň čítanie) a k agende 
obnovy a ochrany (plný prístup) v centrálnom riešení PAMIS.  

 

4.2.3.2 Odborné činnosti 

Mobilná aplikácia bude podporovať hlavne činnosti terénneho pamiatkového výskumu. Aplikácia 
umožní vytvorenie záznamu o prebiehajúcej činnosti vrátane fotodokumentácie a záznamu 
topologických meraní s využitím mobilnej mapovej aplikácie. 

4.2.3.2.1 Mobilná mapová aplikácia 

Pre odborné činnosti v teréne musí mobilná aplikácia disponovať interaktívnym mapovým rozhraním 
na zber dát v teréne s priamym záznamom geobjektov do jednotlivých mapových vrstiev. 

Mapová aplikácia umožní používateľovi vyberať existujúce mapové projekty a ich mapové vrstvy 
z centrálneho GIS, prípadne založiť nový projekt, s možnosťou synchronizácie do centrálneho GIS.  

Umožní prácu s mapovými vrstvami bodov, línií a polygónov, používateľ bude mať možnosť na 
vybranom mapovom podklade vložiť do príslušnej vrstvy nový bod, zakresliť polygón, líniu, vložiť 
geoobjekt a zaznamenať k nim metadáta. Zároveň umožní k vloženému objektu obstarať 
fotodokumentáciu, prípadne video alebo audio nahrávku.  

Na zakreslenie polygónov menšieho rozsahu bude mobilná mapová aplikácia podporovať režim zberu 
dát (lomových bodov) potrebných na zakreslenie polygónu. K tomu bude určený špeciálny GPS modul 
s vysokou pozičnou presnosťou, s ktorým mobilná aplikácia musí vedieť spolupracovať. 
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4.3 Modul znalostná agenda 

4.3.1 Správa evidencií referenčných údajov PF 
Jadrom evidencie pamiatkového fondu s referenčnými údajmi sú registre Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu (ÚZPF). Modul musí zaistiť správu referenčných údajov, podporiť kolaboratívne 
činnosti pri ich tvorbe, zaistiť zabezpečené uloženie a riadenie prístupu. Záznamy evidencie musia byť 
uložené a spravované takým spôsobom, aby bola zaručená hodnovernosť a preukázateľnosť údajov, 
evidencia musí podporovať riadenie zmien (návrh na zmenu a schválenie zmeny) a podporovať 
archiváciu údajov (zákaz mazania už vložených záznamov, aparát pre zneplatnenie a náhradu).  

Kategória Evidencia/Register 

Sk
ra

tk
a Počet polí 

(metaúdajov) 
v základných 

údajoch 

Ústredný zoznam 
pamiatkového fondu 

Nehnuteľné NKP NNKP 40-45 

- Pamiatkové objekty PO 80-90 

Hnuteľné NKP HNKP 40-50 

- Pamiatkové predmety PP 60-70 

Pamiatkové rezervácie PR 15-20 

Pamiatkové zóny PZ 25-30 

Tabuľka 13 – Referenčné údaje pamiatkového fondu 

 

4.3.1.1 Základné požiadavky na evidencie PF s referenčnými údajmi 

Evidencia PF s referenčnými údajmi bude nadstavbou nad evidenciou PF. K entitám PF bude priradená 
právna ochrana určitého typu.  

Typy právnej ochrany budú: 

a) národná kultúrna pamiatka, 
a. nehnuteľné 
b. hnutelné 

b) pamiatkové územie 
a. pamiatková rezervácia, 
b. pamiatková zóna. 

Právna ochrana prechádza rôznymi fázami, od prípravy, cez fázy, ktoré súvisia s výkonom štátnej 
správy až po zrušenie ochrany. Evidencie entít s právnou ochranou patria medzi kľúčové evidencie.  
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Jedným z atribútov fázy ochrany bude príslušnosť k ÚZPF, aby bolo jasné, ktoré chránené entity sa majú 
zobrazovať v príslušných registroch. Oprávnenie na entity a právnu ochranu podľa roly môže byť 
ovplyvnené použitou fázou ochrany.  

4.3.2 Správa evidencií pamiatkového fondu 
Cieľom zadania je návrh a implementácia moderného prehľadného funkčného systému evidencie entít 
pamiatkového fondu. Je nutné zaistiť všeobecnú dostupnosť údajov, ich komplexnosť a maximálnu 
vypovedajúcu hodnotu. Systém musí umožniť vyhľadávanie entít podľa najrôznejších kritérií, entity 
zoradiť podľa požadovaných atribútov a poskytnúť potrebné reporty používateľom pre ich každodennú 
prácu.  

Evidencia bude centralizovaná a bude pracovať v distribuovanom prostredí PÚ SR a KPÚ, budú do nej 
môcť pristupovať aj externí registrovaní používatelia (ďalej externisti) a bude základom prezentačnej 
vrstvy. Systém sprístupní funkcie, ktoré bude možné jednotlivým pracovníkom (skupinám) vymedziť 
tak, aby mali prístup len k určenému výberu záznamov. Prezentačná vrstva systému poskytne širokej 
verejnosti iba riadené množstvo informácií.  

Evidencia bude využívať technologický základ PAMIS, hlavne jeho jednotnú dátovú základňu a spoločný 
identity manažment. 

Kategória Evidencia/Register 

Sk
ra

tk
a Počet polí 
(metaúdajov) 
v základných 

údajoch 

Evidencie ďalšej 
právnej úpravy 

Ochranné pásma OP 20-25 

Svetové kultúrne dedičstvo SKD 20-25 

- Monitoring stavu zachovania SKD MSD 30-35 

Európske dedičstvo ED 15-20 

Pomocné evidencie Súčasti architektúry SA 40-60 

- Súčasť architektúry SAA 60-70 

Bývalé NKP BNKP 10-15 

Industrial IND 35-40 

- Industriálny objekt INDO 45-50 

Ľudová architektúra ĽA 30-40 

Nevyhlásená nehnuteľnosť NN 25-30 

- Nevyhlásený objekt NO 30-35 

Archeológia Výkon štátnej správy pre archeológiu VŠSA 30-50 

Odborno-metodická komisia pre archeológiu OMKA 20-30 

- Archeologické výskumy AV 30-50 
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Archeologické náleziská ANZ 50-80 

Arch.nálezy v správe PÚ SR a prevody ANP 30-50 

Arch.nálezy a nálezné ANN 20-30 

Munícia a zbrane MAZ 20-30 

 
 

 

 

 
 

 

Evidencie výskumnej 
a odbornej činnosti 

Digitalizácia pamiatkového fondu DIGI 25-30 

Pro Monumenta PM 10-15 

Obnova a reštaurovanie OAR 65-85 

Chemicko-technologické výskumy CHTO 20-30 

- Vzorky z výskumov CHTV 7-10 

Odborno-metodická komisia OMK 10-15 

- Pamiatkové výskumy PV 15-25 

Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu KPPPF 10-15 

- Podnety PD 20-25 

Reštaurátorská komisia RK 10-15 

- Reštaurátorské výskumy RV 20-30 

Revízia pamiatkového fondu RPF ako NKP +  

5-10 

Evidencie výkonu 
štátnej správy 

Priestupky a delikty PAD 20-25 

Štátny pamiatkový dohľad ŠPD 15-25 

Tabuľka 14 - Evidencie pamiatkového fondu 

4.3.2.1 Entita pamiatkového fondu 

Nová koncepcia evidencie Pamiatkového fondu bude postavená na základnej jednotke evidencie - 
entite - v zmysle obecného prvku reálneho sveta "herritage asset".  
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Model entity vychádza z obecne platných legislatívnych predpisov a metodiky PÚ SR. Súčasťou bude 
mapovanie stanovených atribútov na popisné údaje aktuálne používané v databázach PÚ SR. 

Základnými kategóriami entít sú:  

a) územie 
b) objekt, 
c) predmet 

Pomocou týchto kategórií je možné popísať všetky entity pamiatkového fondu a záujmu, drobný 
hnuteľný predmet (napr. svietnik), zložitú stavbu (zámocký areál) až po rozsiahle územie. 

Entita môže existovať samostatne, bez väzby na inú entitu, ale bude možné vytvoriť vzájomnú väzbu 
entít a viacnásobné zmeny týchto väzieb (napr. premiestnenie entity (trvalé či dočasné) alebo 
premiestnenie entity – časti).  

Schéma entity  

Identifikačné údaje jednoznačný identifikátor, názov, variantné názvy, typ entity, špecializácia, väzba na 
inú entitu apod. 
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Popisné údaje spoločné pre všetky kategórie, napr. popis, dejiny, historický vývoj 
špecifické, napr.  slohy, kultúry, materiály, techniky, rozmery apod. 

Územná 
identifikácia 

Ïdentifikátor objektu v GIS, upresnenie lokalizácie, umiestnenie v objekte 

Údaje o stave Popis fyzického stavu entity, 

Hodnotenie Popis hodnotenia, stav zachovania, význam pamiatkovej hodnoty 

Poznámkový aparát  

Tabuľka 15– Schéma entity 

K entite môže byť priradená okrem právnej ochrany aj iná ochrana. Typy inej ochrany budú napr.: 

a) ochranné pásmo, 
b) zoznam svetového dedičstva, 
c) atď. 

Entita môže byť prepojená s udalosťou. Ku každej entite môže existovať ľubovolný počet udalostí. 

Udalosť môže byť určitého typu, odohrávať sa na nejakom konkrétnom mieste a v určitom čase. 
Udalosť má v podstate ľubovolný počet aktérov vo vybranej roli. 

Všetky zmeny atribútov entity musia byť ukladané vo forme verzií vrátane informácií o čase a dátume 
zmeny a informácie, kto zmenu vykonal.  

Budú definované roly a oprávnenia k jednotlivým typom entít a ich popisným atribútom. 

 

4.3.2.2 Základné požiadavky na evidenciu Pamiatkového fondu 

Údaje evidencie musia byť prístupné na čítanie aj zápis zo všetkých pracovísk PÚ a KPÚ. Príslušní 
pracovníci budú pristupovať k záznamom, prípadne môcť robiť zmeny záznamov na základe oprávnení 
nastavenej roly.  

Evidencia môže byť prístupná nielen interným, ale aj externým používateľom, ktorí budú v systéme 
registrovaní, znovu s prístupom odpovedajúcim role používateľa. 

Dohodnuté atribúty evidencie budú využiteľné aj pre iné subjekty, napr. v rámci riešenia výskumných 
projektov apod. 

Popisná časť územnej identifikácie bude priamo integrovaná s geografickou časťou dát v GIS. Popisná 
časť dát musí byť previazaná s priestorovo identifikačnými dátovými sadami vedenými v GIS, zmeny 
v popisných dátach sa musia odpovedajúcim spôsobom premietnuť do geografickej časti dát. Pre 
územnú a priestorovú identifikáciu entít pamiatkového fondu budú využívané dáta SPI (Súbor 
popisných informácií) vedené v GIS. 
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4.3.2.3 Požiadavky na integrácie 

Evidencie pamiatkového fondu musia byť priamo integrované s ďalšími komponentami PAMIS: 

 Modul výkonu štátnej správy 

Prepojenie entity na príslušnú agendu modulu výkonu štátnej správy. 

 Správa digitálnych objektov 

Prepojenie entity a digitálneho objektu bude umožnené obojsmerne. 
V evidencii entít bude zoznam prepojených digitálnych objektov. 

 GIS 

Entita bude územne identifikovaná pomocou nových priestorových identifikátorov a nástrojov.  
Bude umožnené entitu územne identifikovať aj bez prepojenia na GIS.  

 Správa archívu PÚ SR 

Prepojenie entity a archívneho dokumentu bude umožnené obojsmerne. 
V evidencii entít bude zoznam súvisiacich dokumentov z archívu PÚ SR. 

 Knižničný systém 

Prepojenie entity a literatúry bude umožnené obojsmerne. V evidencii entít bude zoznam 
súvisiacich záznamov literatúry. 

 Evidencia archeologických nálezísk 

Prepojenie entity a archeologického náleziska bude umožnené obojsmerne. 
V evidencii entít bude zoznam archeologických nálezísk, ktoré majú súvislosť  s danou entitou. 

 Automatizovaný systém správy registratúry 

K entite musia byť prístupné informácie o spisoch a záznamoch, ktoré sa danej entity týkajú 
vrátane informácií o konaniach. 

 

4.3.3 Správa údajov – centrálne odborné slovníky      
Súčasťou odborného popisu entity sú odborné údaje, ktorých obsah je potrebné riadiť prípustnými 
hodnotami zo slovníku. Pre tento účel sú vytvorené centrálne odborné slovníky, ktoré budú využívané 
naprieč celým systémom PAMIS. Slovníky budú prístupné všetkým editorom odborného popisu 
záznamu o entite, prípadne v ďalších agendách.   

Hierarchické slovníky – vo vybraných slovníkoch systém umožní definíciu hierarchie pojmov v slovníku 
s grafickým zobrazením hierarchie.  

Synonymické slovníky – vo vybraných slovníkoch systém umožní definovať preferované pojmy, 
zobrazenie synonymických pojmov.   

Riadenie životného cyklu slovníkového pojmu: 
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 návrh nových pojmov, 
 schválenie nového pojmu 
 zneplatnenie pojmu (náhrada pojmu iným existujúcim pojmom).   

4.3.4 Archív pamiatkového úradu         
PÚ SR vedie archív v oblasti pamiatkového fondu. Ukladajú sa v ňom archívne dokumenty vzniknuté 
výberom zo záznamov nazhromaždených organickou činnosťou všetkých organizačných zložiek PÚ SR 
a jeho právnych predchodcov za účelom ich uloženia, ochrany, evidencie, archívneho spracovania 
a následného využívania. Evidenciu tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, kniha 
prírastkov, kniha depozitov a kniha úbytkov.  

Archív PÚ SR sprístupňuje fondy a zbierky, ktoré majú spracované elektronické archívne pomôcky. 

Základné atribúty archívneho fondu/zbierky: 

 názov a skratka fondu/zbierky 
 časový rozsah 
 počet evidenčných jednotiek 
 pôvodca 
 miesto uloženia 
 archívna pomôcka 
 protokol o spracovaní 

Inventárne záznamy obsahujú atribúty: 

 príslušnosť do fondu/zbierky 
 typ záznamu (napr. mapy, obrazové dokumenty, audiovizuálne dokumenty) 
 obsah 
 inventárne číslo 
 príslušnosť k registrom: 

o miestny register (napr. štát, kraj, okres, obec) 
o menný register (fyzická osoba) 
o vecný register (názov vecného objektu, bližšie určenie vecného objektu) 
o register korporácií 

K inventárnemu záznamu môže existovať niekoľko dokumentov v klasickom alebo digitálnom archíve. 

Cieľom archívneho modulu bude pokračovať v evidencii archívnych dokumentov na úrovni PÚ SR 
a KPÚ, využívanie spoločných registrov pre popis inventárnych záznamov. Postupne digitalizované 
dokumenty budú ukladané v súboroch vopred definovaných formátov v spoločnom Úložisku 
digitálnych objektov.  
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4.3.4.1 Všeobecné požiadavky  

V rámci modulu archív požadujeme podporu nasledovných činností: 

 Prijatie archívnych dokumentov z registratúry - Do archívu budú prijímané aj dokumenty 
z modulu Registratúra, ktoré prešli vyraďovacím konaním a majú znak hodnoty „A“. Modul 
Registratúra automaticky po vyraďovacom konaní vytvorí dávku odovzdania registratúrnych 
záznamov so znakom hodnoty. 

 Evidencia fondov a zbierok – modul musí podporovať komplexnú sadu funkcií pre evidenciu 
a správu fondov, a to hlavne: 

o  založenie fondu alebo zbierky 
o  definovanie oprávnení 
o  aktualizácia fondu alebo zbierky 
o  uzatvorenie fondu alebo zbierky 
o  zrušenie fondu alebo zbierky 

 Evidencia archívnych pomôcok 
 Evidencia inventáru 
 Správa ukladacích jednotiek 
 Vyraďovanie inventárnych jednotiek 
 Vyhľadávanie 
 Evidenčné knihy 
 Správa výpožičiek z archívu 
 Tlač zostáv - tlač všetkých zostáv v súvislosti so správou archívu: 

o kniha depozitov 
o kniha prírastkov 
o kniha úbytkov 
o kniha kópií 
o preberací protokol 
o protokol o vnútornom vyradení 
o reverz 
o návratka 
o archívna pomôcka 
o identifikačný štítok 
o bádateľský list 

 Skenovanie dokumentov - zabezpečí funkcionalitu pre digitalizáciu dokumentov. Dokumenty 
musí byť možné skenovať separátne alebo v dávke pomocou automatického podávača 
skenera.  

4.3.4.2 Požiadavky na integrácie 

Archív PÚ SR musí byť priamo integrovaný s ďalšími komponentami PAMIS: 

 Správa evidencií pamiatkového fondu 
 Správa digitálnych objektov 
 Automatizovaný systém správy registratúry 
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4.3.4.3 Základné číselníky pre oblasť archívu 

Číselníky pre oblasť archívu budú súčasťou centrálnych slovníkov. Niektoré budú používané v rámci 
všetkých modulov, napr 

 Fondy, 
 Zbierky, 

iné budú buď samostatné alebo v rámci číselníkových položiek označené ako „archívne“: 

 Štáty 
 Kraje 
 Okresy 
 Obce 
 Časti obcí 
 Osoby 
 Korporácie 

4.3.4.4 Agenda bádateľne 

Modul bádateľne bude slúžiť pracovníkom archívu na vybavovanie všetkých typov žiadostí bádateľov, 
zadaných buď cez bádateľský portál, alebo priamo cez modul archívu. 

4.3.4.4.1 Prehľad bádateľov 

Správca bádateľne bude môcť vyhľadávať bádateľov, prezerať zoznam bádateľov a editovať údaje 
bádateľa.  

4.3.4.4.2 Overenie bádateľa 

Správca bádateľne musí mať možnosť pri prvej návšteve overiť identitu a zadané údaje bádateľa, ktorý 
sa registroval prostredníctvom verejného portálu. Overenie zaznačí správca bádateľne do systému. 

4.3.4.4.3 Prehľad bádateľských listov 

Modul bude obsahovať prehľad bádateľských listov pre správcu bádateľne, kde bude môcť prezerať 
stav schválenia, editovať údaje bádateľského listu a schvaľovať / zamietať / vracať na úpravu. Prehľad 
bude realizovaný formou tabuľkového zobrazenia, so štandardnou funkcionalitou filtrovania a 
zoraďovania a zoskupovania podľa atribútov bádateľského listu. 

Stĺpce tabuľkového prehľadu (prednastavené): 

 Meno bádateľa 
 Priezvisko bádateľa 
 téma bádania – z bádateľského listu 
 evidenčné číslo – evidenčné číslo bádateľského listu 
 dátum vyhotovenia 
 stav 
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4.3.4.4.4 Posúdenie bádateľského listu 

Bádateľský list vytvorený bádateľom musí byť najskôr schválený správcom bádateľne, ktorý schválením 
povolí účel bádania v ňom uvedený.  

Bádateľské listy schvaľuje správca bádateľne, ktorý bude mať k dispozícii prehľad všetkých 
bádateľských listov s možnosťou posúdenia bádateľských listov v stave „odoslaný na schválenie“. 
Správca bádateľne môže podľa potreby upraviť bádateľský list a vykonať nasledujúce akcie: 

 Schváliť – bádateľský list prejde do stavu schválený. Systém zaeviduje dátum akcie. Bádateľský 
list nebude editovateľný bádateľom. 

 Neschváliť– bádateľský list prejde do stavu neschválený a správca bádateľne povinne zadá 
zdôvodnenie. Systém zaeviduje dátum akcie. Bádateľský list nebude editovateľný bádateľom. 

 Vrátiť na úpravu – bádateľský list prejde do stavu „vrátený na úpravu“ a správca bádateľne 
povinne zadá zdôvodnenie. Systém zaeviduje dátum akcie. Bádateľský list bude odomknutý na  
editáciu pre bádateľa. 

4.3.4.4.5 Posúdenie žiadosti 

Žiadanky schvaľuje správca bádateľne. Správca bádateľne môže podľa potreby upraviť žiadanku 
a vykonať nasledujúce akcie: 

a) Schváliť – žiadanka prejde do stavu schválená. Systém zaeviduje dátum akcie. Žiadanka 
nebude editovateľná bádateľom. 

b) Neschváliť– žiadanka prejde do stavu neschválená a správca bádateľne povinne zadá 
zdôvodnenie. Systém zaeviduje dátum akcie. Žiadanka nebude editovateľná bádateľom. 

c) Vrátiť na úpravu – žiadanka prejde do stavu „vrátená na úpravu“ a správca bádateľne povinne 
zadá zdôvodnenie. Systém zaeviduje dátum akcie. Žiadanka bude odomknutá na  editáciu pre 
bádateľa. 

4.3.5 Agenda ochrany a obnovy pamiatkového fondu 
Agenda pre činnosti evidencie, dokumentácie a monitoring ohrozených národných kultúrnych 
pamiatok, vytváranie zoznamu ohrozených nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok a zoznamu obnovených národných kultúrnych pamiatok.  

Agenda umožní vytvárať a modifikovať karty fyzického stavu pamiatky, udržiavať históriu, vyhľadávať, 
radiť, exportovať a tlačiť karty stavu podľa ich typu, vytvárať a ukladať sumárnu „Technickú správu 
o kultúrnej pamiatke“  a automaticky robiť väzbu na Zoznam ohrozených nehnuteľných a hnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok či Zoznam zachránených pamiatok pre používateľov a záujmové 
skupiny podľa územnej pôsobnosti a kompetencií.   

4.3.5.1 Karty na zaznamenanie stavu pamiatky a ich typy         

Karty budú obsahovať zoznam objektívnych kritérií, charakterizujúcich stav pamiatky v určitom stupni 
zachovania/poškodenia. Karty sa budú líšiť podľa typu nehnuteľných pamiatok: archeologické, 
stavebné objekty, torzálne objekty – zrúcaniny, sochársko-architektonické diela a objekty záhradného 
umenia. Tieto by mali pokryť prevažnú väčšinu typologického registra nehnuteľného kultúrneho 
dedičstva. Ak sa jedná o areál NKP, ktorý sa skladá z viacerých samostatne stojacich pamiatkových 
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objektov, tak každý z nich musí byť posudzovaný samostatne, t. j. bude preň vypracovaná samostatná 
karta (napr. v prípade rozsiahleho zámku, hradu, priemyslového areálu apod.). 

Každý typ karty bude mať svoje špecifické predmety hodnotenia (napr. strešná krytina, obvodové 
konštrukcie), ktoré budú v procese monitoringu vyhodnocované stupňom hodnotenia samostatne 
a tvoria podklad pre zaradenie do určitého stupňa charakterizujúceho celkový stav pamiatky. 
Predmety hodnotenia budú definované pre exteriér aj pre interiér.  

Záznam o monitoringu a vyhodnotenie stavu pamiatky bude naviazaný na základnú evidenciu 
pamiatkového fondu na monitorovanú entitu. 

4.4 Modul - Výkon štátnej správy 
Pre výkon štátnej správy bude systém PAMIS poskytovať funkcionalitu na definovanie, riadenie a 
vyhodnocovanie rozhodovacích procesov. 

Systém musí poskytovať funkcionalitu na definovanie procesov. Pre definíciu procesov musí systém 
umožniť definovať: 

 Kroky procesu a ich väzbu na vstupné a výstupné dokumenty 
 Používateľov vytupujúcich v procese a ich role (napr. schvaľovateľ, podpisovateľ) 
 Či je proces modifikovateľný používateľom s príslušným oprávnením 

Systém musí umožniť modifikovať vybrané procesy, pre ktoré je povolená modifikácia. Procesy bude 
môcť modifikovať používateľ na základe príslušných oprávnení. 

Systém musí poskytnú detailný pohľad na proces  s informáciami: 

 o stave procesu 
 v ktorom kroku sa proces nachádza 
 o používateľovi zodpovedného za krok procesu 

Systém musí poskytnúť údaje pre monitoring a reporting (modul Štatistiky a reporty) údaje potrebné 
pre vyhodnocovanie procesov.    

4.4.1 Agenda pamiatkového fondu 
Pracovníci PÚ SR a KPÚ vybavujú agendu v rámci konania. Pod pojmom „konanie“ treba rozumieť 
rozhodovací proces v oblasti aplikácie hmotného práva. Rozhodovacie procesy predstavujú podstatnú 
časť činnosti týchto pracovníkov.  

Rozhodovacie procesy sa riadia podľa právnych predpisov, podľa ktorých sa tieto rozhodovacie procesy 
rozdeľujú na dva základné procesy: 

- Rozhodovací proces podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov označený ako „správne konanie“ (výsledkom konania je 
rozhodnutie) 

- Rozhodovací proces, na ktorý sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní označený 
ako „agendové konanie“ (výsledkom sú ostatné správne akty, ktoré nemajú charakter 
rozhodnutia, napr. záväzné stanovisko, stanovisko, vyjadrenie) 
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Správnym konaním sa rozumie konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú 
o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak 
osobitný zákon neustanovuje inak. 

Agendovým konaním na účely požiadaviek PAMIS sa rozumie konanie, na ktoré sa nevzťahuje 
všeobecný predpis o správnom konaní, ktorým je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok). V rámci agendového konania sa však uplatňujú vybrané kroky ekvivalentné ku krokom 
správneho konania. Je to konanie, ktorého výsledkom je vydanie iného úradného dokumentu ako je 
rozhodnutie podľa správneho poriadku (napr. záväzné stanovisko, stanovisko). Úradný dokument, 
ktorý nie je rozhodnutím nenadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť. Úradný dokument je platný na 
základe dátumu jeho vydania. 

 

Systém PAMIS musí podporovať proces začatia konania nasledujúcimi spôsobmi: 

- prijatím elektronického, alebo listinného podania či už žiadosti, oznámenia, alebo iného 
podnetu a na základe typu obsahu podania musí inicializovať príslušný typ konania, 

- zaevidovaním podnetu pre začatie konania z úradnej moci (ex-offo) 

 

4.4.1.1 Správne konanie 

PAMIS bude v rámci rozhodovacích činností úradu podporovať nasledujúce kroky správneho konania: 

1. Začatie konania 
2. Postúpenie žiadosti inému správnemu orgánu, kompetentnému vo veci konať  
3. Upovedomenie účastníkov konania o začatí konania 
4. Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia 
5. Nariadenie ústneho pojednávania (spojeného s miestnou obhliadkou) 
6. Vyhotovenie zápisnice, úradného záznamu 
7. Výzva na doplnenie podania 
8. Evidencia správnych poplatkov a ich spotrebovanie v systéme IS PEP 
9. Dožiadanie iného orgánu štátnej správy na vykonanie úkonu 
10. Rozhodnutie o náhrade trov svedkovi  
11. Rozhodnutie o uložení poriadkovej pokuty účastníkovi konania/svedkovi 
12. Ustanovenie znalca - rozhodnutie o ustanovení znalca 
13. Rozhodnutie o odmene znalca 
14. Rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania, zavinené znalcom  
15. Prerušenie konania 
16. Oznámenie o predĺžení lehoty pre rozhodnutie 
17. Požiadanie druhostupňový orgán o predĺženie lehoty pre rozhodnutie 
18. Vydanie úradného dokumentu, rozhodnutia vo veci 
19. Vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia 
20. Zastavenie konania 
21. Oznámenie účastníkom konania o podaní odvolania 
22. Doplňujúce konanie vykonaním novonavrhnutých dôkazov – zápisnica, úradné záznamy 
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23. Vydanie úradného dokumentu, rozhodnutia o autoremedúre 
24. Postúpenie odvolania so spisovou dokumentáciou druhostupňovému správnemu orgánu (PÚ 

SR) 
25. Vydanie úradného dokumentu, rozhodnutia o odvolaní 
26. Vrátenie spisovej dokumentácie prvostupňovému správnemu orgánu vrátane zaslania 

rozhodnutia o odvolaní 
27. Výkon rozhodnutia – odstúpenie pohľadávky na vymáhanie 
28. Obnova konania  
29. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu 
30. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania z iného podnetu 
31. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení rozhodnutia mimo odvolacieho konania 
32. Konanie o proteste prokurátora –zrušenie vlastného rozhodnutia 
33. Konanie o proteste prokurátora – nahradenie vlastného rozhodnutia 
34. Predloženie protestu so spisovým materiálom na rozhodnutie nadriadenému (odvolaciemu) 

orgánu 
35. Vydanie nového rozhodnutia odvolacím orgánom 
36. Odvolanie účastníka konania proti rozhodnutiu o proteste prokurátora 

 

4.4.1.1.1 Požiadavky na začatie konania  

 Systém PAMIS musí umožniť začatie konania:   

o prijatím elektronického, alebo listinného podania alebo 

o prvým úkonom úradu (konanie začaté ex offo) – vytvorením podnetu 

 Pri prijatí podania, alebo vytvorení interného podnetu musí PAMIS umožniť vytvoriť nový spis 
pre konanie a zaradiť podanie, alebo podnet do spisu konania.  

 Ak je pre dané konanie definovaný správny poplatok, systém musí poskytnúť informácie 
o výške poplatku a informácie o spôsobe jeho úhrady. 

 Automatické definovanie účastníkov konania na základe prijatého podania s možnosťou 
manuálnenej definície účastníkov konania, záčastnených osôb a dotknutých orgánov. Systém 
musí pracovníkovi umožniť definovať zástupcov pre účastníkov konania vrátane spôsobu 
zastupovania a evidencie dokladov zastupovania. 

 Pracovník bude môcť konanie priradiť k entite z evidencie pamiatkového fondu, ktorý je 
predmetom konania, alebo sa ho konanie týka. 

 V prípade ak konanie začína z úradnej moci, alebo konanie začína na základe prijatého podania 
pričom v konaní sú aj iní účastníci konania ako samotný navrhovateľ/žiadateľ systém PAMIS 
bude podporovať vytvorienie upovedomenia o začatí konania. 

 

4.4.1.1.2 Požiadavky na evidenciu správnych poplatkov 

 Systém PAMIS bude obsahovať číselník správnych poplatkov, na základe ktorého musí systém 
automaticky určiť výšku správneho poplatku pri: 
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o vytvorení elektronického podania na portáli PAMIS, 
o pri prijatí a zaevidovaní elektronického podania, ktoré bolo odoslané mimo portálu 

PAMIS (podanie odoslané pomocou portálu www.slovensko.sk) 
o pri zaevidovaní listinného podania 

 V prípade manuálnej evidencie podania a pri posúdení už zaevidovaného podania musí systém 
pracovníkovi umožniť  upraviť výšku správneho poplatku. 

 Systém musí poskytovať funkcionalitu na evidenciu úhrady správneho poplatku: 
o automatické zaevidovanie úhrady správneho poplatku na základe informácie z modulu 

MEP 
o zaevidovanie úhrady správneho poplatku uhradeného systémom e-Kolok z potvrdenie 

o úhrade a to načítaním QR kódu, alebo zadaním identifikačného čísla. Pri zaevidovaní 
úhrady pomocou e-Kolku systém musí vykonať kontrolu na možnosť použitia e-Kolku 
a musí umožniť automaticky zaznamenať spotrebovanie e-Kolku v systéme IS PEP. 

 Pracovník musí mať možnosť zaevidovať úhradu správneho poplatku v systéme aj manuálne 
zadaním dátumu úhrady, výšky úhrady a spôsobu úhrady.  

 

4.4.1.1.3 Požiadavky na tvorbu, schvaľovanie, odosielanie a doručovanie úradných 
dokumentov 

Systém PAMIS musí podporiť vydávanie úradných dokumentov v priebehu konania. Pracovník bude 
môcť vytvoriť úradný dokument na základe typu konania, stavu konania a aktuálneho kroku konania, 
ktorý má v danom čase vykonať. Pre vytváranie úradných dokumnetov bude v systéme PAMIS 
dostupný čísleník typov úradných dokumentov, ktorý musí obsahovať základné typy úradných 
dokumentov, ktoré budú používané v konaniach, ako napríklad: Upovedomenie o začatí konania, 
Nariadenie ústneho pojednávania, Výzva na doplnenie podania, Upovedomenie o podkladoch 
rozhodnutia, Rozhodnutie vo veci, Rozhodnutie o prerušení konania a pod. 

Pre vydávanie úradných dokumentov musí systém poskytnúť funkcionalitu: 

 Zaevidovanie nového úradného dokumentu do systému s automatickým zaevidovaním 
záznamu v registratúre 

 Vygenerovanie elektronického úradného dokumnetu na základe typu úradného dokumentu 
a predefinovanej šablóny 

 Správa šablón pre generovanie úradných dokummentov. Systém musí umožniť vytváranie 
šablón pre jednotlivé typy úradných dokumentov v súvislosti s typom a predmetom konania. 
Napríklad: Upovedomenie o začatí správneho konania, Upovedomenie o podkladoch 
rozhodnutia, Rozhodnutia, Zápisnice, Správy, Stanoviská a iné úradné dokumenty, ktoré sú 
výstupom konaní, alebo procesných krokov konania 

 Automatické definovanie adresátov úradného dokumentu s možnosťou manuálnej úpravy 
adresátov pracovníkom. 

 Schvaľovanie úradného dokumentu 
 Podpísanie elektronického úradného dokumentu  KEP 
 Automatické podpísanie elektronického úradného dokumentu KEP 
 Odoslanie elektronického úradného dokumentu 
 Odoslanie úradného dokumentu v listinnej podobe pomocou automatizovaného systému 

správy registratúry 
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 Automatické spracovanie výsledku doručovania elektronického úradného dokumentu. Systém 
PAMIS bude spracovávať súvisiace elektronické správy týkajúce sa odoslaného úradného 
dokumentu ako Doručenka, Správa o zmene spôsobu doručovania, Technické chybové 
správy,pod. 

 Automatické vyznačenie výsledku doručovania prevzatím informácií z automatizovaného 
systému správy regisratúry 

 Systém musí umožniť pracovníkovi manuálne zaevidovať výsledok doručovania 
 Pracovník bude môcť zaevidovať k výsledku doručovania úradného dokumentu informáciu 

o vzdaní sa odvolania v prípade, ak to typ úradného dokumentu vyžaduje 
 Automatické správoplatnenie úradného dokumentu typu rozhodnutie 
 Manuálne vyznačenie právoplatnosti úradného dokumentu typu rozhodnutie pracovníkom 
 Automatické vyznačenie právoplatnosti elektronického rozhodnutia. Na základe prijatej 

elektronickej žiadosti o vyznačenie právoplatnosti systém PAMIS vygeneruje elektronickú 
doložku právoplatnosti a odošle pôvodné rozhodnutie s priloženou doložkou právoplatnosti 
žiadateľovi. 

4.4.1.1.4 Požiadavky na sprístupnenie spisu konania 

Účastník konania môže požiadať o nahliadnutie do spisu konania. Systém musí poskytnúť funkcionalitu 
od prijatia žiadosti o nahliadnutie do spisu konania až po sprístupnenie spisu žiadateľovi. Pre proces 
nahliadanie do spisu konania musí systém poskytovať funkcionalitu: 

 Prijatie a spracovanie elektronickej i listinnej žiadosti o nahliadnutie do spisu konania, jej 
posúdenie a kontrolu 

 Automatické označenie záznamov v spise, ktoré nebudú poskytnuté k nahliadnutiu na základe 
typu záznamu a jej citlivosti 

 Manuálne  označenie záznamov v spise pracovníkom, ktoré nebudú poskytnuté k nahliadnutiu  
 Na základe schválenia žiadosti automaticky sprístupniť obsah spisu, ktorý je v elektronickej 

forme v privátnej časti portálu „Moja agenda“ 
 Vykonať anonymizáciu elektronikého obsahu záznamov. Vytvoriť anonymizovanú verziu 

elektronického záznamu. 
 Vydať pokyn na úhradu poplatkov spojených s úkonmi vykonanými pre sprístupnenie spisu 

podľa platného cenníka 

4.4.1.1.5 Požiadavky na postúpenie podania a konania 

V  priebehu konania môže vzniknúť potreba PÚ SR alebo KPÚ postúpiť konanie Ministerstvu kultúry SR, 
Pamiatkovému úradu SR, alebo inému orgánu verejnej správy, kompetentnému vo veci konať. 
Postúpenie konania môže nastať na základe odvolania účastníka konania voči rozhodnutiu, alebo 
žiadosti/podania doručenej PÚ SR a KPÚ ako orgánu, ktorý nie je kompetentný vo veci konať. Systém 
PAMIS musí pre postúpenie podania a konania poskytovať funkcionalitu na: 

 Vybavenie postúpenia žiadosti  
 Postúpenie podania na základe kompetencie vo veci konať  
 Postúpenie konania vrátane postúpenia spisovej dokumentácie konania z dôvodu odvolania 

voči rozhodnutiu 
 Vytvorenie oznámenia o postúpení 
 Automatizované vysporiadanie spisu konania v systéme na správu registratúry 
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4.4.1.1.6 Požiadavky na odvolacie konanie a preskúmavanie stanovísk 

Pamiatkový úrad SR rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam KPÚ a tiež preskúmava ich 
rozhodnutia mimo odvolacieho konania. PÚ SR preskúmava záväzné stanoviská vydané KPÚ. Systém 
musí pre odvolacie konania poskytovať fukcionalitu na: 

 Prijatie odvolania, s možnosťou automatického, alebo manuálneho priradenia k vydanému 
rozhodnutiu vrátane kontroly či bolo odvolanie podané v lehote určenej na podanie odvolania 

 Začatie odvolacieho konania s možnosťou určenia rozhodovacieho spôsobu autoremedúra, 
druhostupňový 

 Evidenciu mimoriadnych opravných prostriedkov pri preskúmaní rozhodnutia mimo 
odvolacieho podania 

 Vydanie rozhodnutia o autoremedúre  
 Vydanie rozhodnutia o zrušení napadnutého rozhodnutia a vrátenie veci správnemu orgánu, 

ktorý ho vydal, na nové konanie a rozhodnutie 
 Vydanie rozhodnutia o zamietnutí odvolania a potvrdenie pôvodného rozhodnutia KPÚ 
 Zmenu napadnutého rozhodnutia KPÚ 
 Postúpenie spisov na súdy po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku  

 

 

4.4.1.1.7 Požiadavky na kontroly v konaní 

V rámci systému PAMIS sa počíta s vybudovaním sady kontrolných mechanizmov, ktoré zabezpečia 
podporu pri plnení zákonom stanovených kritérií na riešenie jednotlivých podaní a konaní. Tieto 
mechanizmy, biznis kontroly, budú založené na využívaní údajov tak z interných registrov PAMIS, ako 
aj relevantných referenčných a zdrojových registrov. biznis kontroly okrem toho budú môcť obsahovať 
aj zoznam povinných krokov, podmienok, bez splnenia ktorých nebude možné pokračovať, posunúť sa 
na ďalší krok konania. Plnenie jednotlivých podmienok bude systémom PAMIS vykonávané 
automaticky, alebo manuálne pracovníkom úradu. Pracovník úradu musí mať možnosť vždy plnenie 
podmienok posúdiť a relevantné údaje zapísané automaticky systémom PAMIS prepísať. 

 

Systém musí poskytovať funkcionalitu na: 

 Definovanie zoznamu biznis kontrol pre jednotlivé procesy a ich kroky 

 Automatické vyhodnocovanie  biznis kontrol 

 Manuálne vyhodnotenie biznis kontrol a zmenu výsledku biznis  kontrol, ktoré systém 
vyhodnotil automaticky 

4.4.1.2 Agendové konanie 

V rámci rozhodovacích činností úradu musí PAMIS podporovať aj konania, na ktoré sa nevzťahuje 
všeobecný predpis o správnom konaní (správny poriadok). Sú to konania, ktoré sú riadené podľa 
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Pamiatkového zákona, alebo podľa iných právnych predpisov. V rámci týchto konaní sa bude 
uplatňovať relevantný rozsah podporovaných krokov ekvivalentný k podporovaným krokom zo 
správneho konania z predchádzajúcej kapitoly. 

4.4.2 Agenda odborných činností 
Do agendy odborných činností sa radia hlavne činnosti v oblasti pamiatkového výskumu a zároveň aj 
činnosti metodického a koncepčného charakteru. Pamiatkový výskum je odborná činnosť zameraná na 
získavanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach, archeologických nálezoch a 
archeologických náleziskách. 

Ciele pamiatkového výskumu: 

 príprava obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok 
 príprava úpravy nehnuteľností v pamiatkových územiach 
 záchrana archeologických nálezov 
 vypracovanie zásad ochrany pamiatkových území 
 vedecké a dokumentačné účely 

Pamiatkový výskum sa podľa zamerania člení na: 

 umelecko-historický výskum, 
 architektonicko-historický výskum, 
 urbanisticko-historický výskum, 
 archeologický výskum, 
 chemicko-technologický výskum 
 reštaurátorký výskum 

PÚ SR a KPÚ uskutočňujú výkon štátnej správy v prvom a druhom stupni na ochranu archeologických 
nálezov a archeologických nálezísk a súčasne rozpracovávajú teóriu a metodológiu ochrany 
archeologických nálezov a archeologických nálezísk. 

V oblasti archeológie PÚ SR a KPÚ vykonáva odborné činnosti ako terénnu prospekciu, výskum na 
území s archeologickými nálezmi, evidenciu uskutočnených činností, evidenciu nálezov a ich ošetrenie. 
Výskumné dokumentácie archeologických výskumov posudzuje subkomisia odborno-metodickej 
komisie pre archeológiu.   

Modul podporí evidenciu odborných činností KPÚ pre výkon štátnej správy v oblasti archeológie 
v prvom stupni, k tomu bude zavedená evidencia prieskumov, výskumov a nálezov, ktorá je prepojená 
na evidencie pamiatkového fondu so záznamami o územiach s archeologickými nálezmi. Ďalej bude 
prepojená na evidenciu prírastkového katalógu a evidenciu nálezov.  

Archeologický výskum sa viaže vždy k nejakej lokalite – nálezisku. Nálezisko sa obvykle územne 
identifikuje katastrálnym územím a parcelami. Polygón lokality býva vymedzený súradicami. 
V rámci jedného výskumu na nálezisku sa skúma niekoľko nehnuteľných objektov rôznych druhov 
(napr. jama, cesta, hrob). 
Objekty sa dajú rozčleniť na niekoľko komponentov, aktivít na vymedzenom areáli v určitom časovom 
úseku (datovanie, kultúra). 
Objekt môže spadať do určitej plochy, sondy, vrstvy, má konkrétny tvar, profil, dá sa odmerať jeho 
dĺžka, šírka a hĺbka. 
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Konkrétny archeologický nález je možné identifikovať komponentom, z ktorého pochádza.  
 

4.4.2.1 Požiadavky na integrácie 

 Správa evidencií pamiatkového fondu (pokiaľ je nálezisko nehnuteľnou národnou kultúrnou 
pamiatkou alebo pamiatkovým územím) 

 Správa digitálnych objektov 
 Knižničný systém 
 GIS 
 Prírastkový katalóg a Katalóg predmetov 
 Registratúra 
 Archív 
 CEANS 

4.4.2.2 Nadväzujúce služby 

Agenda odborných činností podporuje koncové služby:  

 Zapisovanie a aktualizácia a výmaz archeologických nálezísk 
 Zapisovanie a aktualizácia a výmaz pamiatkových výskumov 
 Zapisovanie a aktualizácia a výmaz archeologických výskumov 
 Zapisovanie a aktualizácia a výmaz odborných úloh 

 

Agenda odborných činností je prepojená na evidencie: 

 Evidencia pamiatkových výskumov 
 Evidencia archeologických činností (interných a externých nálezových správ, hlásení apod.) 
 Archív výskumných dokumentácií z archeologických výskumov 
 Evidencia reštaurovania pamiatkových predmetov a súčastí architektúry 
 Evidencia vývoja stavebno-technického stavu a vlastníckej formy pamiatok 
 Evidencia oprávnených právnických osôb a fyzických osôb s osobitnou odbornou 

spôsobilosťou na vykonávanie archeologického výskumu 
 Evidencia majetku štátu a prevodov 
 Evidencia práce subkomisie pre archeológiu 
 Evidencia zbraní a munície poskytovanej pyrotechnikmi 
 Evidencia chemicko-technologických výskumov 
 Evidencia štátneho pamiatkového dohľadu 
 Evidencia metodických a koncepčných materiálov 

 

4.4.2.3 Depozitár archeologických nálezov  

Agenda Depozitár archeologických nálezov nadväzuje na agendu odborných činností v oblasti 
archeológie, v ktorej sú zachytené výsledky činnosti archeologických prieskumov a výskumov.  



 

 

  

 

/ 90

Komponent bude zaisťovať základnú evidenciu hnuteľných archeologických nálezov (predmetov), ako 
predmetov pochádzajúcich z archeologických výskumov, tak aj predmetov nájdených v priebehu 
vykonávania stavebných alebo iných činností mimo archeologických výskumov, prípadne náhodne 
nájdené a odovzdané predmety občanom nálezcom. Ďalej bude podporovať preukaznú evidenciu 
uloženia predmetov na konkrétnych miestach v depozitároch a cyklus manipulácie s predmetmi.  

V depozitári bude dostupná výskumná dokumentácia z archeologických výskumov, vrátane digitálnych 
údajov,  ktoré sú súčasťou archeologického fondu. 

Archeologický depozitár bude umožňovať prezenčné zapožičanie archeologických nálezov bádateľom.  

4.4.2.3.1 Evidencia nálezov a ich uloženie v depozitári 

Evidencia bude v dvoch rovinách, v nadväznosti na výskumnú činnosť je požadovaná evidencia 
prírastkov z archeologických nálezísk alebo výskumov (prírastkové katalógy) a následná odborná 
katalogizácia vlastných hnuteľných predmetov (katalóg predmetov).   

Karta prírastkového katalógu bude obsahovať údaje o okolnostiach nálezu, o archeologickej akcii 
(prieskume, výskume, hlásení, apod.), údaje územnej identifikácie miesta nálezu, súvisiacej 
fotodokumentácii , prípadne ďalšie požadované údaje. 

Karta katalógu predmetov bude obsahovať väzbu na prírastkový katalóg a záznamy o archeologickej 
akcii, z ktorej predmet pochádza, údaje odborného popisu predmetu a údaje o mieste uloženia 
predmetu v depozitári a detailné údaje o manipulácii s predmetom (výdaj z depozitára, výpožičku 
predmetu, konzerváciu/reštaurovanie predmetu, apod.).    

4.4.2.3.2 Evidencia cyklu manipulácie s predmetom 

Agenda musí podchytiť kompletný cyklus manipulácie s  nálezom, tzn. prijatie k uskladneniu v 
depozitári, výdaj nálezu do miesta výpožičky (na výstavu, konzerváciu, fotografovanie), sledovanie 
doby výpožičky, vrátenie predmetu do depozitára, prevod predmetu medzi topologicky vzdialenými 
depozitármi, vyradenie predmetu alebo prevod do správy múzea.  

4.4.2.3.3 Definícia depozitára a štrukturovaný kód miesta uloženia 

Systém umožní nadefinovať hierarchickú štruktúru depozitára (budova, poschodie, miestnosť, 
jednotky (napr.: regály, skrine, stojany), prvky (časti jednotiek, napr.: stĺpce, krabice). Na základe 
definície štruktúry depozitára systém podporí tvorbu štruktúrovaného kódu uloženia.  

4.4.2.3.4 Inventarizácia predmetov  

Systém podporí agendu inventarizácie predmetov v depozitári, tzn. fyzické overenie existencie 
predmetu, overenie jeho fyzického stavu s možnosťou zápisu prípadného úkonu s predmetom 
(konzervácia, oprava popisu, apod.). 

4.4.2.3.5 Podpora QR/BAR kódov 

Systém umožní tlač štítkov s grafickým kódom (QR Code, BARCode) miesta uloženia v rôznej úrovni 
hierarchie (od označenia miestnosti, regálu, až po označenie konkrétneho miesta uloženia). Ďalej 
umožní tlač štítkov pre konkrétnu NKP a konkrétny predmet. Grafické štítky podporia činnosť 
inventarizácie a rýchle vyhľadávanie predmetov v evidencii.    
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4.4.3  Výkon kontroly a štátneho pamiatkového dohľadu 

4.4.3.1 Požiadavky na funkcionalitu pre kontrolu výkonu štátnej správy krajských 
pamiatkových úradov 

 Evidencia a plánovanie kontrol vykonávaných PÚ SR na KPÚ a pracoviskách pre jednotlivé 
agendy 

 Evidencia výsledkov vykonaných kontrol vrátane evidencie vykonaných opatrení 
 Evidencia a generovanie dokumentov pre procesy kontroly – protokoly, zápisy z kontroly, 

správy 

 

4.4.3.2 Požiadavky na funkcionalitu pre vykonávanie štátneho pamiatkového 
dohľadu 

 Správa a evidencia procesov súvisiacich s kontrolou dodržiavania ochrany pamiatkového fondu 
 Evidencia a spracovanie procesov štátneho pamiatkového dohľadu pri obnove kultúrnej 

pamiatky, úprave nehnuteľnosti v pamiatkovom území, úprave nehnuteľnosti v ochrannom 
pásme, pri pamiatkovom výskume 

 Funkcionalita na vyhodnocovanie záverov štátneho pamiatkového dohľadu, postúpenie na  
spracovanie priestupkov a iných správnych deliktov 

 Tvorba a generovanie dokumentov pre procesy štátneho pamiatkového dohľadu ako 
Oznámenie o nariadení štátneho pamiatkového dohľadu, Poverenie na výkon štátneho 
pamiatkového dohľadu, Záznam/Zápisnica z výkonu štátneho pamiatkového dohľadu, 
Oznámenie o výsledku štátneho pamiatkového dohľadu 

 Vydávanie výziev na plnenie povinností, dodržiavanie podmienok právoplatných rozhodnutí 
 Vydávanie rozhodnutí o zastavení prác a vykonávaných činností 
 Vydávanie rozhodnutí o náprave 
 Generovanie štatistických údajov a reportov 

 

4.4.4 Evidencia priestupkov a iných správnych deliktov 
KPÚ sú príslušné prejednať priestupok, alebo iný správny delikt. PU SR vedie evidenciu priestupkov 
podľa §89 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch. PAMIS musí zabezpečiť ako evidenciu priestupkov 
a iných správnych deliktov, tak i poskytovanie informácií o priestupkoch a iných správnych deliktoch 
kompetentným orgánom verejnej moci, MK SR pre centrálnu evidenciu priestupkov, alebo orgánom 
oprávneným vykonávať objasňovanie priestupkov. 

PAMIS musí pre evidenciu priestupkov, spracovanie a poskytovanie informácií o priestupkoch 
poskytovať funkcionalitu na: 
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 Vedenie evidencie priestupkov na PU SR. Evidencia priestupkov musí obsahovať údaje podľa 
§ 89a, bod 3 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch s možnosťou väzby na predmet pamiatkovej 
ochrany (pamiatky, archeologického náleziska,...), ktorého sa priestupok týka a s možnosťou 
väzby na vydané rozhodnutia.  

 Poskytovanie údajov z evidencie priestupkov osobe vedenej v evidencii a iným orgánom ako 
napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať 
priestupky, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a 
správnym orgánom iných členských štátov EU 

4.4.4.1 Požiadavky na evidenciu a správu priestupkov  

 Automatické zaevidovanie páchateľa priestupku na základe právoplatného rozhodnutia 
o priestupku  

 Evidencia údajov páchateľa - titul, meno a priezvisko,dátum narodenia, rodné číslo, adresu 
pobytu, štátnu príslušnosť, údaj o doklade totožnosti 

 Evidencia údajov o priestupku - miesto, dátum a čas spáchania priestupku, označenie 
priestupku s možnosťou väzby na príslušný paragraf a odsek zákona, stručný popis skutku 
a následok jeho spáchania,  spôsob vybavenia priestupku, uloženú sankciu a ochranné 
opatrenie s väzbou na vydané predchádzajúce rozhodnutie 

 Evidencia úhrad udelených sankcií. Generovanie a odosielanie pokynu na úhradu. Automatické 
odosielanie informácií o neuhradenej pohľadávke v lehote do centrálneho registra pohľadávok 
štátu CRPS 

4.4.4.2 Požiadavky na poskytovanie informácií z evidencie priestupkov a iných 
správnych deliktov 

 Poskytovanie elektronických výpisov z evidencie priestupkov na základe žiadosti orgánov 
verejnej moci 

 Poskytovanie informácií o priestupkoch a iných správnych deliktoch pomocou elektronického 
komunikačného rozhrania  
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4.5 Modul - Podporné aplikácie 

4.5.1 Spracovanie štruktúrovaných údajov a podpora výkonu agendy 
úradu 

Modul musí zabezpečovať efektívnu podporu práce s registratúrnymi záznamami počas ich celého 
životného cyklu. Zároveň systém musí zabezpečovať zhodu s legislatívnymi požiadavkami kladenými 
na oblasť správy registratúry. 

Ide o riešenie kompletného elektronického spracovania záznamov a uloženia záznamov 
(registratúrnych záznamov) a ich životného cyklu. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bola zabezpečená systematická evidencia všetkých typov 
dokumentov (papierové dokumenty, elektronické dokumenty, e-maily, elektronické formuláre a 
dokumenty elektronickej komunikácie cez rozhrania elektronických schránok ÚPVS), ktoré na úrady a 
ich pracoviská prichádzajú, odchádzajú z úradov, alebo sú vytvorené interne. Zároveň je požadované, 
aby systém na správu registratúry riadil spracovanie registratúrnych záznamov od zaevidovania 
zásielky alebo záznamu, pridelenia, zaradenia záznamu do spisu, vybavenie poverenými pracovníkmi 
až po jeho úschovu a vyradenie. Systém musí zároveň poskytovať okamžité informácie o štádiu 
vybavovania záznamov a spisov a kontrolovať dodržiavanie zákonných a interných lehôt.  

Riešenie musí spĺňať požiadavky príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov - zákon č. 
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 266/2015 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(zákon o dôveryhodných službách), Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšie všeobecne záväzné 
právne predpisy, napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a pod. 

Systém musí poskytovať rozhranie, ktoré zabezpečí integráciu systému PAMIS so systémom 
elektronických dátových schránok Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a vytvorí tak hlavnú 
komunikačnú bránu medzi modulmi ÚPVS a systémom PAMIS. V rámci systému PAMIS sa požaduje, 
aby riešenie systému správy registratúry zastrešilo všetky procesy v komunikácii pomocou 
elektronických schránok, hlavne príjem a odosielanie elektronických správ prostredníctvom ÚPVS, 
evidenciu a spracovanie elektronických správ v rámci interných procesov úradov. Systém musí plne 
pokryť všetky funkcionality spojené s plnohodnotným využívaním elektronických schránok a to bez 
nutnosti priameho prístupu k portálu www.slovensko.sk, to znamená, že všetku agendu súvisiacu či už 
s prijímaním, spracovaním, alebo odosielaním elektronických správ, bude používateľ schopný vybaviť 
priamo v prostredí PAMIS.  

4.5.1.1 Základné požiadavky  

 Systém musí disponovať certifikátom o posúdení zhody s požiadavkami výnosu Ministerstva 
vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu 
registratúry s úrovňou zhody „vysoká úroveň“ pre oblasť „Informačný systém na správu 
registratúry integrovaný na eGov infraštruktúru“. 
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 Pre komunikáciu s ostatnými modulmi PAMIS musí poskytovať možnosť komunikácie 
pomocou webových služieb alebo na úrovni výmeny súborov s použitím otvorených 
štandardov vo formáte .xml 

 Systém pre správu registratúry musí zabezpečovať okrem požiadaviek definovaných v prílohe 
č. 2 výnosu č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu 
registratúry aj  špecifické požiadavky definované v nasledujúcich kapitolách.  

4.5.1.2 Požiadavky na spracovanie prijatých elektronických správ a listinných 
zásielok 

 Evidencia listinných zásielok, ktoré sa na podateľni neotvárajú, evidencia zásielok na meno 
a evidencia zásielok s evidenciou obsahu zásielok vo forme registratúrnych záznamov. 

 Generovanie a tlač identifikačných štítkov s čiarovým kódom pre označovanie listinných 
záznamov a zásielok. 

 Manuálne alebo automatizované zaraďovanie zaevidovaných záznamov na organizačné útvary 
a spracovateľov na základe definovaných distribučných pravidiel. 

 Odovzdávanie fyzickej formy zásielok a záznamov na organizačné útvary, generovanie 
odovzdávacích protokolov. Odovzdávanie fyzickej formy musí byť zabezpečené pomocou 
skenerov čiarových kódov na základe overenia čiarového kódu zásielky alebo záznamu. 

 Spracovanie vrátených (odmietnutých) zásielok a záznamov. 
 Hromadný import prichádzajúcich zásielok a záznamov zo súboru vo formáte Microsoft Excel, 

alebo .xml. 
 Automatická tvorba knihy doručenej pošty. 
 Príjem elektronických správ z elektronických schránok úradov a pracovísk s možnosťou 

manuálneho alebo automatického sťahovania elektronických správ vo vopred definovaných 
časových intervaloch. 

 Preverenie priložených elektronických príloh na prítomnosť škodlivých kódov a vírusov. 
 Overenie pravosti kvalifikovaného elektronického podpisu  (KEP) na elektronickom formulári 

ÚPVS a všetkých elektronických prílohách. 
 Vizualizáciu došlých elektronických formulárov ÚPVS priamo v prostredí aplikácie. 
 Ukladanie všetkých došlých elektronických správ v natívnom formáte (SKTalk správa) vrátane 

všetkých validačných dát potrebných pre overenie pravosti a platnosti kvalifikovaného 
elektronického podpisu. 

4.5.1.3 Požiadavky na spracovanie odchádzajúcich elektronických i listinných 
zásielok 

 Prijatie odchádzajúcich zásielok podateľňou z organizačných zložiek alebo od spracovateľov. 
 Kontrolu prijatých odchádzajúcich zásielok pomocou skenovania identifikačných štítkov 

a čiarových kódov. 
 Umožniť dodatočnú úpravu vlastností zásielky (druh, trieda, doplnkové služby...) pracovníkmi 

podateľne. 
 Evidencia doručeniek k odoslaným zásielkam, evidencia nedoručených zásielok. 
 Generovanie podacích hárkov a poštových prehľadov. Generovanie podacieho hárku pre 

tlačovú podobu a generovanie podacieho hárku v formáte MS Excle pre službu ePodacíHárok 
Slovenskej pošty. 
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 Automatická tvorba knihy odoslanej pošty. 
 Vizualizáciu a vypĺňanie elektronických formulárov ÚPVS s možnosťou prikladania 

elektronických príloh. 
 Podpísanie elektronického formulára a priložených elektronických dokumentov 

kvalifikovaným elektronickým podpisom s možnosťou automatického podpísania 
elektronických formulárov a elektronických dokumentov kvalifikovanou elektronickou 
pečaťou úradu. 

 Systému musí umožniť ukladanie všetkých odosielaných elektronických správ v natívnom 
formáte (SKTalk správa). 
 

4.5.1.4 Požiadavky na spracovanie zásielok, záznamov a spisov 

 Systém na správu registratúry musí poskytovať funkcie na spracovanie a distribúciu zásielok, 
záznamov a doručeniek pridelených organizačnému útvaru. Ďalej nástroje na kontrolu práce 
so záznamami a spismi, kontrolu spracovania zásielok, na základe ktorých môžu vedúci 
pracovníci efektívne sledovať a riadiť agendu organizačného útvaru. 

 Systém musí umožniť definovať a riadiť zastupovanie zamestnancov organizačného útvaru aj 
na rôznych organizačných úrovniach. Pri definícii zastupovania jednotlivými zamestnancami 
alebo vedúcim organizačného útvaru systém musí umožniť používateľovi zadať zastupujúceho 
zamestnanca z rovnakého útvaru a časovú platnosť zastupovania. 

 Systém musí ďalej poskytovať prehľad a funkcie na vyhľadávanie spisov organizačného útvaru 
vrátane spisov podriadených organizačných útvarov. K dispozícii musia byť aj funkcie pre 
odovzdanie uzatvorených spisov z príručnej registratúry organizačného útvaru do 
registratúrneho strediska vrátane prehľadu spisov, ktoré je možné odovzdať do 
registratúrneho strediska. Systém musí umožňovať predĺžiť lehotu uloženia spisu v príručnej 
registratúre na základe definovaných pravidiel. 

 Systém na správu registratúry musí poskytnúť pracovníkom organizačného útvaru funkcie, 
ktoré v maximálnej miere uľahčia prácu s pridelenými zásielkami, záznamami a spismi. 
Jednotlivé funkcie musia byť prehľadne organizované podľa jednotlivých činností spracovateľa 
tak, aby mu čo v najväčšej miere pomáhali automatizovať jednotlivé úkony v rámci konkrétnej 
činnosti pri vybavovaní pridelenej agendy.  

 Systém musí poskytnúť pracovníkom prehľad nevybavenej agendy, ako aj informácie 
o pridelených zásielkach, záznamoch a spisoch, nevybavených záznamoch, otvorených spisoch 
a pridelených úlohách. Všetky potrebné informácie o záznamoch a spisoch musia byť dostupné 
vo všetkých ich stavoch. 

 Systém musí poskytovať funkcionality pre evidenciu neobmedzeného množstva dodatočných 
informácií k jednotlivým typom agendy (špecificky pre každý typ agendy) v štruktúrovanej 
podobe. Je požadované aby systém umožňoval zvoliť či je zamestnanec povinný tieto údaje 
vyplniť v rámci procesu vybavovania agendy. V kontexte komunikácie s ÚPVS je požadované, 
aby systém poskytoval možnosť definovať služby/formuláre dostupné pre jednotlivé typy 
agend vybavovaných prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov. 

 Pre podporu vybavovania agendy v rámci pracovných skupín musí systém umožniť zdielanie 
záznamov a spisov iným zamestnancom s možnosťou definovania pravidiel a oprávnení pre 
zdielaný spis alebo záznam. 
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4.5.2 Modul registre a číselníky 
Súčasťou systému PAMIS bude modul na správu registrov, ktorý bude predstavovať základnú bázu 
údajov evidovaných v systéme PAMIS. Registre musia byť pre používateľov systému PAMIS v celom 
rozsahu prístupné v jeho intranetovej časti, pričom časť registrov, číselníkov a ich údajov bude 
zverejnená a voľne prístupná na verejnom portáli PAMIS.  

Modul na správu číselníkov bude predstavovať jeden zo základných technologických komponentov 
informačného systému PAMIS. Modul číselníkov musí poskytovať priestor na evidenciu a ukladanie 
metadát a entít, ktoré budú využívané komponentami naprieč celým informačným systémom.  

4.5.2.1 Čísleníky 

Pre systém PAMIS sa požaduje, aby boli číselníky tvorené v súlade s Vyhláškou Úradu podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS. Informačný systém 
PAMIS bude obsahovať 2 triedy „Číselník (CodeList)“ a „Položka číselníka (CodeListItem)“. Okrem 
štandardom definovaných atribútov bude mať systém PAMIS doplnené atribúty pre interné potreby 
na bližšie špecifikovanie číselníkov (napríklad: ID, Verzia, Zverejnený od, Verejný - portál, Verejný - 
Data). 

Číselníky v rámci systému PAMIS môžeme rozdeliť do základných skupín: 

 Číselníky s možnosťou úpravy záznamov, 
 Systémové číselníky. 

Číselníky s možnosťou úpravy záznamov budú vydefinované číselníky, v ktorých pracovník bude môcť 
hodnoty v číselníku pridávať priamo v používateľskom prostredí prostredníctvom funkcionality 
číselníkov. Pracovník tak bude môcť vo vybraných číselníkoch pridať položku číselníka, aktualizovať 
položku číselníka, zneplatniť položku číselníka, zobraziť detail položky číselníka, vyhľadávať položky 
číselníka a filtrovať (triediť) položky číselníka. 

Systémové číselníky, budú číselníky, ktoré pracovník nebude môcť editovať, dopĺňať alebo 
zneplatňovať. Tieto číselníky budú nainicializované do systému PAMIS v rámci prvotnej inicializácie 
systému. Tieto číselníky bude možné zmeniť, doplniť alebo zneplatniť len v rámci zásahu do systému 
PAMIS. Pracovník na základe požiadavky požiada o doplnenie alebo zmenu v číselníku. 

Modul číselníky bude v rámci intranetu PAMIS prístupný na čítanie a zápis pre pracovníkov s príslušnou 
rolou. 

Sytém PAMIS musí obsahovať  v intrantovej časti modul na správu číselníkov s nasledovnou 
funkcionalitou: 

 prehľad číselníkov, 
 vyhľadávanie v číselníkoch, 
 vytváranie, úprava, zmazanie a zneplatnenie číselníka, 
 vytváranie, úprava a mazanie položiek číselníka, 
 poskytovanie údajov z číselníkov; možnosť definovať, ktoré údaje číselníka budú 

publikované pre verejnosť, odbornú verejnosť, 
 export vybraných údajov z číselníkov pre OpenData a zverejnenie na data.gov.sk. 
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4.5.2.1.1 Požiadavky na číselníky 

 Verzionovanie číselníka - Nová verzia číselníka vznikne ak sa zmení štruktúra číselníka, 
napríklad nový stĺpec položky, zmeny dátového typu. 

 Verzionovanie a história položky číselníka - História bude vznikať v prípade zmeny položky - 
opravy položky. Pri vytvorenie novej verzie položky číselníka bude musieť pracovník 
nadefinovať minimálnu sadu hodnôt: Začiatok účinnosti,Koniec účinnosti,Dátum platnosti. 

 Synchronizácia číselníkov – Systém musí umožniť vybrané číselníky synchronizovať z externých 
systémov. Položky synchronizovaných číselníkov budú vytvárané, zneplatňované, alebo budú 
vytvárané nové verzie položiek synchronizovaných číselníkov, na základe zmien číselníkov 
v externých systémoch. 

 Výber položky z čísleníka (poskytovanie položiek číselníka systémom PAMIS) - Výber položky 
z číselníka sa musí vykonávať na základe rozhodného dátumu. Rozhodný dátum bude určený: 

o Aktuálnym dátumom – takzvaný systémový dátum, 
o Dátum agendy – môže byť: 

 dátum zaevidovania, 
 dátum spracovania, 
 iný požadovaný dátum. 

4.5.2.2 Registre 

Registre systému PAMIS môžeme podľa spôsobu tvorby záznamov v registroch rozdeliť do troch 
základných skupín: 

1. Registre aktualizované len procesným spôsobom, 
2. Registre s možnosťou priameho zápisu a úpravy záznamov registra, 
3. Registre synchronizované voči externým registrom (napr. register záujmových osôb PÚ, .. ). 

Sytém PAMIS musí obsahovať v intranetovej časti modul na správu registrov s nasledovnou 
funkcionalitou: 

 prehľad registrov, 
 vyhľadávanie v registroch, 
 manuálne a automatické vytváranie, úprava a mazanie záznamov v registroch, 
 poskytovanie údajov z registrov; možnosť definovať, ktoré údaje registra budú publikované 

pre verejnosť, odbornú verejnosť, 
 export vybraných údajov z registrov pre OpenData a zverejnenie na data.gov.sk. 

4.5.2.2.1 Požiadavky na registre aktualizované procesným spôsobom 

Registre aktualizované procesným spôsobom budú registre, pri ktorých platí, že jednotlivé záznamy sa 
do nich budú dostávať tzv. procesným spôsobom cez vybranú agendu systému PAMIS. To znamená, že 
používateľ si v intranete PAMIS vyberie požadovanú agendu (napr. agenda obnovy pamiatkového 
fondu). Na základe prijatej žiadosti úrad vybaví žiadosť vydaním rozhodnutia vo veci. Zápis záznamu do 
daného registra  tak v tomto prípade nastane automaticky po správoplatnení rozhodnutia vo veci. 

V zásade platí, že pracovník v systéme PAMIS bude v závislosti od rozsahu jeho oprávnení môcť 
záznamy v registri iba čítať (zobraziť detail záznamu, vyhľadávať a triediť), prípadne ak bude mať 
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oprávnenie aj na zápis, tak aj opravovať vybrané údaje týchto záznamov, alebo vykonať nejakú 
špeciálnu agendovú aktivitu (napr. predĺženie platnosti záznamu). 

Stále však pri tomto type registra bude platiť, že bez vytvorenia konania a jeho dokončenia v systéme 
PAMIS nebude môcť pracovník do takéhoto typu registra pridávať nové záznamy.  

 

4.5.2.2.2 Požiadavky na registre s možnosťou priameho zápisu a úpravy záznamov registra   

Registre s možnosťou priameho zápisu a úpravy záznamov (CRUD) budú registre, do ktorých sa 
záznamy budú pridávať priamo pracovníkom prostredníctvom funkcionality daného registra.  

Po prihlásení sa do intranetu PAMIS, bude môcť pracovník v systéme PAMIS vykonať vybranú akciu 
priamo nad registrom, ako napr.: vytvoriť nový záznam v registri, aktualizovať existujúci záznam, 
zmazať záznam, zobraziť detail záznamu, vyhľadávať záznamy a filtrovať (triediť) záznamy.  

 

4.5.2.2.3 Požiadavky na registre synchronizované voči externým registrom    

Registre synchronizované voči externým registrom sú registre systému PAMIS, ktorých záznamy sú 
odrazom záznamov externého zdrojového registra, voči ktorému sú synchronizované. Tieto registre 
tak predstavujú kópiu (repliku) externých zdrojových registrov, ktorá bude slúžiť pre potreby systému 
PAMIS a to najmä z dôvodu zabezpečenia zjednodušeného prístupu k požadovaným údajom bez 
potreby volania externého zdrojového systému. Synchronizácia týchto registrov bude jednosmerná. 
Systém PAMIS bude preberať dáta z registrov. Dáta do týchto registrov systém PAMIS nebude 
zapisovať. 

Takýmto registrom systému PAMIS bude napr. register osôb (obsahujúci FO, PO), ktorý bude 
synchronizovaný voči externým registrom RFO a RPO. Register osôb bude okrem samotných údajov 
z registrov RFO a RPO obohatený o ďalšie údaje potrebné pre používanie záznamov registra vo 
všetkých agendách PAMIS, ako napr. kontakty, a tiež referencie na ďalšie záznamy danej osoby 
v ostatných registroch systému PAMIS.  

4.5.3 Modul analýzy a reporty  
 

Predmetom zadania v oblasti reportingu bude dodanie jednotného riešenia na tvorbu a správu 
výstupných zostáv, reportov zo systému PAMIS. Riešenie musí obsahovať nielen časť pre návrh a design 
reportu, ale aj centralizovaný systém pre distribúciu a správu reportov s možnosťou riadenia prístupu 
k jednotlivým reportom. 

Navrhované riešenie by malo obsahovať funkcie pre vytváranie definovaných prehľadov, ako aj 
nástroje pre vytváranie prehľadov podľa špecifických požiadaviek zákazníka.  

Štatistiky čerpajú údaje z dátového skladu, kde sú údaje pripravené, tak aby bolo možné nad nimi 
vykonávať analytické dopyty v reálnom čase. Štatistický modul by mal zabezpečovať aj pomoc pri 
tvorbe takýchto analytických dopytov a zároveň umožní zobraziť a exportovať údaje v tabuľkovej alebo 
grafovej forme.  



 

 

  

 

/ 99

Podľa predpokladanej technickej úrovne používateľa a definovaného používateľského rozhrania sa tiež 
vyžaduje poskytnúť pre používateľa jednoducho ovládateľné funkcie pre interaktívny prístup 
k informáciám formou preddefinovaných, ako aj z určitej množiny voliteľných štatistických prehľadov. 
Súčasne sa predpokladá publikovanie vybraných štatistík pre verejnosť na verejnom portáli.  

Hodnotenie a vytváranie reportov je v súčasnosti úloha náročná časovo aj prácna pre nedostatok 
informačných nástrojov, ktorými by bolo hodnotenie a ich tvorba podporená. Z údajov zozbieraných 
a spracovaných v rámci PAMIS sú spracované súhrnné informácie vo forme hodnotení plnenia cieľov 
programov a reportov s rôznymi pohľadmi na oblasť ochrany pamiatkového fondu.   

4.5.3.1 Základné požiadavky na modul reporty 

4.5.3.1.1 Centrálne riešenie reportingu   

Predovšetkým centrálna správa reportov, možnosť nastavenia zdieľania reportov medzi používateľmi, 
riadenie prístupu a zabezpečenie reportov. Možnosť plánovania automatického spustenia reportov 
(napr. pre zložité reporty s vysokými nárokmi na prostriedky a čas naplánovať na nočné spracovanie).   

Umožniť používateľom prístup k reportom cez webové prehliadače a mobilné aplikácie  a napojenie 
komponent PAMIS cez webové služby (SOAP).  

Zaistenie logovania prístupov a použití jednotlivých reportov.  

Podpora návrhu a prevádzkovania reportov pre obecný reporting z heterogénnych dátových zdrojov 
(aplikácií). 

 

4.5.3.1.2 Sprístupnenie reportov v aplikácii 

Nastavením konfigurácie bude možné sprístupniť reporty v potrebných úlohách systému PAMIS 
vrátane predávania potrebných parametrov, pre jednotlivé komponenty bude možnosť nastavenia 
prístupov k reportom pre konkrétneho používateľa, skupiny používateľov, aplikačné roly.  

Na prehľadoch i detailoch aplikačných úloh budú k dispozícii generické exporty dát do XLS, XML, CSV, 
HTML, s možnosťou definície exportných úloh pre komplexnejšie exporty. 

 

4.5.3.2 Funkčné požiadavky v oblasti tvorby reportov 

4.5.3.2.1 Štýly reportov 

Reportovací nástroj umožní tvorbu a použitie jednotných štýlov a šablón, ktoré budú využívané pri 
tvorbe ďalších odvodených reportov. Ďalej umožní tvorbu spoločných častí reportov (subreportov) na 
jednotné použitie naprieč reportami rovnakej kategórie.  
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4.5.3.2.2 Internalizácia reportov  

Vyžaduje sa podpora návrhu a prevádzky reportu s textami s kódovaním podľa normy UNICODE, 
možnosť použitia textov v rôznych abecedách v rámci jedného reportu. Podpora jazykových variácií, 
možnosť reportu v rôznych jazykoch a jeho automatické zobrazenie v jazykovom prostredí používateľa.  

Pre jazykové variácie využitie štandardných súborov properties.  

 

4.5.3.2.3 Typy výstupov reportov 

Reporting bude umožňovať rôzne výstupné formáty, bude podporovať priame výstupy vo formátoch 
HTML, PDF, XLS, RTF, ODT, XML, CSV, DOCX.  

4.5.3.2.4 Možnosti pri vytváraní reportov  

Nástroj pre návrh a design reportu bude podporovať obrázky, hypertextové odkazy, grafy, zobrazenie 
QR/BAR kódov. V špeciálnych prípadoch bude umožňovať volania aplikačných podprogramov priamo 
z reportu.  

4.5.3.2.5 Dátové zdroje reportov  

Dátové zdroje pre reporty budú predovšetkým dáta, prípadne metadáta všetkých komponent 
systému PAMIS, v niektorých prípadoch ich bude potrebné rozšíriť o externé dátové zdroje, vyžaduje 
sa podpora dátových zdrojov typu SQL, CSV, XML, XLS, JSON. 

 

4.5.3.3 Požadované reporty 

Systém PAMIS bude v súlade s právnymi normami disponovať všetkými povinnými tlačovými výstupmi 
v odpovedajúcom znení a formáte podľa dodanej špecifikácie. Bude tiež v rámci všetkých úloh 
poskytovať pracovné výstupy, zostavy, prehľady, preberacie protokoly a knihy na základe súčasnej 
praxe v PÚ SR a jednotlivých KPÚ, podľa dodanej špecifikácie. 

Reportingový systém umožní (licenčne i funkčne) modifikáciu dodaných reportov a prípadnú tvorbu 
ďalších, podľa potrieb používateľov vlastným IT oddelením. 

 

4.5.3.4 Štatistiky 

Systém PAMIS umožní vytvárať štatistické prehľady, ktoré budú využívané na informovanie verejnosti 
a odborných používateľov minimálne v rozsahu:    

 Stav pamiatkového fondu v evidenciách PÚ SR (počty): 
o  hnuteľné NKP 

 vyhlásené NKP všetky 
 vyhlásené NKP za vybrané obdobie 
 zrušené NKP všetky 
 zrušené NKP za vybrané obdobie 

o nehnuteľné NKP 
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 vyhlásené NKP všetky 
 vyhlásené NKP za vybrané obdobie 
 zrušené NKP všetky 
 zrušené NKP za vybrané obdobie 

o  stavebno-technický stav nehnuteľných NKP (počet pamiatkových objektov) 
 dobrý stav 
 vyhovujúci 
 narušený 
 dezolátny 
 v obnove 
 iný 

o  vlastnícka forma nehnuteľností NKP (počet pamiatkových objektov) 
 štát 
 samospráva obcí 
 cirkvi 
 právnické osoby 
 fyzické osoby 
 iné vlastnícke formy  
 nevysporiadané vlastnícke vzťahy 

o  pamiatkové rezervácie (všetky) 
 mestské 
 rezervácie technického dedičstva 
 rezervácie ľudovej architektúry 

o  pamiatkové zóny (všetky) 

  

4.5.4 Spracovanie údajov pre GIS       
Predmetom zadania v oblasti GIS je návrh a implementácia dostatočne robustnej infraštruktúry GIS PÚ 
SR, so zabezpečením realizácie všetkých požiadaviek špecifikovaných v zadaní pre realizáciu 
jednotlivých komponentov PAMIS.  

Modul GIS je súbor nástrojov a funkcionalít, ktoré umožnia import, správu, úpravy a publikovanie 
všetkých relevantných priestorových údajov pre potreby správy objektov evidovaných Pamiatkovým 
úradom SR. Systém umožní správu a publikovanie mapových vrstiev v prostredí webového prehliadača 
s ukladaním priestorových údajov do relačnej databázy. GIS bude podporovať relevantné koncové 
služby, interné a externé procesy PÚ SR. Prostredníctvom integrácie služieb GIS do odborných aplikácií 
umožní jednotnú územnú identifikáciu objektov záujmu pamiatkovej starostlivosti v týchto aplikáciách, 
interaktívne dotazovanie a zobrazovanie výsledkov z popisnej časti aplikácií do digitálnej mapy a 
naopak, prezentácie GIS dát jednotlivým typom interných aj externých užívateľov vrátane možnosti 
poskytovania vybraných dát subjektom na úseku štátnej pamiatkovej starostlivosti, územného 
plánovania. Systém bude vytvorený v súlade so zásadami budovania národnej a európskej priestorovej 
infraštruktúry a poskytne priestorové údaje prostredníctvom geoportálu v súlade so smernicou 
INSPIRE. 

Oblasť GIS bude zahŕňať niekoľko úrovní práce s priestorovými údajmi za splnenia podmienky prístupu 
všetkých úrovní klientov k jednotnej geodatabáze. Riešenie bude obsahovať nasledovné časti: 
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 GIS desktop pre zamestnancov úradu realizujúcich editáciu údajov, import a export údajov, 
špecializované analýzy a výstupy. 

 Časť v rámci intranetového portálu pre zamestnancov úradu realizujúcich správu údajov, 
využívanie mapových podkladov pri procesoch PÚ SR atď. 

 Časť v rámci verejného portálu pre:  
o prihlásených (registrovaných) používateľov za účelom prístupu k vybraným dátovým 

sadám s možnosťou editácie údajov  
o neprihlásených používateľov za účelom prístupu k vybraným informáciam PÚ určeným 

na verejné publikovanie   

Súčasťou požadovaného riešenia je tiež: 

 Zabezpečenie GIS platformy umožňujúcej import, správu, úpravy a publikovanie mapových 
vrstiev v prostredí webového prehliadača s ukladaním priestorových údajov do databázy.  

 optimalizácia existujúcich, návrh a realizácia nových technologických postupov pre 
spracovanie a priebežnú aktualizáciu GIS dát PÚ SR vo väzbe na evidenciu popisných údajov 
Pamiatkového fondu (ÚZPF) a agend odborných činností v oblasti archeológie a výkonu štátnej 
správy; 

 implementácia nástrojov na zabezpečenie správy dátového skladu, monitoring GIS a efektívnu 
publikáciu mapových projektov a služieb; 

 dodávka potrebných licencií GIS SW na zabezpečenie všetkých uvedených požiadaviek pre 
úplné pokrytie služieb GIS. 

 

4.5.4.1 Požiadavky na riešenie 

Všetky časti riešení a služieb GIS budú konsolidované na jednotnej GIS platforme. Do tohto 
prostredia budú prevedené všetky existujúce mapové projekty a služby GIS s tým, že pre vývoj 
funkcionalít nedostupných v základnom prostredí GIS platformy budú vyvíjané potrebné funkcie v 
štandardných vývojových prostrediach. 

Riešenie musí ďalej rešpektovať základné princípy a existujúcu metodiku pre vytváranie bezošvých 
odborných dátových sád pre celé územie Slovenska v centrálnej geodatabáze GIS PÚ SR. 

Riešenie GIS PÚ SR musí spĺňať tieto špecifické požiadavky pre oblasť GIS: 

 zabezpečenie publikovania priestorových údajov, máp a služieb, 

 garanciu integrity priestorovo orientovaných informácií spravovaných v GIS, 

 zabezpečenie jednotného prístupu k priestorovým dátam o pamiatkovej starostlivosti a 
archeológii, 

 zabezpečenie jednotného popisu dát (metadáta) , 

  správu a poskytnutie metadát prostredníctvom štandardných informačných služieb, 

 využitie integračných služieb PAMIS, 

 umožnenie zberu a správy validovaných alebo validovateľných dát, 

 splnenie požiadavky smernice INSPIRE a jej implementačných pravidiel, 

 podpora komunikácie so sieťovými GIS službami pomocou REST, SOAP a OGC rozhrania, 

 zabezpečenie integrácie s GIS desktopom na úrovni prístupu k údajom v centrálnej 
geodatabáze, 
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 umožnenie integrácie na eGov registre, 

 prípravu mapových aplikácií na integráciu do ďalších aplikačných modulov. Integrované 
mapové okno bude mať pripravené metódy na základné ovládanie mapovej aplikácie 
ako je zapínanie a vypínanie vrstiev, merania a podobne,  

 správa priestorových dát v geodatabáze v prostredí RDBMS, 

 publikovanie webových služieb (mapové, editačné, geodátové, geoprocessingové, 
vyhľadávacie služby) v súlade so štandardami OGC, 

 umožniť analytické vyhodnotenie WFS, 

 riadenie užívateľských účtov a správa prístupových rolí na úroveň jednotlivých 
mapových vrstiev, 

 možnosť webovej editácie geometrie a atribútových informácií prvkov podľa 
definovaných šablón, 

 dynamická publikácia popiskov prvkov podľa užívateľom definovaných pravidiel, 

 podpora geometrických služieb pre výpočty obalových zón, plôch a dĺžok, 

 možnosť konfigurácie funkčnosti publikovaných mapových aplikácií, 

 podpora vyhľadávania údajov - vyhľadávanie dát na základe atribútových a 
priestorových podmienok, 

 dynamické filtrovanie zobrazovaných dát, podľa územného rozsahu, podľa ďalších 
atribútov napríklad druh pamiatky, stav objektu a podobne, 

 responsívny dizajn, prostredie pre tvorbu mapových aplikácií, 

  štandardné komponenty používateľského prostredia: mapové okno, obsah vrstiev, 
legenda, rozbaľovacie panely, nástroje a funkcie, výsledky vyhľadávania a identifikácie 
objektu, nápoveda, grafické komponenty, URL odkazy a podobne,   

 plynulé a okamžité prekresľovanie mapového obsahu, intuitívne ovládanie, 

  funkcie na ovládanie mapového okna pomocou myši, vykreslením obdĺžnika, 
klávesnicou, funkcie zväčšenia a zmenšenia mapy, posun mapy, zobrazenie celej mapy, 
zobrazenie vybranej lokality, predchádzajúci alebo nasledujúci pohľad,  

 rýchly prístup k identifikácii objektov na mape, vyhľadávanie pomocou popisných 
atribútov, zobrazovanie výsledkov vyhľadania objektov v mieste kliknutia do mapy zo 
všetkých dostupných vrstiev - pri kliknutí do mapy sa zvýrazní bod kliknutia / nájdené 
prvky a zobrazí sa výsledok vyhľadania v okne výsledkov, 

 zobrazenie dynamickej legendy, 

 možnosť používateľského nastavenia priehľadnosti jednotlivých mapových vrstiev, 
tématické mapy, zapnutie / vypnutie vrstvy, zobrazenie / skrytie ovládacieho prvku, 
zapínanie / vypínanie vrstiev podľa mierkového rozsahu, definícia predvolenej 
viditeľnosti vrstiev, 

 podpora hromadného výberu z mapy pre účely vyhľadávania v atribútoch (jednotlivé 
prvky, susedné objekty, pomocou zakreslenej geometrie), 

 meranie plôch a vzdialeností, odčítanie súradníc, 

 vytváranie kompozičných tém, možnosť prepínania medzi jednotlivými témami, 

 export mapového obsahu do rastrových formátov, export do PDF pre tlač vrátane 
legendy a ďalších kompozičných prvkov (nadpis, logo, mierka, dátum vytvorenia, 
copyright), 
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 vytvorenie vlastnej vrstvy pre bodové, líniové a plošné geometrie vrátane textových 
poznámok, podpora zmeny symbológie, 

 snapovanie na lomové body editovanej vrstvy a podkladových vrstiev, 

 rozsah použitia: pre intranet / internet, 

 Správa používateľov: 

o systém bude napojený na spoločné služby správy užívateľov,  
o správa užívateľských prístupov a podpora práce s rolami. 

 Metadáta: 

o vytvorenie metadát k súboru priestorových dát v jednom bode v rámci systému 
(tj. nie duplicitné alebo oddelené úložisko dát a metadát) , 

o validácie prijatých dát a metadát, 
o metadáta budú v súlade s celkovým (globálnym) informačným modelom 

organizácie, 
o publikácie metadát formou metadátového katalógu podľa štandardu CSW 

(Catalog Service for the Web) , 
o súhlas s metadátovými štandardami tak, ako sú definované národnou autoritou 

ÚGKK. 

 Dátové úložisko a dátový sklad: 

o Načítanie a zápis rôznych typov štandardných GIS a CAD formátov,  
o Validácia a konverzia všetkých štandardných GIS a CAD formátov a ich aktuálne 

platných verzií, minimálne aktuálne platné verzie výmenných aj proprietárnych 
formátov minimálne nasledovných platforiem: ESRI, QGIS, Bentley, Autodesk, 
Intergraph, Pitney Bowes, 

o Podporu čítania a zápisu do geodatabáz (Oracle Spatial, PostGIS,…) , 
o Podpora práce s platnými súradnými systémami (JTSK – aktuálna realizácia, 

WGS84) , 
o interface pre sprístupnenie referenčných údajov ZBGIS (ÚGKK) prostredníctvom 

elektronických služieb, 
o interface pre využitie elektronických služieb katastra nehnuteľností (portál 

ESKN, 
o uloženie prijatých dát a metadát do dátového úložiska, 
o transformácie vybraných súborov priestorových dát do foriem zodpovedajúcim 

požiadavkám INSPIRE (tzv. harmonizácia dát) , 
o pre vektorové údaje musí byť podporované uloženie 3D priestorových 

informácií – napr. digitálny terénny model, 3D model budovy a podobne. 

 Publikácia dát a služieb, načítanie, vyhľadávanie, webové rozhranie: 

o registrácia a správa služieb, 
o vytvorenie a správa metadát k službe, 
o sprístupnenie služby externému aj internému využitiu, 
o podpora konzumácie služieb podľa štandardov OGC (minimálne WMS, WMTS, 

WFS, CSW) , 
o systém bude zobrazovať mapové kompozície pomocou zobrazovacích služieb, 
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o podpora využitia webových služieb systémov tretích strán publikujúcich alebo 
poskytujúcich dáta v štandarde OGC, 

o systém zaistí vyhľadávanie dátového obsahu i služieb pomocou vyhľadávacích 
služieb, a to prostredníctvom metadátového systému, 

o poskytovanie dátového obsahu pomocou štandardizovaných služieb OGC 
v súlade s lokalizovanými požiadavkami smernice INSPIRE, 

o podpora užívateľských profilov, 
o vhodne dokumentované rozhranie pre integráciu systému so systémami tretích 

strán (smerom z i do systému) v súlade s globálnymi požiadavkami na riešenie, 
o podpora viacjazyčného prostredia (možnosť implementovať do systému 

jazykovej mutácie). 

 Poskytovanie (export) údajov: 

o poskytnutie (export) súboru priestorových dát - systém pomocou sťahovacích 
služieb umožní užívateľom poskytovať dáta pre ďalšie využitie, 

o systém umožní užívateľovi, žiadajúcemu o dáta, vybrať účel použitia 
priestorových údajov, 

o systém ponúkne užívateľovi, žiadajúcemu o dáta, preddefinované účely 
použitia priestorových údajov, 

o  systém vygeneruje a sprístupní údaje v štruktúre, formáte a rozsahu 
definovanom pre jednotlivé účely použitia údajov, 

o systém zaistí automatické vygenerovanie licenčnej zmluvy na základe údajov z 
metadát a na základe účelu použitia zvoleného užívateľom. 

 Analýzy, automatizované úlohy: 
o systém umožní poskytovanie výstupu definovanej úlohy v štandardizovanej 

podobe (pasport) , 
o systém umožní vytvoriť, nastaviť a uložiť analýzu nad priestorovými dátami 

definovanú správcom systému, 

 Nefunkčné požiadavky: 
o riešenie musí byť robustné, tzn. odolné proti neočakávaným výpadkom jeho 

častí, 
o zabezpečenie všetkých užívateľských častí (vrátane služieb) systému https 

protokolom. 
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4.5.4.2 Požiadavky vo väzbe na sprístupnenie dát jednotlivým kategóriám 
užívateľov GIS  

Užívatelia GIS, škálovanie v zmysle prístupu k odborným / vyhradeným zdrojom podľa definovanej 
úrovne  používateľa. 
 

 občan a podnikateľ; 
 odborne spôsobilé osoby (napr. archeológovia, reštaurátori..); 
 orgány štátnej správy a samosprávy (krajské úrady, okresné úrady, VÚC, mestá a obce 

a i.) - v režime prístupu k vybranej agende, prípadne partneri pre synchronizácie a 
výmeny dát; 

 odborní pracovníci PÚ, KPÚ (prístup ku kompletným dátovým zdrojom); 
 zamestnanci zadávajúci dáta do previazaných agendových systémov (editácia on-line); 
 zamestnanci GIS editori; 
 zamestnanci, prípadne partneri - technickí a odborní administrátori systému. 

 
Škálovanie podľa formy prístupu k týmto zdrojom: 
 

 mapové kompozície vo webovom prehliadači nad všeobecnými podkladmi (typu Google 
maps); 

 mapové kompozície nad komplexnými dátovými podkladmi a licencovanými údajmi 
polohopisu (dáta katastra nehnuteľností), mapové aplikácie používajúce pokročilejšie 
prostredie / funkcionalitu voči vlastným i cudzím dátovým zdrojom; 

 mapové služby štandardov OGC (Open Geospatial Consortium), WMS (Web Map 
Services), WFS (Web feature services) a ďalšie; 

 špeciálne služby - kombinované geodátové, geoprocesingové, prehľadávacie 
a transformačné služby. 

 
Paralelne s tým škálovanie podľa systémovej úrovne klientov: 
 

 dátové záznamy: štruktúrované systémy protistrán žiadajúce GIS údaje; 
 metadátové záznamy:  

o katalóg metadát online; 
o metadátové služby do vyhľadávacích portálov národných a nadnárodných 

inštitúcií (Geoportál verejnej správy, INSPIRE, CARARE). 
 
V obidvoch úrovniach je treba počítať s určitou mierou prispôsobenia (tzv. mapovanie atribútov) 
vecne si odpovedajúcich dátových zdrojov a taktiež aj na úrovni metadát. 
 
Jazykové verzie: 

 slovenská; 

 cudzojazyčná - pre publikovanie a poskytovanie dát do nadnárodných štruktúr. 
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Vyššie zmienené škály funkcií sa v praxi vzájomne kombinujú. To znamená napr. pre orgány typu 
krajských úradov je potrebné poskytovať mapové služby, metadátové služby, a buď služby typu 
WFS, alebo  systém pre správu a vydávania fyzických dátových sád. 
 
Celkom je teda potrebné mať v prevádzke a napojené na centrálne (priestorové) databázy: 

 rozhranie pre publikovanie webových mapových projektov (tematických máp); 

 nástroje pre publikovanie mapových služieb buď proprietárneho a / alebo všeobecného 
(OGC) formátovania; 

 rozhranie pre katalóg metadát; 

 rozhranie pre propagáciu metadát do nadradených systémov (Europeana atp.); 

 rozhranie pre monitoring vlastných zdrojov / aplikácií. 
 

4.5.5 eFormuláre  
  

Veľká časť procesov, ktoré iniciuje občan na portáli, začína vyplnením štruktúrovaných údajov alebo 
procesy končia vydaním rozhodnutia, alebo iného úradného dokumentu. Pre vstupy (podania) aj 
výstupy (rozhodnutia) má byť jasne definovaná a dodržaná preddefinovaná štruktúrovaná forma.  

Elektronická komunikácia v systéme PAMIS musí byť orientovaná na podporu využívania 
inteligentných elektronických formulárov, ktoré sú v súlade so zákonom č. 95/2019 o ITVS. Pre 
elektronické formuláre definuje základné požiadavky zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a s ním 
súvisiace právne predpisy, ktorý nariaďuje zverejňovať vzory elektronických formulárov pre 
elektronické  podania a elektronické úradné dokumenty  v module  eForm ÚPVS.  

Systém musí disponovať elektronickými formulármi – šablónami, ktoré budú prostredníctvom 
integrácie zo systémom eForm UPVS (G2G) synchronizované.  

Systém musí poskytovať možnosť vypĺňania elektronických formulárov, ktoré budú v rámci systému 
PAMIS navrhnuté s ohľadom na použiteľnosť a používateľskú prívetivosť. Formuláre budú využívať 
dostupné údaje z registrov a číselníkov v rámci funkcie predvypĺňania, kontroly a automatického 
dopĺňania údajov. Predpokladá sa návrh približne 38 bežných formulárov pre potreby elektronickej 
komunikácie medzi systémom PAMIS a jeho používateľmi. Predpokladáme, že niektoré z formulárov 
budú mať viac variácií vzhľadom na ich univerzálny návrh a špecifikované určenie použitia. 

Formuláre musia byť pripravené s ohľadom na metodické usmernenie ÚPVS s využitím modulu eForm 
a s možnosťou vytvorenia vlastných vzorov formulárov, zverejnenia, úpravy a ich prípadného 
zneplatnenia s použitím štandardných prostriedkov ÚPVS.   
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4.6 Modul integrácií  
V rámci rozsahu riešenia PAMIS  a v zmysle štúdie uskutočniteľnosti sa predpokladá realizácia integrácií 
zabezpečujúcich konzumovanie referenčných údajov z externých evidencií a registrov v nasledovnom 
rozsahu: 

 ÚPVS prístupový komponent – zabezpečenie dostupnosti elektronických služieb Pamiatkového 
úradu a krajských pamiatkových úradov na ÚPVS 

 ÚPVS EDESK - elektronická schránka, zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom ÚPVS 

 ÚPVS MEP – zabezpečovanie úhrady poplatkov 

 IS PEP – realizácia úhrady prostredníctvom e-kolku   

 ÚPVS CUD - integrácia na centrálne úradné doručovanie v rámci modulu MED 

 ÚPVS CUET – integrácia na centrálnu elektronickú tabuľu za účelom zverejňovania 
relevantných informácií 

 ÚPVS IAM – integrácia zabezpečí automatické overenie identity používateľa na portáli PAMIS 
prihláseného na ÚPVS (SSO) 

 RFO – integrácia na referenčný register fyzických osôb za účelom lustrácie FO, stotožňovania 
osôb evidovaných v rámci systému PAMIS a párovania evidenice PAMIS na referenčný register 
tak, aby bola zabezpečená jendoznačná identifikácia osoby naprieč všetkým agendám PAMIS. 

 RPO - integrácia na referenčný register právnických osôb za účelom lustrácie PO, stotožňovania 
právnických osôb evidovaných v rámci systému PAMIS a párovania evidenice PAMIS na 
referenčný register tak, aby bola zabezpečená jendoznačná identifikácia právnickej osoby 
naprieč všetkým agendám PAMIS. Integrácia zároveň poskytne možnosť získania zoznamov 
a ich údajov špecifických skupín právnických osôb, ktorých evidenciu vedú rôzne inštitúcie a sú 
potrebné pre agendy PAMIS. Napríklad Register subjektov poskytujúcich reštaurátorské služby 
(autorizovaných reštaurátorov a členov Komory reštaurátorov), ktorého správcom je Komora 
reštaurátorov a tento register je zdrojovým registrom RPO.  

 ÚGKK – IS KATASTRA a ZBGIS – integrácia na mapové a priestorové údaje IS Katastra a ZBGIS 
za účelom konzumovania najmä mapových geografických podkladov a údajov vlastníkov 
nehnuteľností 

 RA - integrácia na referenčný register adries pre detailnú (súradnicovú) lokalizáciu národných 
kultúrnych pamiatok 

 Štatistický úradu Data-cube – údaje a číselníky pôvodnych typov a klasifikácií vedených na 
Štatistickom úrade 

 Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe – predpokladaná integrácia na 
centrálny komponent umožňujúci komunikáciu (interakciu) PÚ SR a MV SR v prípade ak 
účastníkom konania je MV SR. V prípade nedostupnosti centrálneho komponentu budú 
vybudované požadované, resp. relevantné funkcionality v rámci IS PAMIS. 



 

 

  

 

/ 109

 JPPÚS v rámci centrálneho GIS (RPI) – predpokladaná integrácia na centrálny komponent 
umožňujúci evidenciu referenčných GIS záznamov v RPI. V prípade nedostupnosti centrálneho 
komponentu budú vybudované požadované, resp. relevantné funkcionality v rámci IS PAMIS. 

 IS CSRÚ - prostredníctvom integrácie na IS CSRÚ bude Pamiatkový IS poskytovať referenčné 
údaje ostatným ITVS, ktoré sú už napojené na IS CSRÚ. Zároveň integrácia na IS CSRÚ umožní 
konzumovanie údajov z Registra právnických osôb a podnikateľov a Registra fyzických osôb. V 
prípade ak počas realizácie projektu IS PAMIS nebudú v IS CSRÚ dostupné údaje z RFO, bude 
alternatívne realizovaná priama integrácia na daný register. 

 CRPS – integrácia v zmysle  zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov na Centrálny registrer pohľadávok štátu za účelom automatizovaného zverejňovania 
pohľadávok neuhradených v lehote splatnosti, ktoré vzniknú pri výkone štátnej správy.  

 Register oprávnených osôb na realizáciu pamiatkového výskumu vedený Ministerstvom 
kultúry SR -  integrácia zabezpečí dostupnosť aktuálnych údajov pre potreby vykonávania 
agendy PAMIS  

 Register oprávnených osôb na realizáciu archeologického výskumu vedený Ministerstvom 
kultúry SR -  integrácia zabezpečí dostupnosť aktuálnych údajov pre potreby vykonávania 
agendy PAMIS 

 Register oprávnených osôb na realizáciu reštaurátorského výkonu vedený Komorou 
reštaurátorov - integrácia zabezpečí dostupnosť aktuálnych údajov pre potreby vykonávania 
agendy PAMIS.   

 

4.6.1 Rozhrania pre integráciu (poskytovanie služieb PAMIS) 
 Rozhranie HEREIN – integrácia na európsku databázu kultúrneho dedičstva EÚ za účelom 

prezentácie Pamiatkového fondu SR v EÚ 

 Rozhranie CARARE – integrácia na európsku databázu pamiatkových kolekcií  

 Rozhranie OPEN DATA – poskytovanie evidencií Pamiatkového fondu s referenčnými dátami a 
registrami Pamiatkového fondu, prostredníctvom otvorených dátových služieb (balíčkov) 
verejnosti. Predpokladáme, že otvorené údaje budú poskytované automatizovaným 
spôsobom, resp. prostredníctvom komunikácie systém – systém. Datasety sú určené pre 
občanov a podnikateľov, ktorí údaje môžu použiť podľa vlastných preferencií. Napríklad v 
edukačných alebo školských materiáloch a prezentáciách v oblasti Pamiatkového fondu alebo 
využitie údajov v rámci aktivít spojených s cestovným ruchom. Pre pamiatkový úrad budú 
dostupné evidencie v rámci riešenia. 

 IS CSRÚ - prostredníctvom integrácie na IS CSRÚ bude Pamiatkový IS poskytovať evidencie 
Pamiatkového fondu s refenčnými dátami ostatným ITVS, ktoré sú už napojené na IS CSRÚ. 
Zároveň integrácia na IS CSRÚ umožní konzumovanie údajov z Registra právnických osôb a 
podnikateľov. 

 CRZ – zverejňovanie zmlúv Pamiatkového úradu na centrálny register zmlúv  
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Predpokladáme, že IS PAMIS bude poskytovať údaje pre IS Moje data v prípade, ak bude IS Moje data 
poskytovať integračné rozhranie počas realizácie projektu, resp. bude dostupný integračný manuál.  

4.7 Nefunkčné požiadavky  
Od úspešného uchádzača sa očakáva, že navrhne a zrealizuje riešenie, ktoré bude v súlade s 
požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente), Vyhláškou Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS a ďalšími 
súvisiacimi právnymi predpismi. 

Plnenie predmetu dodávky by malo byť rozdelené do častí, ktoré vychádzajú zo životného cyklu vývoja 
IS, s dôrazom na optimálne naplnenie biznis potrieb a cieľov systému PAMIS a taktiež na jeho dlhodobú 
udržateľnosť. 

Dodávka navrhovaného riešenia by mala obsahovať nasledovné aktivity:  

 Riadenie projektu  
 Analýza súčasného stavu  
 Návrh riešenia   
 Vývoj a Implementácia   
 Testovanie  
 Školenie  
 Nasadenie do prevádzky   
 Podpora  
 Migrácia dát v elektronickej forme nevyhnutných pre zabezpečenie naplnenia biznis potrieb a 

cieľov PAMISu 
 Obstarávanie a nasadenie SW licencií 

4.7.1  Riadenie projektu 
Od úspešného uchádzača sa očakáva, že navrhne a zrealizuje riadenie projektu, ktoré bude v súlade 
s Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení 
projektov spolu s jej prílohami.   

Navrhované riešenie by malo zohľadňovať tieto aspekty:  

 Projektové riadenie na strane poskytovateľa bude úzko prepojené s riadením, resp. 
koordinovaním projektu na strane objednávateľa. 

 Pri riadení projektu bude používaná metodika založená na štandarde PRINCE2, s využitím 
skúseností z obdobných realizovaných projektov. 

 V rámci dodávky PAMIS sa požaduje dodať projektové výstupy v členení podľa jednotlivých 
etáp. 
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4.7.1.1 Požiadavky na projektové aktivity a výstupy  

Požiadavky na projektové aktivity a výstupy 

Jednotlivé projektové aktivity a etapy, budú vykonávané v súlade s platnou legislatívou, s riadiacou 
dokumentáciou PO 7 OP II, v súlade Príručkou pre žiadateľa a s Príručkou pre prijímateľa pre národné 
projekty: 

https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-
infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html  

 

Realizácia projektu bude členená do nasledovných hlavných aktivít v trvaní celkovo 24 mesiacov: 

 Analýza a dizajn 
 Implementácia a Testovanie 
 Nasadenie 

 

 

Obr. 3  -  Harmonogram projektu 

4.7.2 Fakturačné míľniky projektu 
Fakturačné míľniky sú definované podľa funkčných celkov/modulov projektu PAMIS. Principiálne budú 
vychádzať z časového plnenia projektu definovaného v tomto dokumente a budú previazané 
s hlavnými fázami projektu ako sú analýza a dizajn, implementácia a testovanie a nasadenie. 

Výstup/funkcionalita projektu M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

Prezentačná vrstva
   Analýza a dizajn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Implementácia a Testovanie 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Nasadenie 1 1 1 1
Znalostná agenda
   Analýza a dizajn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Implementácia a Testovanie 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Nasadenie 1 1 1 1
Výkon štátnej správy
   Analýza a dizajn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Implementácia a Testovanie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Nasadenie 1 1 1 1
Modul podporných aplikácií
   Analýza a dizajn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Implementácia a Testovanie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Nasadenie 1 1 1 1
Modul integrácií
   Analýza a dizajn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Implementácia a Testovanie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Nasadenie 1 1 1 1
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4.7.3 Analýza súčasného stavu 
Dodávateľ v rámci analytickej fázy projektu vykoná biznis analýzu problémov a cieľov v oblastiach 
definovaných služieb. Bude ohraničená doména riešenia, popísaný jej súčasný stav (AS-IS) a vzťahy 
domény s okolím na úrovni procesov, informačných systémov a služieb. Zároveň bude popísaný 
súčasný stav údajových zdrojov, informačných systémov, infraštruktúry. 

Je potrebné zabezpečiť kvalitu výstupov analýzy využitím modelovacích analytických nástrojov 
a kontrolných reportov. 

Je potrebné, aby výstupy analýzy zohľadňovali špecifiká domény vyplývajúce z  

 relevantnej legislatívy (zákony, vyhlášky, nariadenia, atď.) a koncepcie (KRIS, NKIVS, SIVS, 
atď.), 

 internej dokumentácie orgánov štátnej správy (smernice, pracovné poriadky, organizačná 
štruktúra, metodické pokyny, atď.), 

 technická dokumentácia k informačným systémom využívaných v doméne v súčasnosti. 

 

Pri tejto fáze projektu sa ráta s intenzívnou súčinnosťou objednávateľa a to hlavne v nasledujúcich 
oblastiach: 

 stretnutia na poskytnutie spresňujúcich informácii o existujúcom stave a jeho nedokonalostí, 
 konzultačné a validačné stretnutia, 
 zabezpečenie formálnych ako aj obsahových a výkonných vstupov projektu z tretích strán vo 

vzťahu k súčasnému stavu. 

4.7.4 Návrh riešenia 
Dodávateľ v rámci návrhovej fázy riešenia vykoná detailný návrh riešenia, počnúc problémami, 
motiváciami a cieľmi v oblasti definovaných služieb. Bude ohraničená doména riešenia a vzťahy 
domény s okolím na úrovni procesov, informačných systémov a služieb v návrhovej podobe po 
realizácii projektu.  

Kvalita výstupov návrhovej dokumentácie bude dosiahnutá využitím modelovacích analytických 
nástrojov a kontrolných reportov. 

Pri tejto fáze projektu sa ráta s intenzívnou súčinnosťou objednávateľa a to hlavne v nasledujúcich 
oblastiach: 

 Stretnutia s pomenovanými odbornými garantmi za stranu objednávateľa na zber požiadaviek, 
resp. ich spresnenie, 

 Konzultačné a validačné stretnutia, 
 Zabezpečenie formálnych ako aj obsahových a výkonných vstupov projektu z tretích strán (DIZ, 

SLA, dáta, súčinnosť, a iné), 
 Plnenie a udržiavanie údajov v kontrolných a centrálnych systémoch ako META IS a pod., 
 Identifikácia záznamov z treťostranných vstupov voči referenčným registrom,  
 Zabezpečenie vstupov vo forme technickej dokumentácie k informačným systémom 

dotknutých predmetom plnenia, ktoré je požadované integrovať do riešenia, 
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 Dohody o integračných zámeroch s tretími stranami, na ktorých systémy sa má riešenie 
integrovať. 

 

Počas návrhu riešenia, môže dôjsť na základe požiadaviek objednávateľa a aktuálneho stavu 
elektronizácie štátnej správy k úpravám častí riešenia, pričom všetky tieto zmeny budú formálne 
zachytené a ďalej riešené v zmysle zvoleného spôsobu projektového riadenia. 

 

4.7.5 Vývoj a Implementácia 
Súčasťou implementácie dodávaného riešenia bude najmä vývoj softvérového riešenia, konfiguráciu 
SW produktov, integráciu s existujúcimi modulmi a informačnými systémami podľa schváleného 
návrhu riešenia z úvodnej fázy projektu – Analýza a dizajn. Implementácia bude realizovaná podľa 
princípov štandardizovanej metodiky vývoja IS, ktorá je v súlade s medzinárodnými normami, 
schválenej Koncepcie rozvoja informačných systémov. Systém PAMIS, jeho komponenty a aplikácie 
budú vybudované v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente), Vyhláškou Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS a ďalšími 
súvisiacimi právnymi predpismi. 

V tejto fáze projektu sa počíta s priebežným overovaním správnosti implementácie zo strany 
odborných garantov na strane objednávateľa. 

 

Požiadavky na vývoj a implementáciu riešenia  

 Priebežné výstupy - dodanie funkčných častí diela aplikačného prostredia PAMIS a ich 
nasadenie na všetky prostredia v rámci riešenia, v stave pripravenom na testovanie, 

 Final Roll out (po ukončení testovania) – finálna implementácia komplexnej požadovanej 
funkcionality s príslušnou integráciou a automatizáciou vstupných dát a registrov a tiež 
všetkých požadovaných výstupov v zmysle analýzy a architektonického návrhu aplikačného 
riešenia prierezovo cez celú riešenú doménu s plnou záťažou a integráciou na vstupné dáta 
a registre. 

 

4.7.6 Migrácia 
V rámci nasadenia riešenia sa počíta s migráciou referenčných údajov z existujúcich IS v plnom rozsahu, 
a v prípade údajov, ktoré nie sú referenčné, rozsah migrácie zadefinuje detailná analýza počas 
realizácie projektu v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR.  

Z uvedeného vyplýva požiadavka definovanť migračnú stratégiu obsahujúcu najmä migračný plán, 
migračné mechanizmy a pravidlá, zodpovednosti a organizáciu migrácie. 

Kvalitu a čistotu dát bude zabezpečovať PÚSR. 
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4.7.7 Architektúra 
Architektúra informačného systému predstavuje úroveň informačných systémov, ktoré primárne 
podporujú výkon funkcií a činností definovaných na úrovni biznis architektúry. Je rozdelená do 
nasledujúcich častí: 

 Spoločné moduly Front-endu - združujú spoločné komponenty, ktoré riešia interakciu 
s používateľmi (občanmi, podnikateľmi, zamestnancami verejnej správy a informačnými 
systémami). 

 Moduly Front-endu – predstavujú špecifické, najmä rezortné komponenty pre interakciu 
s používateľmi, čiže komponenty, ktoré nie sú spoločné a zdieľané viacerými inštitúciami. 

 Agendové informačné systémy - podporujú výkon konkrétnej agendy z relevantnej biznis 
domény a realizujú kľúčové aplikačné služby. 

 Spoločné moduly Back-endu - sú informačné systémy pre spoločné biznis bloky najmä v rámci 
oblastí: podpora výkonu agendy, podpora výkonu organizácie, správa a rozvoj služieb, 
zverejňovanie informácií a poskytovanie referenčných údajov. 

 Moduly Back-endu – predstavujú špecifické, najmä rezortné komponenty pre podporu najmä 
špecifických back office činností, čiže komponenty, ktoré nie sú spoločné a zdieľané viacerými 
doménami. 

 Integrácia a orchestrácia – rieši prepojenie a vzájomnú interoperabilitu informačných 
systémov verejnej správy SR a požadovaných externých systémov na úrovni aplikačnej a 
dátovej integrácie, a zabezpečuje služby orchestrácie najmä pre životné situácie a vnútorné 
procesy verejnej správy. 

 Dátová architektúra verejnej správy - základné pravidlá pre dátovú architektúru verejnej 
správy upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v šiestej časti venovanej 
referenčným údajom. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS má samostatnú časť venovanú dátovým štandardom. 
Dátová architektúra je zameraná na najdôležitejšie stavebné bloky, ktoré je potrebné brať do 
úvahy pri zabezpečení sémantickej interoperability pri výmene informácií medzi verejnou 
správou, občanmi a komerčným sektorom. Dátová architektúra verejnej správy je taktiež 
dôležitým nástrojom. 

4.7.7.1 Charakteristika riešenia 

Riešenie požadujeme realizovať ako integrovaný celok zostavený z jedného alebo z viacerých 
platforiem pre poskytovanie požadovanej funkcionality. Základná logická topológia riešenia by mala 
byť rozdelená na: 

 Verejnú zónu – v rámci zóny sú umiestnené aplikačné moduly zabezpečujúce funkčnosť 
verejnej zóny, ktorej služby sú dostupné širokej verejnosti bez nutnosti autentifikovať sa t.j. 
anonymne. 

 Privátnu verejnú zónu (zóna pre odbornú verejnosť) – v privátnej zóne sú umiestnené 
aplikačné moduly zabezpečujúce funkčnosť privátnej verejnej zóny, s tým že sa využívajú aj 
služby z modulov verejnej zóny. Služby privátnej zóny sú dostupné iba na základe 
autentifikácie, či už na základe eID alebo inej dodatočnej autentifikácie, a na základe príslušnej 
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autorizácie. Privátna verejná zóna nie je fyzicky oddelená od verejnej zóny. Služby vyžadujúce 
vyššie dodatočné zabezpečenie môžu byť umiestnené na samostatné aplikačné servre, čím sa 
docieli požadovaná zvýšená bezpečnosť. Súčasťou tejto zóny sú aj komponenty pre 
administráciu komponentov verejnej zóny a privátnej verejnej zóny (správa používateľov, 
správa obsahu CM, správa periodických úloh atď.). 

 Intranetovú zónu – v intranetovej zóne sú umiestnené aplikačné moduly zabezpečujúce 
funkčnosť intranetovej zóny. Intranetová zóna je oddelená od verejnej zóny a od privátnej 
verejnej zóny. Prístup do intranetovej zóny je možné len autentifikovaným a autorizovaným 
používateľom. Informácie a služby z intranetovej zóny je možné čerpať aj vo verejnej zóne 
a v privátnej verejnej zóne, ale iba formou publikovania verejne dostupných informácii alebo 
prostredníctvom špeciálnych služieb na lustráciu údajov. 

 

Prístup k IS PAMIS bude 

 Z internetového prostredia 
o  registrovaný a anonymný používatelia cez webový prehliadač 
o  externé integrované systémy cez dohodnuté komunikačné kanály (primárne webové 

služby) 
o  používatelia internej mobilnej aplikácie 

 Z nadrezortnej informačnej siete Govnet 
o  subjekty verejnej správy 

 Z interného prostredia pamiatkového úradu a z krajských pamiatkových úradov  
o  pre administráciu, podporu a správu obsahu 
o  pre výkon agend PAMIS  

4.7.7.2 Architektonické požiadavky na návrh riešenia  

 

Riešenie by malo byť v súlade s požiadavkami zákona 95/2019 Z. z. o ITVS a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente), 
Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch 
pre ITVS a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.   

Navrhované riešenie by malo zohľadňovať tieto aspekty:  

 otvorená architektúra pre efektívne zakomponovanie nových požiadaviek v súlade so 
zmenami legislatívy  

 doplnenie ďalších modulov s rozšírenou funkcionalitou, ktorá nie je predmetom tohto 
zadania  

 horizontálna a vertikálna škálovateľnosť   
 zabezpečenie vysokej dostupnosti kritických komponentov v rozsahu projektu 
 jednotná integračná platforma  
 multiplatformové riešenie  
 softvérové riešenie nad technológiami s otvoreným zdrojovým kódom  
 nezávislosť na platforme na strane klientskych počítačov  
 štandardizácia vstupných údajov za cieľom zvýšenia integrity dát  
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 možnosť dynamicky vytvárať zvolené štatistiky a reporty  
 dodržanie zásad a politiky informačnej bezpečnosti MK SR a SR 
 centrálny monitoring bezpečnosti a aktivity  

 

Z pohľadu fyzickej architektúry riešenie predpokladá využitie infraštruktúrnych a hardvérových kapacít 
vládneho cloudu. Verejný obstarávateľ zabezpečí prenájom výpočtových prostriedkov cez 
http://www.sk.cloud/, kde je možné aj získať viac informácii o fyzickom a logickom usporiadaní 
prostredia.  

 

4.7.7.3 Logická architektúra 

Predpokladanú logickú architektúru popisuje nasledujúci obrázok: 

 

 

Obr. 4 - Logická architektúra PAMIS IS 

Verejná zóna má byť dostupná pre externých používateľov z internetového prostredia, a taktiež pre 
zamestnancov PÚ SR a KPÚ. Prístup do tejto zóny bude primárne cez webové prostredie - z tenkých 
klientov (webový prehliadač) - alebo cez iné alternatívne rozhranie riadené portálovým IAM.  
Komunikácia medzi klientami a IS PAMIS musí byť chránená a šifrovaná HTTPS protokolom. 

Vo verejnej zóne predpokladáme umiestnenie administrátorských nástrojov pre správu portálových 
používateľských kont, správu obsahu CMS, ako aj správu podporných procesov pre portálové aplikácie 
(synchronizácie, periodické úlohy, správa obsahu verejného a privátneho portálu a pod.). Nástroje 
budú dostupné iba pre administrátorov (primárne interní zamestnanci úradu). Nie je požadovaná 
autentifikácia administrátorov voči internej adresárovej službe. Prístup k administrátorským nástrojom 
z internetu má byť dostupné cez ďalšiu zabezpečenú vrstvu (napr. VPN). 
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Súčasťou verejnej zóny bude aj privátny portál, ktorý má zahŕňať agendové systémy pre výkon 
odbornej činnosti a ďalších, autentizáciou podmienených častí pre prihlásených používateľov.  

Privátny portál musí byť chránený autentifikáciou (vo forme meno a heslo používateľa). Zabezpečenie 
autentifikácie a autorizácie pristupujúcich používateľov sa musí vykonávať na základe integrácie s 
modulom Identity Access Management (IAM), ktorý má byť súčasťou riešenia. IAM má podporovať aj 
používanie elektronických občianskych preukazov (eID) s integráciou sa na Ústredný portál verejnej 
správy (slovensko.sk). Tento modul bude predstavovať centralizovaný bod správu používateľov 
privátneho portálu. 

Intranetová zóna má byť dostupná primárne pre zamestnancov úradu alebo KPÚ, respektíve 
integrujúcim sa partnerom cez vystavené integračné koncové body. Prístup má byť riadený interným 
IAM a používatelia musia byť autentifikovaný voči internej adresárovej službe pamiatkového úradu 
využitím SSO – prihlásený používateľ do domény pamiatkového úradu, nebude vyzvaný na opätovnú 
autentifikáciu. V tejto zóne budú komponenty implementujúce funkčnosť interných agendových 
systémov (kontrola, priestupky, obnova pamiatok, konania, knižnica, gis atď.), komponenty 
podporných aplikácií (cms intranetového portálu, reportovací nástroj, digitálne pracovisko atď.) 
a taktiež modul zabezpečujúci integrácie s externými systémami a registrami (RFO, RPO, RA, eDESK, 
...). 

Verejnú a intranetovú zónu požadujeme oddeliť minimálne na úrovni sieťovej vrstvy. Prestup medzi 
zónami (prípadná replikácia dát, volanie služieb z privátnej zóny atď.) má byť riadený službami na 
sieťovej vrstve (firewall) a autentifikačným/autorizačný mechanizmom.  

Komponenty logickej architektúry môžeme zaradiť do modulov:  

Modul zo ŠÚ Modul logickej architektúry Popis 

Modul prezentačnej vrstvy Portál vo verejnej zóne 
a intranetový portál 

Predstavujú elektronické 
komunikačné rozhranie pre 
používateľov IS PAMIS 
zabezpečujúce navigáciu 
k službám, realizáciu zadávania 
požiadaviek o poskytnutie 
služby, realizáciu výkonu 
elektronizovaných agend 
a poskytovanie obsahu. 
Prezentačná vrstva bude 
zabezpečovať komunikačné 
rozhranie pre zamestnancov 
najmä prostredníctvom 
komponentu intranetového 
portálu a čiastočne 
komponentom internej 
mobilnej aplikácie. V rámci 
modulu prezentačnej vrstvy, 
resp. vo všetkých prítomných 
komponentoch je nevyhnutné 
riadiť prístup používateľov. 
Modul bude predmetom vývoja. 
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Modul znalostnej agendy Agendové systémy a čiastočne 
aplikácie vo verejnej zóne 

Tvorí údajovú základňu evidencií 
pamiatkového fondu s 
referenčnými dátami, evidencií 
pamiatkového fondu a meta 
údajov pamiatkového fondu. V 
rámci modulu prebieha správa 
údajov, ktoré sú využívané pri 
výkone agend, ktoré požadujú 
presné a kvalitné údaje o 
pamiatkovom fonde. Ďalej sú údaje 
poskytované prostredníctvom 
integračných rozhraní jednotlivým 
konzumentom. Modul bude 
predmetom vývoja. 

Modul výkonu štátnej správy Agendové systémy Obsahuje sadu komponentov, 
ktoré realizujú elektronizované 
procesy pri poskytovaní služieb 
občanom, podnikateľom, obciam a 
OVM. Elektronizované procesy sú 
automatizované v miere určenej 
analýzou. Modul bude predmetom 
vývoja. 

 

Modul podporných aplikácií Podporné aplikácie Obsahujúci komponenty pre 
automatizáciu procesov výkonu 
štátnej správy, pre správu 
a riadenie dokumentácie spojenej s 
výkonom agend a komponent pre 
tvorbu geografických výstupov a 
produktov jednotlivých objektov a 
oblastí Pamiatkového fondu. 
Modul bude obsahovať 
komponenty, ktoré čiastočne 
pokryjú krabicové riešenia. Tieto 
krabicové riešenia budú v zmysle 
detailných požiadaviek upravené 
podľa detailného návrhu riešenia. 
Modul bude predmetom vývoja a 
úpravy komerčných produktov 
(podľa detailného návrhu riešenia) 

Modul integrácií Integračná platforma Obsahujúci množinu funkcionalít 
zabezpečujúcich prepojenie 
zdrojových IS, ktoré zabezpečujú 
získavanie potrebných a 
nevyhnutných údajov z externých 
referenčných zdrojov. 
Prostredníctvom jednotlivých 
funkcionalít vybudovaných 
rozhraní, bude IS PAMIS 
konzumovať referenčné údaje 
potrebné pri realizácii rozhodnutí 
relevantných konaní v rámci 
výkonu jednotlivých agend. 
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Integračné komponenty a ich 
funkcionality budú zabezpečovať 
konzumovanie najmä údajov, ktoré 
majú súvis s poskytovaním služieb 
IS PAMIS, resp. zabezpečovaním 
užívateľských potrieb pre 
relevantné skupiny používateľov. 
Prostredníctvom vybudovaných 
funkcionalít relevantných rozhraní 
bude Pamiatkový úrad, resp. IS 
PAMIS referenčné údaje v jeho 
evidencii poskytovať ostatným IS, 
ktoré požadujú údaje z 
Pamiatkového fondu. Jednotlivé 
rozhrania sú zaradené do dvoch 
množín, resp. do množiny 
integrácií, v ktorých Pamiatkový 
úrad vystupuje v roli konzumenta a 
množinu integrácií, kde 
Pamiatkový úrad vystupuje v roli 
poskytovateľa. 

Tabuľka 16- Mapovanie komponentov zo ŠÚ na logickú architektúru 

4.7.7.4 Aplikačná architektúra 

Predpokladané rozdelenie komponentov do jednotlivých logických blokov je znázornený na 
nasledujúcom obrázku:  
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Obr. 5  - Predpokladaná aplikačná architektúra IS PAMIS 

4.7.7.5 Požiadavky k logickej a aplikačnej architektúre 

Od uchádzača sa očakáva, aby uviedol logickú architektúru riešenia s uvedením 

 popis zón a jednotlivých vrstiev podľa funkčných častí  
 popis modulov v jednotlivých zónach 

ako aj aplikačnej architektúry s uvedením 

 detailného popisu jednotlivých komponentov použitých v navrhovanom riešení 
 v prípade treťostranných komponentov, softvérových produktov a ich verzie 
 zabezpečenia vysokej dostupnosti navrhovaného riešenia na úrovni 

o  aplikačnej časti 
o  databázovej časti 
o  infraštruktúrnej časti 
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4.7.8 Licencie 
V ponúkanom návrhu sa očakáva od uchádzača dodanie kompletného zoznamu licencií ku všetkým 
častiam riešenia pre všetky komponenty potrebné pre zabezpečenie požadovanej funkcionality 
a prevádzky IS PAMIS v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov spolu s jej prílohami. K informáciám 
o licencovaní je potrebné uviesť: 

 jednoznačný identifikátor (názov, verzia) 
 počet licencií 
 typ licencie (perpetual licensing, subscription mode, atď.) 
 náklady na nutnosť pravidelnej obnovy licencie na 5 rokov. 
 prípadné iné špecifiká pre danú licenciu 

Riešenie musí byť navrhnuté a dodané tak, aby spĺňalo všetky licenčné podmienky všetkých dodaných 
a použitých SW komponentov. 

4.7.9 Prístupnosť, jazyková lokalizácia 
Používateľské rozhranie komponentov prezentačnej vrstvy musí byť v súlade s Vyhláškou Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS. Dodaný 
IS musí byť celý dodaný v slovenskom jazyku (v rozsahu komponentov prezentačnej vrstvy) a 
v nevyhnutnom rozsahu v anglickom jazyku podľa výnosu. Komponenty verejnej zóny prezentačnej 
vrstvy musia obsahovať funkcionalitu na doplnenie ďalších jazykov s možnosťou výberu medzi nimi. 
V prípade komponentov dostupných iba pre interných zamestnancov (komponenty v intranetovej 
zóne, administrátorský portál, interná mobilná aplikácia) táto funkcionalita nie je vyžadovaná.  

4.7.10 Zdrojové kódy 
Od uchádzača požadujeme, aby súčasťou dodávky boli aj aktuálne zdrojové kódy s príslušnou 
dokumentáciou ku vyvíjaným komponentom a taktiež k treťostranným komponentom upraveným 
dodávateľom pre verziu nasadenú do prevádzky. Ku zdrojovým kódom uchádzač odovzdá aj prislušné 
relevantné práva podľa § 15 ods. 2 písm. d) 1. a 2. zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS v platnom znení.  

4.7.11 Integrácie – charakteristika, spôsob, pravidlá 
Integráciu navrhovaného riešenia na úrovni automatizovaných rozhraní a v súlade s Vyhláškou Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVSv platnom 
znení preferujeme zabezpečiť cez štandardné konektory a protokoly (LDAP, SOAP, ...) priamo medzi 
komponentami, alebo využitím integračnej platformy zvolenej dodávateľom. Od uchádzača sa očakáva 
popis všetkých relevantných rozhraní a spôsobov dátovej komunikácie (protokoly, formát 
vymieňaných dát): 

 rozhrania medzi vzájomnými subsystémami / modulmi /, komponentmi (tzv. 
medzimodulárne rozhrania),  

 rozhrania so systémami tretích strán,  
 rozhrania medzi mobilnou aplikáciou a verejnou a intranetovou zónu, 
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 rozhrania na medzi verejnou a intranetovou zónou.  

Riešenie musí umožniť integráciu s nástrojmi pre dátovú analýzu (Google analytics). 

4.7.12 Štruktúra dát/Dátová základňa 
Od dodávateľa PAMIS sa očakáva popis dátových úložísk pre jednotlivé komponenty IS minimálne na 
úrovni: 

 typ úložiska (relačná databáza, NoSQL databáza, súborový systém, adresárová služba atď.) , 
 vyznačený tok dát medzi zónami/komponentami (on line, off line) , 
 migračná stratégia v prípade nutnosti migrácie/transformácie existujúcich dát (bude 

predmetom fázy detailnej analýzy), 
 databázový model zo všetkých použitých databáz v projekte PAMIS  

4.7.13 Správa používateľov 
Navrhované riešenie má zohľadniť požiadavky pre správu používateľov a používateľských rolí: 

 riadenie prístupu do privátneho portálu vo verejnej zóne je požadované riešiť nástrojom IAM 
pre podporu princípu Web Single Sign-On (Web SSO) a federáciu identity,  

 nástroj pre riadenie prístupu k privátnemu a administrátorskému portálu musí umožňovať 
riadenie prístupu na základe používateľských rolí a skupín, 

 riešenie musí mať možnosť úpravy používateľských kont, správu používateľov v rámci skupín 
a taktiež správu používateľských rol, 

 prístup do administrátorského portálu musí byť umožnené s doménovým účtom interných 
používateľov (prístup správcov obsahu CMS, administrátorov používateľských účtov 
používateľov portálu, administrátorov služieb, atď.). 

4.7.13.1 Interný používateľ 

Je primárne zamestnancom Pamiatkového úradu SR alebo krajského pamiatkového úradu. Na základe 
rolí a zaradenia do používateľských skupín má kompetencie a zodpovednosti v rámci pridelených 
agend. Na základe úloh a zodpovednosti môžeme ich zaradiť do skupín 

 administrátor 
o  administrátor používateľských účtov interných zamestnancov 
o  administrátor používateľských účtov externých používateľov 
o  správca obsahu portálovej CMS 
o  agendový používatelia 

 používatelia internej mobilnej aplikácie 
 používatelia pre výkon agend úradu 

Interný používateľ bude autentifikovaný voči intranetovému portálu svojím doménovým účtom (bez 
opätovného prihlásenia sa – princíp SSO). 

4.7.13.2 Externý používateľ 

Je návštevník portálu úradu. Môžeme ich rozdeliť do skupín 
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 neregistrovaný používateľ – návštevník portálu s možnosťou registrácie a s prístupom iba 
k verejnej zóne portálu, 

 registrovaný používateľ – zaregistrovaný používateľ s prístupom do verejnej a privátnej zóny 
portálu. Na základe pridelených rolí bude mať prístup k jednotlivým častiam privátnej zóny 
portálu (bádateľňa, knižnica, odborné činnosti...) ,  

 technický používateľ – autentifikovaný prístup k vystaveným službám (integrácie na služby 
vystavené portálom). 

4.7.14 Notifikácie 
Pre účely zasielania notifikácií bude požadovaná integrácia na mailový komunikačný systém MS 
Exchange, používaný Pamiatkovým úradom SR. 

 

4.7.15     Infraštruktúra 
Verejný obstarávateľ požaduje informačný systém s parametrami dostupnosti a podpory pre 
jednotlivé zóny nasledovne: 

 Intranet zóna dostupnosť 99% s úrovňou podpory  9x5  
 Verejná zóna dostupnosť 99% s úrovňou podpory 24x7  

Čas plánovanej odstávky sa nepočíta do celkovej dostupnosti informačného systému. 

4.7.15.1     Všeobecné predpoklady na infraštruktúru 

Dosiahnutie vysokej dostupnosti definovanej v predošlej kapitole predpokladá vysokú dostupnosť 
všetkých komponentov, zdvojené napájanie všetkých komponentov, vysoká dostupnosť na úrovni 
výpočtového výkonu, vysoko dostupné siete LAN a WAN, vysoko dostupné dátové siete ako aj vysoko 
dostupné dátové úložiská a zariadenia sieťovej bezpečnosti.  

Z požiadaviek dostupnosti IS PAMIS vyplývajú požiadavky na infraštruktúru a taktiež vysoká dostupnosť 
každého prvku v infraštruktúre hlavne: 

 Vysoká dostupnosť sieťových komponentov  
 Vysoká dostupnosť dátových sietí a dátových priestorov 
 Vysoká dostupnosť výpočtového výkonu 
 Vysoká dostupnosť ostatných prostriedkov a dátového centra  

4.7.15.2     Predpoklady pre nasadenie v prostredí Vládneho cloudu 

Štúdia uskutočniteľnosti uvažuje  implementáciu riešenia v prostredí vládneho cloudu na úrovni Iaas, 
Vládny cloud disponuje vysokou dostupnosťou služieb IaaS a dátového centra vládneho cloudu najmä 
v redundantnosti napájania, chladenia, prostriedkov na zabezpečenie náhradného elektrického 
napájania, ochranu proti výpadku serverov prostriedkami virtualizácie, zdvojené sieťové 
a bezpečnostné prvky a vysoko dostupné dátové úložiská. 
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Verejný obstarávateľ očakáva od dodávateľa architektúru riešenia, ktorá zabezpečí zvýšenie 
dostupnosti vládneho cloudu najmä s použitím prostriedkov ako sú: 

 zdvojenie jednotlivých virtuálnych serverov 
 použitie technológie ako je napr.  Clustering 
 prostriedky na detekovanie chybových stavov (Monitoring) 
 predikciu zaplnenosti dátových priestorov 
 zálohovanie dát a scenár obnovy 
 možnosť kompletnej obnovy virtualnej infraštruktúry 
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4.7.15.3 Katalóg služieb vládneho cloudu 

Verejný obstarávateľ predpokladá, že riešenie bude založené na produktoch z katalógu služieb 
Vládneho Cloudu, ktorý je možné nájsť na stránke vládneho cloudu https://www.sk.cloud. Verejný 
obstarávateľ zabezpečí potrebný výpočtový výkon a dátové priestory prostredníctvom vládneho 
cloudu.  

Aktuálny katalóg služieb je na obrázku nižšie: 

 

 

Obr. 6 – Katalóg služieb 

 

4.7.15.4     Predpoklady na prostredie vládneho cloudu 

Zároveň verejný obstarávateľ  predpokladá dostupnosť kapacít infraštruktúry vládneho cloudu 
najmä: 

 voľná a dostupná kapacita výpočtového výkonu 
 voľná a dostupná kapacita dátových priestorov 
 voľná a dostupná kapacita zálohovania  
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 voľná kapacita pripojenia na internet  
 dostatočná kapacita pripojenia a rezerva pásma do rezortných sietí 
 licenčné pokrytie infraštruktúrnych prostriedkov   
 dostupnosť podpory IaaS vládneho cloudu v režime 24/7 
 voľná a dostupná kapacita v sekundárnom dátovom centre v prípade DR 
 možnosť rošírenia kapacity v prípade potreby 
 Aplikované bezpečnostné záplaty v úrovni IaaS 

 

4.7.15.5     Prostredia 

Verejný obstarávateľ predpokladá, že riešenie bude obsahovať oddelené prostredie pre produktívne 
prostredie, testovacie a vývojové prostredie, aby bola dodržaná kvalita vývoja IS ako aj zapracovania 
nových zmenových požiadaviek.  

4.7.15.6     Očakávané platformy 

Pre implementáciu IS  PAMIS v prostredí vládneho cloudu predpokladáme výber platforiem z katalógu 
služieb vládneho cloudu, zároveň predpokladáme dostupnosť licenčného pokrytia platforiem, tak ako 
je deklarované vo verejnom katalógu. 

 

Obr. 7 – Katalóg služieb vládneho cloudu (v čase písania tohoto dokumentu) 

4.7.15.7    Požiadavky na veľkosť dát 

Požiadavky na veľkosť dát odhadujeme na základe okupácie súčasných informačných systémov 
nachádzajúcich sa na pamiatkovom úrade a zároveň berieme ohľad na mieru digitalizácie procesov 



 

 

  

 

/ 127

v súčasnosti a mieru digitalizácie procesov po nasadení IS PAMIS. Očakávame veľký nárast 
neštrukturovaných dát, hlavne z dôvodu centralizácie fotodokumentácie a papierovej zdigitalizovanej 
dokumentácie do jedného centrálneho miesta teda do IS PAMIS.  

Pre štruktúrované dáta odhadujeme veľkosť dátových priestorov na 5 TB využiteľnej kapacity. 

Pre neštruktúrované dáta (fotodokumentácia, zdigitalizovaná papierová dokumentácia) 
predpokladáme veľkosť dátových priestorov 90 TB využiteľnej kapacity. 

Riešenie musí poskytovať možnosť rozšírenia o 100% oproti súčasným požiadavkám vo výhľade 5 
rokov. 

Dátové priestory pre štruktúrované dáta predpokladáme výkonnostnej triedy TIER1 a TIER2 a pre 
neštruktúrované dáta predpokladáme výkonnostnú triedu TIER2 alebo TIER3. 

 

4.7.16 Ochrana osobných údajov 
  

PAMIS je informačným systémom verejnej správy, ktorý pri svojej činnosti bude spracovávať osobné 
údaje a preto musí plniť legislatívne požiadavky dané zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ako aj zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení 
informačných technológií verejnej správy.   

Na splnenie týchto požiadaviek preto verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie bezpečnostnej 
dokumentácie, ktorá musí obsahovať najmä:  

 Analýzu spracúvania osobných údajov, ktorej úlohou bude analyzovať výskyt a spôsob 
spracúvania osobných údajov využívaných v rámci PAMIS.   

 Návrh bezpečnostných opatrení – tzn. primerané technické a organizačné opatrenia 
zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom sa požaduje, aby bolo 
prihliadnuté najmä na použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných 
osobných údajov ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo 
funkčnosť informačného systému podľa § 39 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Návrh predpisov a internej bezpečnostnej dokumentácie vyplývajúcej z legislatívnych požiadaviek 
zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa 
ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej 
správy.  
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4.7.17 Požiadavky na bezpečnosť  
 

Bezpečnosť informačného systému PAMIS je priamo naviazaná na bezpečnostné politiky úradu, ktoré 
vychádzajú predovšetkým zo:  

 zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,   

 Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou 
sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných 
technológií verejnej správy 

V rámci bezpečnostných politík úradu sú kladené požiadavky na bezpečnosť a spôsob uchovávania 
údajov v informačnom systéme. Pri kľúčových moduloch je preto vyžadované uchovávanie záznamu 
o činnosti používateľov, čo zabezpečuje tiež možnosti vyvodenia dôsledkov pri prieniku do systému 
a pomáha identifikovať bezpečnostné riziká. Vzhľadom na to, že systém bude prijímať a spracovávať 
dokumenty a súbory, vyžaduje sa ochrana systému pred škodlivým kódom minimálne v rozsahu 
Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa 
ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej 
správy. Taktiež je požadované rozdelenie infraštruktúry do zón na sieťovej úrovni, čo pri prieniku do 
verejnej časti systému zabraňuje úniku privátnych dát. V rámci PAMIS sa tiež požaduje vyriešiť 
zálohovanie kritickej infraštruktúry a ochrana pred preťažením alebo stratou údajov.  

V rámci ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.  je potrebné, aby IS PAMIS bol v súlade 
s Koncepciou ochrany osobných údajov Pamiatkového úradu (obsahuje implementáciu GDPR). 

4.7.18 Požiadavky na dokumentáciu riešenia   
Súčasťou dodávky riešenia je dodanie dokumentácie v elektronickej editovateľnej podobe, ako aj 
podobe vhodnej pre tlač. Dokumentácia bude predstavovať sériu dokumentov, ktoré dostatočne jasne 
a kompletne popisujú dodávané riešenie.   

Požaduje sa dodanie dokumentácie k projektu, v nasledujúcom rozsahu a štruktúre:  

Dokumenty z analytickej fázy projektu: 

 Analýza súčasného stavu  
 Biznis požiadavky na nové riešenie  
 Funkčné a nefunkčné požiadavky  
 Procesná analýza  
 Analýza vstupov a výstupov  
 Risk analýza  

Dokumenty z návrhovej fázy projektu: 

 Procesno-funkčný návrh  
 Aplikačný návrh riešenia – Detailný návrh riešenia 
 Infraštruktúrny návrh riešenia  
 Bezpečnostný projekt  
 Návrh akceptačných testovacích scenárov  
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Dokumenty z implementačnej fázy projektu: 

 Prvotná používateľská dokumentácia 
 Plán školení pre používateľov intranetu 
 Plán školení pre používateľov privátnej časti verejného portálu 
 Plán školení pre správcov riešenia 

Dokumenty z fázy nasadenia projektu: 

 Konfigurácia a administrácia systému 

Dokumenty z testovacej fázy projektu: 

 Protokoly o vykonaní systémových testov 
 Protokoly o vykonaní integračných testov 
 Protokoly o vykonaní bezpečnostných testov 
 Protokoly o vykonaní záťažových testov 
 Protokoly o vykonaní akceptačných testov 
 Protokoly o vykonaní UX testov 
 Vyhodnotenie verejného testovania 

Dokumenty z fázy školenia: 

 Používateľské príručky a manuály pre správu 
 
Dokumentácia v slovenskom jazyku bude dodaná v dohodnutých elektronických formátoch (napr. 
DOC, XLS, PDF).  
  
 

4.7.19 Požiadavky na testovanie riešenia  
 

Testovanie navrhnutého a implementovaného riešenia musí byť realizované nižšie popísanými 
metódami, v požadovanom rozsahu a musí prebiehať v niekoľkých fázach takým spôsobom, aby splnilo 
nasledovné ciele:  

 Overiť požadovanú funkcionalitu v zmysle User Experience.  
 Overiť požadovanú funkcionalitu jednotlivých častí systému voči detailnému návrhu riešenia.  
 Overiť kompatibilitu systému s internetovými prehliadačmi na rôznych platformách.  
 Overiť integráciu riešenia s externými systémami.  
 Overiť odolnosť systému voči záťaži a posúdiť jeho výkonnosť.  
 Overiť bezpečnosť navrhnutého riešenia voči neoprávneným prístupom alebo zásahom (v 

súlade s OWASP).  

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača vypracovanie návrhu pre proces testovania v súlade 
s návrhom implementácie a nasadenia systému pred samotným začatím procesu testovania.   

V rámci procesu testovania sa požaduje dodržanie nasledovnej postupnosti aktivít:  
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 Príprava testovania – dodávateľ pred začiatkom procesu testovania vytvorí plán testovania, 
v ktorom popíše metódy a spôsob testovania, podmienky a akceptačné kritériá, pre jednotlivé 
testované časti funkcionalít systému vytvorí testovacie scenáre. 

 Vykonanie testov – vykonanie testovacích scenárov v danom rozsahu verzie systému.   
 Analýza výsledkov testov – identifikácia chýb, prípadná aktualizácia návrhu testov.  
 Regresné testy – opakované vykonanie testovacích scenárov pre zvolenú časť systému resp. 

celok.  
 Finálne akceptačné testovanie – vykonanie testovacích scenárov na finálnej verzii systému.  

 
Požaduje sa realizácia nasledovných druhov testov:  

 Funkčné testovanie – overenie správnosti a úplnosti jednotlivých funkcií implementovaných 
častí systému, teda či reálne správanie sa systému presne zodpovedá tomu, ako je popísané 
v detailnom návrhu riešenia.  

 Testovanie kompatibility prehliadačov – overenie miery kompatibility s bežne používanými 
internetovými prehliadačmi v ich základnej konfigurácii. Požaduje sa pre verejnú a aj pre 
privátnu časť portálu na bežných webových prehliadačoch – MS Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari (všetky verzie vymenovaných prehliadačov, ktoré 
nie sú staršie ako 5 rokov).   

 Bezpečnostné testovanie – naplnenie cieľa preverenia systému na rôzne možné zásahy do 
bezpečnosti prevádzky a dát aplikácie.   

Testovanie zamerané na:  

 webové servre  
 webové služby  
 súlad s metodikou SDL                                

 

 Integračné testovanie – overenie naplnenia požiadaviek na integráciu s externými systémami 
partnerských organizácií. Testovacie scenáre musia pokrývať všetky identifikované 
a implementované externé rozhrania systému. Je potrebné realizovať  pozitívne aj negatívne 
(sunny-day, rainy-day) integračné scenáre.  

 Záťažové testovanie - vykonávané pomocou nástrojov a automatizovaných skriptov nad 
produkčným a testovacím prostredím pre vybrané reprezentatívne kritické funkcionality 
systému. Testy majú emulovať rôzne typy používateľských a automatizovaných vstupov na 
hostiteľskom systéme, ktorého výkon má byť testovaný. Zachytené výsledky výkonnostných 
a záťažových testov budú vzájomné porovnávané. Testovanie má prebiehať v jednotlivých 
sekvenciách, pri ktorých sa bude postupne zvyšovať zaťaženie systému (stress test). Tento 
nárast bude realizovaný so sledovaním chybovosti vrátených odoziev testovaného systému. 
Pri realizácii výkonnostného a záťažového testovania bude posudzovaná výkonnosť a kapacita 
riešenia. Pri výkonnostnom a záťažovom testovaní majú byť výsledky posudzované aj 
vzhľadom na plánovaný počet interných používateľov systému a počet odhadovaných 
konkurenčných prístupov.  

 Verejné testovanie - pre overenie implementácie prostredníctvom širokej odbornej i laickej 
verejnosti  
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 Akceptačné testovanie - realizované po vyladení systému a odstránení zistených chýb 
z predošlých testov. Účelom akceptačných testov je overenie zo strany objednávateľa, že 
navrhnuté a implementované riešenie je pripravené na nasadenie do prevádzky. Akceptačné 
testy majú byť vykonávané testovacím tímom na strane objednávateľa. Testovanie musí 
prebiehať na základe testovacích scenárov, pričom akceptačné kritéria majú byť vopred 
definované. Výsledky testovania určia prípadné nezrovnalosti medzi implementovaným 
riešením a jeho špecifikáciou a nutné korekcie zo strany dodávateľa.  

 UX testovanie – realizované po vyladení systému a odstránení zistených chýb z predošlých 
testov. Účelom UX testov je overenie zo strany objednávateľa, že navrhnuté a 
implementované riešenie je pripravené na pou69vanie na nasadenie do prevádzky. 

4.7.20 Požiadavky na školenie používateľov  
Verejný obstarávateľ požaduje ako súčasť dodávky riešenia vykonanie školení interných používateľov 
verejného obstarávateľa a vybranej skupiny externých používateľov PAMIS z kľúčových organizácii, 
ktoré budú v budúcnosti PAMIS používať a vykonanie školení administrátorov riešenia.  

Školenie má byť rozdelené podľa skupín používateľov a biznis procesov, do ktorých budú vstupovať. 
Obsahom musia byť prebrané procesy realizované danou skupinou používateľov v PAMIS a ponechaný 
dostatočný čas na diskusiu a individuálne otázky ohľadne špecifík systému.  

Cieľom je vyškolenie kľúčových používateľov riešenia tak, aby boli schopní poskytnúť detailné 
informácie ostatným, bežným používateľom riešenia. 

K dispozícii musia byť školiace materiály v elektronickej forme, ktoré zabezpečí dodávateľ riešenia. 
Školiace materiály budú odovzdané správcovi systému na ich priebežné dopĺňanie a aktualizáciu.  

 Požaduje sa zabezpečenie zaškolenia používateľov v nasledujúcom rozsahu a štruktúre: 

 Školenia kľúčových používateľov riešenia – komplexné vyškolenie vybraných kľúčových 
používateľov riešenia formou workshopov s účasťou max 24 používateľov na jedno trojdňové 
školenie. Pri projekte sa počíta s 3 takýmito workshopmi, čiže po 1 workshope v každom 
regióne (západ, stred, východ) . 

 Školenia ostatných používateľov riešenia – komplexné vyškolenie menovaných  používateľov 
riešenia formou prezentačných jednodňových školení s účasťou maximálne 60 používateľov na 
jedno školenie. Pri projekte sa počíta s 3 takýmito školeniami, čiže po 1 školení v každom 
regióne (západ,  stred, východ) . 

 Školenia administrátorov riešenia – komplexné vyškolenie správcov daného aplikačného 
riešenia a infraštruktúry (administrátorov). Pri projekte sa počíta s 3 jednodňovými školeniami 
správcov, pričom počet správcov na jednom školení je maximálne 6. 

Dodávateľ pre potreby zaškolenia používateľov vykoná nasledovné činnosti:  

 Vytvorenie školiacich materiálov  
 Príprava školenia (logistika)  
 Vykonanie školenia  
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4.7.21     Požiadavky na nasadenie do prevádzky  
Súčasťou dodávky riešenia je zabezpečenie kompletnej inštalácie riešenia do produkčného prostredia 
zákazníka. Táto spočíva v inštalácii operačných systémov, databáz, podporného softvéru, aplikácií, ich 
konfigurácie a vzájomného prepojenia tak, aby bolo umožnené bezproblémové prevádzkovanie 
kompletnej funkcionality dodávaného riešenia PAMIS.  

4.7.22     Požiadavky na podporu počas produkčnej prevádzky  
Dodávateľ zabezpečí poskytnutie konzultačnej a technickej podpory používateľov, po nasadení do 
produkčnej prevádzky a to na obdobie 6 mesiacov. Podpora sa vykonáva formou telefonickej 
a vzdialenej podpory (remote control) a riešenia počiatočných prevádzkových udalostí a požiadaviek.  
 

4.7.23      Prevádzkové požiadavky 

4.7.23.1     Čas podpory a čas vyriešenia problému 

Riešenie z pohľadu prevádzkových požiadaviek musí spĺňať minimálne požiadavky na prevádzku 
informačného systému a rozdeľujeme ho na kategórie: 

 Intranet zóna 
 Verejná zóna 
 Rozhranie technických užívateľov ostatné prostredia (vývojové a testovacie prostredia) 

4.7.23.1.1     Intranet zóna 

Minimálne požiadavky na intranet zónu informačného systému sú odvodené od minimálnych 
požiadaviek na funkčnosť systému počas pracovného času interných pracovníkov a teda riešenie musí 
spĺňať podporu v pracovných hodinách, t.j. v režime 5x8, s odozvou 1 hodina a vyriešenie problému 
podľa kategorizácie problému: 

 Kritický problém (obmedzuje alebo blokuje výkon prevádzky): 12 hodín  
 Nekritický problém (čiastočne obmedzuje, ale neblokuje výkon prevádzky): ďalší pracovný deň  
 Nekritický problém neovplyvňujúci prevádzku: bez požiadavky na čas odstránenia problému  

4.7.23.1.2     Verejná zóna 

Z pohľadu požiadaviek pre túto zónu je potrebné zabezpečiť podporu v režime 24x7 pre produkčné 
prostredie z dôvodu priameho dopadu na zákazníka služby – občana, s odozvou maximálne 1 hodina 
a vyriešenie problému podľa jeho kategorizácie: 

 Kritický problém (obmedzuje alebo blokuje výkon prevádzky): 8 hodín 
 Nekritický problém: (čiastočne obmedzuje ale neblokuje výkon prevádzky): ďalší pracovný deň 
 Nekritický problém neovplyvňujúci prevádzku: bez požiadavky na čas odstránenia problému 
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4.7.23.1.3     Technický používatelia a ostatné prostredia 

Pre systémy technických používateľov musí riešenie spĺňať minimálne požiadavky pre podporu 
v pracovných hodinách, t.j. v režime 5x8, s odozvou 4 hodiny a odstránením problému bez obmedzenia 
na čas odstránenia. Táto požiadavka vyplýva z faktu, že týmito prostriedkami nie sú ovplyvnení 
používatelia intranetových služieb a tiež nie sú ovplyvnení občania. 

4.7.23.1.4     Ostatné prostredia 

Ostatné prostredia ako vývojové a testovacie prostredia sú v kompetencii dodávateľa a teda čas 
odozvy a vyriešenia problému je v kompetencii dodávateľa. 

4.7.23.2     Rozdelenie kompetencií  

Úroveň podpory požadujeme zabezpečiť v 3 úrovniach : 

 L1 - Oddelenie informačných systémov Pamiatkového úradu SR: 
- Identifikácia problému, poruchy alebo výpadku služby alebo časti služieb 
- Poskytovanie údajov dodávateľovi potrebných pre nahlásenie resp. riešenie 

problému  
- Súčinnosť s dodávateľom pri riešení 
- Riešenie základných uživateľských problémov, ktoré nesúvisia s funkčnosťou systému 

 L2 - externý dodávateľ  
- Riešenie problému špecialistami 
- Identifikácia problému na technickej úrovni  
- Kategorizácia problému alebo poruchy (kritický, nekritický) 
- Postúpenie na riešenie L3 v prípade, že L2 nevie poskytnúť riešenie 

 L3 - externý dodávateľ  
- Riešenie problému expertami v prípade potreby s výrobcom  
- Súčinnosť s L2 prípadne so zákazníkom 

4.7.23.3     Bezpečnostné požiadavky na prevádzku: 

Dodávateľ v rámci prevádzkových činností zabezpečí nasadenie bezpečnostných aktualizácií a záplat 
pre platformové prostriedky databázové a aplikačné prostriedky podľa štandardov pre informačné 
systémy verejnej správy. 

Bezpečnostné  aktualizácie a záplaty pre časť IAAS tj. sieťové, výpočtové a úložiskové prostriedky budú 
nasadené v rámci automatizovaného systému vládneho cloudu.  

Verejný obstrávateľ predpokladá aktívne licenčné pokrytie prostriedkov vládneho cloudu  pre možnosť 
aplikovania aktualizácie na jednotlivé platformy (operačné sýstémy virtuálnych serverov).  

4.7.23.4 Odozva systému 

Doba odozvy úlohy alebo operácie je definovaná ako čas, ktorý uplynie medzi odoslaním (čas, keď je 
úloha pripravená na vykonanie), do času, keď sa úloha dokončí s očakávaným výsledkom. Maximálna 
doba odozvy je maximálne akceptovateľný čas, do ktorého sa úloha musí vykonať s požadovaným 
výsledkom. Maximálna doba odozvy pre jednotlivé zóny je definovaná nasledovne: 
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• Intranetová zóna – zahŕňa interné agendové systémy, s ktorými pracujú zamestnanci PÚ a 
KPÚ. Pre tieto systémy je požadovaná maximálna doba odozvy 3 sekundy od vyvolania úlohy z 
grafického rozhrania po zobrazenie výsledku. V prípade asynchrónnych operácií sa požaduje 
zobrazenie potvrdenia o začatí spracovania úlohy z back-endu.   

• Verejná zóna – zahŕňa systémy, s ktorými pracujú externí používatelia (napr. verejný portál). 
Pre tieto systémy je požadovaná maximálna doba odozvy 5 sekúnd, za predpokladu stabilného 
internetového pripojenia s dostatočnou šírkou prenosového pásma. V prípade asynchrónnych operácií 
sa požaduje zobrazenie potvrdenia o začatí spracovania úlohy z back-endu.   

Do doby odozvy sa nezapočítava čas na operácie vyžadujúce on-demand volania externých 
integračných rozhraní, ani prípadný čas potrebný na interakciu používateľa (napríklad zobrazenie 
potvrdzovacieho dialógu). 

4.7.23.5 Dostupnosť systému z pohľadu prevádzky 

Dostupnosť informačného systému vyplýva z požiadaviek a kategorizácie z pohľadu dostupnosti na 
Portálová komunikačná a integračná časť a i Modul znalostnej agendy.  

4.7.23.5.1 .....Intranet zóna 

Z perspektívy Intranetu musí byť dostupnosť systému minimálna 99% na neplánované výpadky 
systému s pokrytím podpory 9x5. Dodávateľ zohľadní túto požiadavku vo svojom návrhu riešenia 
a popíše ako túto dostupnosť dosiahnuť. 

4.7.23.5.2      Verejná zóna 

Z perspektívy tejto zóny,  teda dostupnosti služieb občana je minimálna  dostupnosť 99% s pokrytím 
podpory 24x7 na neplánované výpadky systému. Dodávateľ zohľadní túto požiadavku vo svojom 
návrhu riešenia a popíše ako túto dostupnosť dosiahnuť. 

4.7.23.5.3     Plánované odstávky systému 

Pre plánované odstávky na údržbu systému bude definované okno mimo pracovných hodín 
pracovníkov PUSR pričom odstávkové okno musí byť odsúhlasené zástupcami verejného 
obstarávateľa. Zároveň musí byť dodržaná komunikačná matica určená verejným obstarávateľom 
a počas odstávky musí byť dostupná odstávková stránka. 

Čas plánovanej odstávky sa nepočíta do celkovej dostupnosti pre jednotlivé zóny. 

4.7.23.5.4     Evidencia dostupnosti 

Dodávateľ bude evidovať nahlásené požiadavky vo svojom systéme na to určenom, ktorý nie je 
súčasťou dodávaného riešenia, ako aj evidovať čas vyriešenia požiadavky. Dodávateľ taktiež musí 
evidovať nedostupnosť alebo čiastkovú nedostupnosť riešenia ako aj obmedzenia funkcionality.  

 

4.7.23.6     Monitoring 

Dodávateľ zabezpečí v rámci riešenia monitoring dostupnosti jednotlivých komponentov riešenia 
a prostriedkov, aby proaktívne vedel zabrániť neplánovaným odstávkam a dodržať stanovenú 
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dostupnosť. Monitoring je súčasťou dodávky informačného systému, pričom jeho dostupnosť kopíruje 
dostupnosť verejnej zóny. 

Riešenie monitoringu musí zahŕňať : 

 Dostupnosť aplikačných modulov ako aj odozvu aplikácie 
 Dostupnosť databázových prostriedkov ich zaplnenosť a výkonnostné parametre 
 Dostupnosť a výkonnostné parametre výpočtového výkonu  
 Zaplnenosť dátových priestorov  
 Výkonnostné štatistiky ostatných komponentov  

 

4.7.23.7     Zálohovanie 

Riešenie musí obsahovať systém zálohovania údajov vložených do informačného systému 
v nasledovných kategóriách: 

 Zálohy štruktúrovaných dát  minimálne 1x denne 
 Zálohy neštruktúrovaných dát minimálne každý druhý deň 
 Zálohy nastavení operačného systému minimálne 1x za týždeň 
 Zálohy aplikačných dát minimálne 1x týždenne 
 Zálohy auditných údajov a údajov o prístupe používateľov minimálne 1x za týždeň 
 Zálohy ostatných nastavení minimálne 1x za týždeň 

Verejný obstarávateľ požaduje vytvorenie plánu kompletnej obnovy celého informačného systému 
(disaster recovery plan). 

Zálohovanie iných ako produktívnych prostredí je na zvážení dodávateľa. 
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5 ZHRNUTIE POŽIADAVIEK 
 

Požiadavky uvedené v jednotlivých predchádzajúcich kapitolách sa navzájom dopĺňajú, pričom od 
uchádzača sa očakáva, že sa ku každej z nich vyjadrí, jednak či ju spĺňa a keď áno, akým spôsobom 
zabezpečí realizáciu danej požiadavky. Spôsob vysvetlenia realizácie požiadavky musí byť dostatočne 
podrobný na to, aby verejný obstarávateľ bol schopný zvážiť celkovú mieru naplnenia požiadavky a jej 
kvalitu, a to aj vo vzťahu k ostatným požiadavkám. Od uchádzača sa okrem vyjadrenia k jednotlivým 
požiadavkám očakáva aj popis celkového navrhovaného riešenia na dostatočnej úrovni detailu.  

Ďalšie požiadavky, ktoré nie sú explicitnou súčasťou tohto dokumentu, vyplývajú z verejne dostupných 
legislatívnych predpisov uvedených v kapitole „Legislatíva“ tohto dokumentu. Od uchádzača sa 
očakáva, že sa k nim vyjadrí spôsobom „spĺňa“ – v prípade, že je schopný zabezpečiť elektronizáciu 
všetkých legislatívne predpísaných úkonov v súlade so zameraním tohto dokumentu a ostatnými 
súvisiacimi dokumentmi, prípadne „nespĺňa“ – pokiaľ nedokáže zabezpečiť elektronizáciu jednej, alebo 
viacerých požiadaviek vyplývajúcich z legislatívnych dokumentov.  

Zhrnutie požiadaviek je sumárne uvedené v prílohe „Zoznam funkčných požiadaviek PAMIS“. 
  
Úspešný uchádzač sa zaväzuje v rámci dodávky dodať úplný predmet zmluvy, ktorý pozostáva z:  

 Kompletných analytických výstupov definovaných nižšie  
 Kompletných návrhových dokumentov definovaných nižšie  
 Dodávky všetkých potrebných licencií pre všetky prostredia budúceho riešenia   
 Inštalácie a konfigurácie SW prvkov  
 Dodania kompletného funkčného diela aplikačného prostredia PAMIS a jeho nasadenia na 

všetky prostredia v rámci riešenia, vrátane odovzdania všetkých zdrojových kódov  
 Vykonania všetkých úkonov definovaných nižšie pre fázu testovania  
 Úplné nasadenie riešenia na všetky prostredia  
 Okrem dodávky tzv. „designovej“ dokumentácie (výstupy analytickej a návrhovej fázy 

projektu), sa po vykonaní všetkých testov a nasadení očakáva aj dodanie tzv. „as-build“ 
dokumentácie.  

 Zaškolenia používateľov  
 Používateľskej dokumentácie a manuálov pre výkon činností  
 Používateľskej podpory riešenia   
 Súčasťou riešenia nie je vybudovanie, alebo prenájom dátových centier a HW prostriedkov – 

tie zabezpečí verejný obstarávateľ po úroveň operačného systému (up to OS – čiže bez OS).  

 
Od riešenia sa očakáva, že sa výkonnostne nadimenzuje tak, aby dokázal v zmysle štandardov ITVS 
plnohodnotne obslúžiť používateľov podľa nasledovného rozdelenia:  

 Používatelia Intranetu min. 600 osôb   
 Používatelia extranetu min. 5 000 ľudí  
 Používatelia verejného portálu sú všetci občania, ktorí využívajú funkcionalitu daného 

riešenia, ich počet nie je možné inak obmedziť.  
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Uchádzač predloží v ponuke vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky ktorý uchádzač vypracuje 
minimálne v súlade s požiadavkami opisu predmetu zákazky v rozsahu maximálne 50 normostrán A4, 
zohľadňujúc aj ďalšie požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, najmä v návrhu zmluvy o dielo. V 
rámci vlastného návrhu na plnenie predmetu zákazky uchádzač vytvorí a predloží v ponuke: 

 slovne a graficky opísaný funkčný návrh architektúry riešenia; 
 opis nástrojov použitých pri implementácii;  
 štruktúru a rozsah tímu podieľajúceho sa na implementácii;  
 opis metodiky použitej pri implementácii;  
 spôsob naplnenia jednotlivých aktivít podľa opisu predmetu zákazky. 
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