Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu:
IS Identifikátora fyzických osôb
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Riešenie informačného systému identifikátora fyzických osôb nie je v SR v súčasnosti implementované. Z tohto
dôvodu je analýza požiadaviek a potrieb na riešenie IS IFO inšpirovaná najmä situáciou a riešeniami zo
zahraničia. Podľa súčasnej právnej úpravy trvalým osobným údajom fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje
jednoznačnosť identifikácie fyzickej osoby v informačných systémoch, je rodné číslo. Ustanovuje to zákon č.
301/1995 Z.z. v znení zákona č. 515/2003 Z.z. o rodnom čísle v § 2 odsek 1. Rodné číslo je trvalý identifikačný
osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnú identifikáciu v informačných systémoch. Rodné
číslo sa tvorí z dátumu narodenia osoby a z koncovky, ktorá je rozlišujúcim znakom osôb narodených v tom istom
kalendárnom dni.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Predpokladaným výsledkom realizácie projektu budú tieto identifikátory fyzických osôb slúžiace na jednoznačnú,
bezvýznamovú a sektorovú identifikáciu FO a tým aj na komunikáciu jednotlivých ISVS o skutočnostiach týkajúcich
sa FO:
JIFO - jednoznačný identifikátor FO. Bude slúžiť len pre identifikáciu FO pri výmene údajov medzi IS a nebude
ukladaný v žiadnom IS.
BIFO - bezvýznamový identifikátor FO. Slúži ako identifikátor FO, ktorý bude uvedený na príslušných dokladoch a
bude využívaný pri identifikácií FO;
SIFO - sektorový identifikátor FO. Príslušné IS budú evidovať FO pod vlastným SIFO, ktoré si vygenerujú z IFO na
základe konverzného algoritmu.
Identifikátory JIFO a BIFO budú spravované a generované v rámci IS IFO. Identifikátor SIFO bude tvorený pre
každý sektor samostatne na základe konverzného algoritmu JIFO -> SIFO (algoritmus bude obojsmerný, t.j. bude
umožňovať aj spätnú konverziu SIFO na JIFO).
c) Spôsob realizácie projektu
V prvom kroku projekt začne legislatívnou analýzou prostredia a zadefinovaním legislatívnych princípov, ktoré
musia byť implementované, aby sa dosiahli ciele projektu. Súbežne s tým začne analýza súčasného stavu a
detailný popis procesov, architektúry a infraštruktúry využívanej na ich poskytovanie. Následným krokom bude
návrh riešenia, ktorý musí spĺňať zadefinované legislatívne princípy a premietne sa tak do návrhov legislatívy
potrebnej ako predpoklad zavedenia systému. Na základe technického návrhu prebehne pilotná implementácia a
testovanie, po ktorom bude nasledovať úplná implementácia a testovanie celého systému. Spustenie a počiatočná
podpora budú predmetom fázy Rollout.
Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením na základe metodiky PRINCE2 a prostredníctvom aktivít
informovania verejnosti bude zabezpečená jeho publicita. Celá realizácia projektu bude v súlade so všeobecne
akceptovanými kritériami pre obdobné projekty (ITIL a pod.).
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Informačný systém IFO vytvorí predpoklady pre komunikáciu medzi ISVS ako aj komunikáciu VS s občanom
efektívnejším spôsobom ako je to dnes, keď sa používa rodné číslo. JIFO umožní identifikovať osobu aj v prípade
keď sa zmenia údaje o osobe. Zlepšenie situácie po zavedení IS IFO bude spočívať aj v odstránení nasledovných
nedostatkov:
- chybovosť rodného čísla (malá odolnosť voči nepresnému prideleniu - dátumu narodenia a pohlavie musia byť
zhodné s realitou danej osoby);
- rodné číslo je nutné meniť pri zmene legálnej reality (napr. zmena pohlavia nositeľa, duplicita a pod.);
- generovanie nových rodných čísel po dátume 31.12.2053 bude problematické;

- možnosť zneužitia osobných údajov, ktoré obsahuje rodné číslo (osobné údaje svojho nositeľa, teda jeho dátum
narodenia a pohlavie);
- možnosť zneužitia osobných údajov (iných než obsahuje samotné rodné číslo), ku ktorým sa môžu dostať
nepovolané osoby pri využití rodného čísla ako všeobecného identifikátora pri elektronickom spracovaní.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je založená na technickej a administratívnej podpore zavedeného riešenia zo
strany Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, ktorá bude správcom nového systému.
Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z rozpočtovej kapitoly MV SR. Návratnosť
investície (finančné vyjadrená v nákladovo-výnosovej analýze k projektu) je založená najmä na nepriamych
prínosoch, ktoré IS IFO prinesie. Tými sú: zvýšenie bezpečnosti, súlad s nadnárodnou legislatívou a
zjednodušenie komunikácie ISVS o skutočnostiach týkajúcich sa občanov, ale aj uľahčenie práce zamestnancov
VS a občanov pri vybavovaní agendy na úradoch.
Výška schválenej pomoci:
12 613 688,00 €

Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:
VK 29.6.2009
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, I.Zemko (náhradník)
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

