Zámer národného projektu
fázovaný projekt IS Identifikátora fyzických osôb1
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7
Informačná spoločnosť

1. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy
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. 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;
Vzhľadom na nedostupnosť legislatívneho rámca ktorý by zabezpečoval fungovanie informačného systému
Identifikátora fyzických osôb je nutné prikročiť k fázovaniu projektu. Bez platnosti a účinnosti zákona
o základných identifikátoroch nie je možné so začatím produkčnej prevádzky informačného systému napriek
tomu že Informačný systém identifikátora fyzických osôb je nasadený na testovacom a predprodukčnom
prostredí.
2. Prijímateľ/partner2 národného projektu a dôvod jeho určenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Riešenie informačného systému identifikátora fyzických osôb nie je v SR v súčasnosti implementované. Podľa
súčasnej právnej úpravy trvalým osobným údajom fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jednoznačnosť
identifikácie fyzickej osoby v informačných systémoch, je rodné číslo. Ustanovuje to zákon c. 301/1995 Z.z.
v znení zákona c. 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.
Problematikou nasadzovania elektronických identifikátorov sa už niekoľko rokov v SR zaoberá MV SR. Na
základe uznesenia vlády SR č.557 z 13. júla 2005 „Návrh stratégie konkurencieschopnosti Slovenskej
republiky do roku 2010 – Akčné plány“ a č. 837 z 19. októbra 2005 „Návrh cestovnej mapy zavádzania
elektronických služieb verejnej správy“ vypracovalo štúdiu realizovateľnosti návrhu na zavedenie identifikátora
pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy a vytvorenie jednoznačného identifikátora
obyvateľa z rodného čísla.
3. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII
INVESTIČNÁ PRIORITA 2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy,
elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického
zdravotníctva
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb
pre občanov
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Doplní sa názov projektu vrátane druhu projektu (fázovaný projekt alebo národný projekt).
Zdôvodnenie pri partnerovi sa uvedie len v prípade jeho relevantnosti.
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4. Rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované
Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
V rámci druhej fázy projektu bude prebiehať legislatívny proces prijatia účinnosti zákona o základných
identifikátoroch fyzických osôb. V súvislosti s legislatívnym procesom je v projekte aktivita Služby podpory
zmien súvisiacich so zmenou legislatívy.
Rollout, migrácia a stabilizácia
Ďalej bude realizovaná aktivita Rollout, migrácia a stabilizácia ktorá zahŕňa finálne vyškolenie technického
personálu a skúšobnú prevádzku finálneho riešenia IS IFO spolu s postimplementačnou podporou.
5. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu
680 002,18 ( celá aktivita rollout) + 24 000,00( legislatíva)
6. Doplňujúce údaje
Výsledky projektu vo forme sprístupnenia elektronických služieb pre občanov sa plne prejavia až vo fázovanej
časti projektu. V rámci programu OPIS už boli realizované časti:
- Analýza a dizajn
- Implementácia a testovanie prototypu
- Implementácia a testovanie
- Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
Časti
- Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
- Rollout, migrácia a stabilizácia
sú fázovanými aktivitami.
7. Prílohy3
1. Štúdia uskutočniteľnosti
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Štúdia uskutočniteľnosti tvorí povinnú prílohu Zámeru národného projektu a je vždy uvádzaná ako príloha č. 1.
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