
 

 

Obstaranie elektronického informačného systému registratúry: 

Predmetom zákazky je zhotovenie a inštalácia elektronického informačného systému 

registratúry (ďalej len „systém“) a implementovanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Registratúrny systém bude 

implementovať procesy spojené s realizáciou interných pracovných postupov riadenia 

životného cyklu dokumentov, poskytovať integračné rozhrania navonok a tiež využiť 

(konzumovať) integračné rozhrania poskytované ostatnými systémami. Súčasťou predmetu 

zákazky je aj inštalácia (implementácia) a konfigurácia softvéru, zabezpečenie školení pre 

zamestnancov a služby, údržby a podpory dodaného softvéru.   

Riadenie registratúry 

Skupina 

procesov 

 

Popis 

Zabezpečenie správy registratúry - príprava Registratúrneho poriadku a 

plánu, konzultácie s MS SR, aktualizácia pri zmene zákona, alebo vzniku 

internej potreby. Správa registratúrneho IS, jeho rozvoj. 

Spracovanie došlej pošty - prijímanie, triedenie, fyzické doručenie 

príjemcovi, archivácia, skenovanie, evidencia záznamov a dokumentov v 

registratúrnom IS ako prijatého záznamu. Následné distribuovanie prijatej 

pošty svojim zamestnancom predovšetkým elektronicky. 

Požiadavky • Implementovaný registratúrny IS je nutné prepojiť s agendovým IS tak, 

aby zamestnanci nemuseli duplicitne zadávať údaje a viesť duplicitnú 

evidenciu. 

• IS musí vedieť používať tzv. hybridný spis (kombinácia papierových 

a elektronických záznamov) 

• Registratúrny systém musí rešpektovať všetky legislatívne normy 

upravujúce archívnictvo a správu registratúry a byť certifikované 

posudkom Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR (ďalej 

len „MV SR“) a certifikátom MV SR o posúdení na zhodu s 

požiadavkami Výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre 

elektronické informačné systémy na správu registratúry (ďalej len 

„Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z.“) s úrovňou hodnotenia „Vysoká 

úroveň“. 

• Registratúrny systém musí umožniť jeho integráciu s elektronickou 

schránkou a centrálnou elektronickou podateľňou a obsahovať potrebné 

funkcionality na prijímanie a odosielanie záznamov. 

 

Ďalšie 

požiadavky 

na systém: 

1. Záznamy 

 

• Systém musí podporovať: 

• interný obeh záznamov v elektronickej forme, 

• využitie preddefinovaných šablón v súlade s logotypom štátnej správy (t. 

j. ktoré obsahujú obrázky, tabuľky a iné grafické prvky)  a nastavenie si 

vlastných šablón podľa potreby , v procese tvorby odosielaných 

záznamov (zjednotiť terminológiu objednávateľ/ÚpSZM) 



 

 

• elektronický obeh záznamov - schvaľovanie, podpisovanie, zaslanie na 

vedomie, vrátenie na dopracovanie, vyžiadanie stanoviska a pod, 

• hromadné vybavovanie a rozposielanie zásielok; elektronické procesy 

musia byť konfigurovateľné podľa typu záznamu. 

 

• Systém musí umožňovať:  

• výber adresáta z databázy kontaktov, umožniť spracovanie každého 

záznamu v rámci spisu, 

• v databáze kontaktov bude umožnené vymazanie aj už použitých 

kontaktov so zachovaním údajov v už evidovaných spisoch, 

• aby každý registratúrny záznam bol vložený do príslušného spisu, 

• sledovanie procesov a lehôt pre vybavenie podania, 

 

• Systém musí pokrývať:  

• kompletný životný cyklus registratúrnych záznamov od ich vzniku, resp. 

príchodu do organizácie, cez evidenciu, pridelenie spracovateľovi, 

vloženie do spisu, tvorbu odpovede, schválenie, odoslanie až po riadne 

vyraďovacie konanie (podľa aktuálneho registratúrneho plánu); 

vytváranie záznamov a ich kompletný životný cyklus musí vo vybraných 

agendách umožňovať prepojenie s agendovými systémami úradu; 

registratúrny systém musí zabezpečiť, aby boli uchované metadáta, ktoré 

vyplývajú z Výnosu č. 525/2011 Z. z. , je zavedená leg. skratka 

•   elektronické parafovanie dokumentov v rámci interných procesov 

spracovania dokumentu - napr. schválenie, zamietnutie a pod, 

•  určenie spracovateľa manuálnym výberom spracovateľa alebo 

organizačného útvaru alebo automatizovane na základe logicky 

definovaných pravidiel pre presný druh záznamu alebo službu, 

 

• Systém musí zabezpečovať: 

• automatizáciu rutinných činností v súvislosti so spracovaním 

registratúrnej agendy – t. j. pri manipulácii s registratúrnymi záznamami 

a spismi, 

•  Ostatné časti materiálu upraviť podľa 1 záznamy, materiál je ťažko 

čitateľný,  neprehľadný, napr.  sa ustavične opakuje systém musí 

umožňovať, systém musí zabezpečovať, atď.).2. Spisy:  

• systém musí umožňovať nastavenie nahliadania podľa jednotlivých 

spracovateľov, tzn. vyhľadávať všetko môže len správca registratúry / 

administrátor, ostatné vyhľadávania sú limitované príslušným útvarom 

objednávateľa. 

• systém musí umožniť jednoznačnú identifikáciu spisov v štruktúre podľa 

registratúrneho poriadku organizácie, 

• systém musí zabezpečiť dodržanie predpísaného spôsobu manipulácie so 

spisom - od vzniku až po trvalú archiváciu/likvidáciu 

• systém musí umožniť vizualizáciu podľa typov a stavov spisov, 

združovanie súvisiacich alebo nadväzných spisov do úložných jednotiek 

a podporovať stavy spisov podľa platného registratúrneho poriadku, 

systém musí umožňovať elektronické ukladanie spisov do úložných 

jednotiek , ich manažment a automaticky vytvárať zoznamy 

odovzdaných spisov z príručnej registratúry do registratúrneho strediska 



 

 

• systém musí zabezpečiť povinné priradenie spisu ku vecnej skupine 

registratúrneho znaku, musí umožniť spracovateľovi zaznamenať spôsob 

vybavenia spisu; systém musí umožniť delimitáciu spisu, 

• systém musí umožniť import skenovaných dokumentov a musí umožniť 

manuálne zadávanie atribútov pre importované skenované dokumenty, 

• tlačové zostavy a reporty: systém musí umožniť automatickú tvorbu 

všetkých evidenčných pomôcok požadovaných registratúrnym 

poriadkom (napr. registratúrny denník) v elektronickej aj tlačovej forme, 

vrátane rôznych možnosti tlače podľa zadaných atribútov, 

• evidencia výpožičiek fyzických spisov z registratúrneho strediska pre 

správcu registratúry, systém musí umožniť vedenie príslušnej 

dokumentácie o správe registratúry, 

• systém musí umožňovať tvorbu dokumentácie týkajúcej sa správy 

registratúry: registratúrny denník spisov/záznamov, spisové obaly, 

zostava pre vyraďovanie, 

• systém musí umožniť vytvorenie a tlač spisového obalu a obsahu spisu 

alebo jeho časti v zmysle registratúrneho poriadku; spisové obaly musia 

byť vytvárané prostredníctvom preddefinovanej šablóny, 

• systém musí umožniť vytvorenie reportu na kontrolné účely pre 

nadriadených (napr. nedodržanie termínov vybavenia spisov 

a záznamov), 

• systém musí umožniť vytvorenie a tlač e-podacieho hárku pre 

automatické odoslanie vybavenia poštou a vedie ich evidenciu.  

 

3. Zastupovanie:  

• systém musí poskytovať možnosť nastavenia zastupovania, ako aj 

nastavenie zastupovania podriadených zamestnancov; (jeden používateľ 

môže zastupovať viacerých iných používateľov),  

• zastupovanie môže byť aj trvalé (t. j. bez obmedzenia dátumu ukončenia 

zastupovania),  

• určený zástupca dostane počas stanoveného obdobia k dispozícii rolu 

zastupovaného a bude sa môcť do nej prepnúť a vykonávať činnosti 

zastupovaného, daný používateľ môže mať viacerých zástupcov,  

• zastupovanie ohraničené koncovým dátumom bude automaticky 

systémom ukončené po tomto termíne (t. j. systém už neumožní 

zástupcovi prístup k role zastupovaného).  

 

4. Notifikácie:  

• systém musí umožniť automatické zasielanie notifikácie o aktivite 

čakajúcej na vybavenie; notifikácia bude obsahovať link na príslušnú 

aktivitu, 

• systém musí umožniť podporu zasielania notifikácií (upozornenia) o 

blížiacom sa termíne ukončenia úlohy čakajúcej na vybavenie,  

• systém musí poskytovať funkcie pre kontrolu spracovania záznamov a 

spisov formou farebného odlíšenia tesne pred a po uplynutí termínu,  

• systém musí umožňovať notifikovanie o definovaných udalostiach 

nielen spracovateľov, ale aj ich nadriadených, 

• systém musí umožniť vypnutie jednotlivých druhov notifikácií.  

 



 

 

 

5. Vyhľadávanie:  

• systém musí umožniť vyhľadávanie registratúrnych záznamov a spisov, 

ako aj iných objektov podľa jednoduchého filtra (1 atribút) alebo podľa 

zloženého filtra (viac atribútov) a zároveň aj pomocou fulltextového 

indexu pre metadáta, elektronické záznamy a ich súborové prílohy; 

vyhľadávanie musí zohľadňovať oprávnené prístupy.  

 

6. Dokladovateľnosť:  

• systém musí zabezpečiť dokladovateľnosť - zaznamenávanie všetkých 

dôležitých operácií so spismi, záznamami a ďalšími objektami 

registratúry a vedenie podrobnej histórie záznamu a spisu, vrátane 

logovania prístupov a možnosti prezerania logov.  

 

7. Správa registratúry:  

• systém musí zabezpečovať automatické generovanie jednoznačných 

evidenčných čísel záznamov a spisov,  

• systém musí podporovať vytvorenie a správu registratúrneho plánu 

správcom registratúry,  

• systém musí podporovať elektronický proces vyradenia spisov v zmysle 

registratúrneho poriadku; musí umožniť tvorbu a vyhotovenie všetkých 

dokumentov pre vyradenie spisov z evidencie registratúry; systém musí 

podporovať ročnú uzávierku spisov,  

• systém musí podporovať vytvorenie tlačových zostáv registratúrneho 

denníka: ročný zoznam spisov, zoznam registratúrnych záznamov v 

spise (obsah spisov), menný register, 

• systém musí podporovať automatizovaný presun nevybavených a 

neuzatvorených bežných spisov z predchádzajúceho roka do nového 

registratúrneho roka; prenosom sa musí prideliť nové číslo spisu, 

• systém musí podporovať presun spisov do registratúrneho strediska, 

správu spisov v registratúrnom stredisku: evidencia presunu spisov do 

registratúrneho strediska, lokácia spisov, zmena lokácie spisu, 

výpožičky, nahliadnutie, 

• systém musí umožňovať sledovanie umiestnenia vybavených spisov v 

rámci organizačných útvarov, príručnej registratúry a registratúrneho 

strediska, 

• systém musí poskytovať nástroje na sledovanie znakov hodnoty a lehoty 

uloženia spisov, 

• systém musí umožňovať vyraďovanie spisov a presun do archívu v 

súlade s požadovaným formátom MV SR pre elektronické žiadosti na 

vyradenie do štátneho archívu. 

 

8. Podpora elektronickej komunikácie:  

• systém bude automaticky preberať doručené správy z elektronickej 

schránky objednávateľa na Úrad pre správu zaisteného majetku (ďalej 

len „ÚpSZM“) s možnosťou výberu evidovať/neevidovať ich ako 

doručené registratúrne záznamy,  

• systém bude ukladať dokumenty a prílohy elektronických podaní v 

čitateľnej podobe ako prílohy doručeného registratúrneho záznamu,  



 

 

• systém bude umožňovať kategorizáciu typov elektronických podaní a 

automatické smerovanie konkrétneho typu podania na vecne príslušný 

organizačný útvar, alebo priamo ku konkrétnemu používateľovi na 

základe konfigurácie daného typu podania,  

• systém bude zabezpečovať vizualizácie elektronických formulárov do 

HTML a PDF formátu, 

• pre potreby spracovania a vizualizácie obsahu elektronickej 

komunikácie bude mať systém implementovanú službu modulu 

elektronických formulárov, 

• pre potreby vizualizácie a spracovanie elektronických formulárov budú 

formulárové balíky ukladané v registratúrnom systéme v štruktúrovanej 

podobe,  

• systém bude podporovať automatické vyplnenie elektronického 

formulára všeobecnej agendy ÚpSZM  a ďalších formulárov v gescii  

(zjednotiť terminológiu ÚpSZM/objednávateľ)  na základe údajov 

odoslaného registratúrneho záznamu vrátane ich možného podpísania 

kvalifikovaným mandátnym certifikátom a priloženie príloh, ktoré môžu 

byť podpísané kvalifikovaným mandátnym certifikátom, 

• systém bude umožňovať spracovanie potvrdenia o finálnom overení 

podpisov a jeho priloženie k súvisiacemu doručenému registratúrnemu 

záznamu, 

• systém bude automaticky prideľovať technické správy (ako napr. 

doručenky, oznámenie o prijatí na spracovanie a pod.) k súvisiacim 

záznamom,  

• systém bude umožňovať automatické ukladanie odoslaných a prijatých 

elektronických záznamov do modulu dlhodobého uchovávania po jeho 

sfunkčnení,  

• systém bude poskytovať možnosť podpisovať kvalifikovanou 

elektronickou pečaťou a mandátnym certifikátom len vybrané 

dokumenty registratúrneho záznamu,  

• systém bude úkony schválenia a podpísania dokumentov registratúrneho 

záznamu kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo mandátnym 

certifikátom automaticky ukladať do logov,  

• systém bude umožňovať prednastavenie povinného schvaľovania a 

podpísania elektronického dokumentu na základe zadefinovaného druhu 

registratúrneho záznamu,  

• prepojenie elektronickej schránky slovensko.sk, automatické sťahovanie 

doručených správ aj s prílohami a odosielanie. 

Súlad 

s legislatívou 

a európskymi 

štandardmi: 

 

Systém musí byť implementovaný v súlade: 

• so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• s Vyhlášku MV SR č. 628/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení 

neskorších predpisov,  

•  s Vyhlášku MV SR č. 49/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MV SR č. 410/2015 Z. z. o 

podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o 

tvorbe spisu.  

•  s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, napr. zákon č. 

18/2018  Z. z.   o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 



 

 

niektorých zákonov  a zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov , 

•  s Vyhláškou NBÚ č. 48/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností v znení neskorších 

predpisov.   

 

Systém musí disponovať certifikátom o posúdení zhody s požiadavkami 

Výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z. (zavedená leg. skratka)  s úrovňou 

hodnotenia „Vysoká úroveň“ integrovaný na eGov infraštruktúru.  

  

 

Proces Integračné požiadavky 

Požiadavky 

na IS 

Systém  Registratúra bude plne integrovaný či už priamo alebo 

prostredníctvom  ESB do systémov a centrálnych komponentov štátnej a 

verejnej správy  (prioritne CSRU, MV SR, MF SR, Finančná správa SR, 

Štatistický úrad a  iné). Zároveň bude integrovateľný či už priamo alebo 

prostredníctvom  ESB na interné agendové systémy (najmä systém pre 

správu zaisteného  majetku) prostredníctvom štandardizovaného 

integračného rozhrania  (zabezpečené REST API, WS a podobne) 

 



 

 

 

Obrázok 1 Príjem zásielok – zjednodušený proces 



 

 

 

Obrázok 2 Odosielanie zásielok – zjednodušený proces



 

 

 


