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Úvod

1.
1.1

Definícia modulu Pomoc EÚ

Európske fondy predstavujú nástroj Európskej únie na podporu rastu, stability a zvyšovania životnej úrovne
občanov jednotlivých členských krajín. Sú rozdelené na Povstupové fondy EÚ, Programové obdobie
2004 - 2006 (Štrukturálne fondy, Kohézny fond), Programové obdobie 2007 - 2013 (Štrukturálne fondy a
Kohézny fond, Európsky fond pre rybné hospodárstvo) a Programové obdobie 2014 - 2020 (Európske
štrukturálne a investičné fondy). Na národnej úrovni sú európske fondy poskytované na financovanie
projektov zoskupených do viacerých operačných programov. Poskytovanie pomoci z EÚ sa riadi jednotnými
pravidlami Európskej komisie, ktoré sú uvedené vo viacerých nariadeniach.
Cieľom modulu je poskytnúť laickej a odbornej verejnosti jednotnú údajovú základňu obsahujúcu všetky
projekty a všetky operačné programy, kde môžu na jednom mieste vyhľadávať a analyzovať jednotlivé
projekty a programy.
Pre verejnosť modul poskytuje:
1. Vyhľadávanie programov, výziev, žiadostí a projektov. Prostredníctvom modulu môžu používatelia rôznymi
spôsobmi vyhľadať projekty a čítať detailné údaje o poskytovateľovi, žiadateľovi, rozpočte, účele alebo stave
projektov.
2. Analýzy a podnety, prostredníctvom ktorých používateľ môže online sledovať a vytvárať rôzne analytické
pohľady a vidieť zaujímavé štatistiky (napr. sumy žiadaných a schválených dotácií podľa lokalizácie,
poskytovateľov a pod.).
Pre poskytovateľov modul poskytuje:
1. prostredníctvom submodulu harvester a obohacovanie údajov má možnosť jednoduchého zverejnenia
údajov o výzvach, žiadostiach a projektoch. Naplní tak povinnosti poskytovateľov vyplývajúce z uznesenia
vlády SR č 695/2010 Z. z. na zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií z prostriedkov štátneho
rozpočtu a iniciatívy pre otvorené vládnutie
2. prostredníctvom submodulu pre obohacovanie má možnosť dopĺňať údaje o projektoch a programoch o
rôzne údaje ako napr. údaje o rizikách projektov s možnosťou následnej analýzy a vyhodnocovania rizík pre
potreby riadenia rizík čerpania, kontrahovaní, dosahovania výsledkov a pod.

1.2

Slovník pojmov

Pojem

Vysvetlenie pojmu

Combobox

Formulárové pole umožňujúce výber jedného prvku zo zoznamu prvkov

Checkbox

Formulárové pole umožňujúce označenie výberu položky

eID

Unikátny elektronický identifikátor občana (Elektronický občiansky preukaz)

Harvester

Časť systému umožňujúca nahrávanie údajov z iných webových sídiel do modulu
Pomoc EÚ

Tab

Formulárový oddiel - záložka

1.3
Pojem

Zoznam použitých skratiek
Vysvetlenie pojmu

5/53

ITMS

Informačno technologický monitorovací systém

SPR

Modul Správa prístupov a rolí

ÚPVS

Ústredný portál verejnej správy

eDov

eDemokracia a Otvorená vláda

IIS

Integrovaný informačný systém

SORO

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
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Všeobecný popis používania aplikácie

2.

Aplikácia Pomoc EÚ je prehľadná, zrozumiteľná, jednoduchá na používanie a používateľ sa v nej ľahko
zorientuje. V titulku sa používateľ dozvie informácie o obsahu aplikácie. Menu aplikácie je umiestnené
v hornej časti obrazovky v lište.
Menu sa skladá z týchto položiek:


Úvod - V úvode je používateľ oboznámený o hlavných funkciách modulu Pomoc EÚ. Nachádza sa
v ňom popis európskych fondov, cieľ modulu, informácie o poskytovaných funkciách pre verejnosť
a poskytovateľov dotácií. Taktiež obsahuje veľmi prívetivé grafické ikony, ktoré slúžia ako
alternatívne položky menu a je na používateľovi, ktoré menu použije.



Vyhľadávanie - Menu položka vyhľadávanie slúži laickej aj odbornej verejnosti na prehľad
o poskytovaných dotáciách. Nachádza sa v ňom filter a taktiež fulltextové vyhľadávanie. Vyhľadávať
je možné projekty pomocou viacerých parametrov. Každý projekt je možné otvoriť a detailne prezrieť
informácie o žiadosti, samotnom projekte, rozpočte a vyúčtovaní.



Zoznam projektov - Menu položka zoznam projektov slúži laickej aj odbornej verejnosti na prehľad
o poskytovaných dotáciách. Používatelia majú možnosť zvoliť si program zo stromovej štruktúry
programov, ktorého projekty si chcú prezrieť. Na vyhľadanie konkrétneho projektu v zozname
projektov slúži aj jednoduchý filter. Používatelia si rovnako ako vo vyhľadávači môžu otvoriť detailný
prehľad o konkrétnom projekte.



Projekty a riziká - Menu položka projekty a riziká slúži pre prihlásených používateľov s určitými
oprávneniami. Projekty a riziká obsahujú taby s prehľadom rizík na projektoch, čerpaniami,
verejnými obstarávaniami, plánmi a agregáciou rizík.



Analytické prostredie - Menu položka analytické prostredie obsahuje taby ako sú reporty,
neprekrývanie sa výdavkov, ukazovatele, rozpočet, riziká a podané žiadosti. Reporty slúžia aj pre
verejnosť a jedná sa o predkonfigurované zostavy analytických konfigurácií. Ostatné taby slúžia pre
prihlásených používateľov s určitými oprávneniami. Neprekrývanie sa výdavkov obsahuje filter pre
výdavky, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávanie projektov a následné zobrazenie detailu
projektu, ktorý obsahuje zoznam prekrývajúcich sa výdavkov. Taby ukazovatele, rozpočet a riziká
poskytujú možnosť analytickej konfigurácie dát, pričom každý z nich sa zameriava na inú oblasť. Tab
podané žiadosti obsahuje zoznam podaných žiadostí a slúži pre používateľa, ktorý má na starosti
ich schvaľovanie.



Rozšírenie prostredia - Menu položka rozšírenie prostredia obsahuje tab s názvom moje žiadosti,
v ktorom sa nachádzajú používateľove žiadosti o spracovanie rozšírených dát. Taktiež obsahuje tab
s názvom podané žiadosti, ktorý je určený používateľovi s oprávneniami na schvaľovanie žiadostí
o spracovanie rozšírených dát.



Harvester - Menu položka harvester slúži pre prihlásených používateľov s určitými oprávneniami.
Obsahuje správu harvestačných profilov, správu harvestačných úloh, harvestačné súbory a
harvesting.



Notifikácie - Menu položka notifikácie obsahuje zoznam prijatých notifikácií.

Obrázkové tlačidlá, ktoré sa nachádzajú v aplikácii, obsahujú alternatívny názov v textovej forme po
navedení myšou. Používateľovi je umožnená možnosť návratu späť pri vykonaní akcie ako aj možnosť
úplného zrušenia akcie. Vo všetkých formulároch aplikácie sú povinné polia označené hviezdičkou. Niektoré
polia formulárov, ktoré by mohli byť pre používateľa ťažšie pochopiteľné, obsahujú ikonku so stručnou
nápovedou a umožňujú tak predchádzanie potenciálnym chybám. Aplikácia obsahuje kontrolu formulárových
polí a používateľ je na ne upozorňovaný chybovým hlásením, v ktorom sú vypísané názvy formulárových
polí, ktoré obsahujú chybu.

2.1

Životný cyklus entít

Táto kapitola obsahuje popis životných cyklov entít použitých v systéme. Jednotlivé časti životných cyklov
odkazujú na príslušné obrazovky popísané v nasledujúcej kapitole.
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Žiadosť

2.2

Systém umožňuje podávanie troch typov žiadostí:


Žiadosť o spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí



Žiadosť o rozšírenie dát



Žiadosť o rozšírenie analytického prostredia

2.2.1 Žiadosť o spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí
Entita reprezentuje žiadosť o spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí. Začína podaním žiadosti
používateľom (Obrazovka 3.6.1) a pokračuje elektronickým podpísaním žiadosti (Obrazovka ). Podaná
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žiadosť následne prechádza generickým schvaľovacím procesom, ktorý je opísaný v podkapitole 2.2.4.
2.2.2 Žiadosť o rozšírenie dát
Entita reprezentuje žiadosť o rozšírenie dát. Začína podaním žiadosti používateľom (Obrazovka 3.6.2)
a pokračuje elektronickým podpísaním žiadosti (Obrazovka ). Podaná žiadosť následne prechádza
generickým schvaľovacím procesom, ktorý je opísaný v podkapitole 2.2.4.
2.2.3 Žiadosť o rozšírenie analytického prostredia
Entita reprezentuje žiadosť o rozšírenie analytického prostredia. Začína podaním žiadosti používateľom
(Obrazovka 3.6.3) a pokračuje elektronickým podpísaním žiadosti (Obrazovka ). Podaná žiadosť následne
prechádza generickým schvaľovacím procesom, ktorý je opísaný v podkapitole 2.2.4.
2.2.4 Generický proces schvaľovania žiadosti
Podaná a podpísaná žiadosť pokračuje schvaľovacím procesom (Obrazovka Chyba! Nenašiel sa žiaden
zdroj odkazov.), ktorý je nasledovaný elektronickým podpísaním rozhodnutia (Obrazovka Chyba! Nenašiel
sa žiaden zdroj odkazov.). V prípade neschválenia týmto krokom životný cyklus žiadosti končí. Pre
schválené žiadosti životný cyklus končí až potvrdením pripravených dát (Obrazovka Chyba! Nenašiel sa
žiaden zdroj odkazov.). Systém zároveň poskytuje prehľad podaných žiadostí a ich stavu (Obrazovka ).

2.3

Riziko
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Životný cyklus rizika na projekte začíta pridaním rizika ku príslušnému projektu (Obrazovka 3.7.1).
Cyklus končí elimináciou rizika pomocou opatrení alebo zmenou na problém dosiahnutou nedostatočným
riešením rizika. V prehľade rizík (Obrazovka 3.7) vidno aktuálny stav každého rizika. Počas celého životného
cyklu je možné riziko upravovať (Obrazovka 3.7.2).
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Opatrenie

2.4

Opatrenie začíta pridaním opatrenia ku riziku na projekte (Obrazovka Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj
odkazov.0) a končí realizáciu opatrenia, resp. zadaním dosiahnutých hodnôt ku opatreniu (Obrazovka
Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.). V prehľade opatrení ku riziku (Obrazovka Chyba! Nenašiel
sa žiaden zdroj odkazov.) vidno popis jednotlivých opatrení i predpokladané a dosiahnuté účinnosti. Počas
celého životného cyklu je možné riziko upravovať (Obrazovka Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.).

Čerpanie

2.5

Systém umožňuje podávanie dvoch typov čerpaní:


Predpokladané (predikované) čerpanie



Reálne (realizované) čerpanie

Predikované i reálne čerpanie je vkladané ku projektu (Obrazovka 0 a 3.8.2). Životný cyklus zaniká až
ukončením projektu. Systém poskytuje jednoduchý prehľad všetkých čerpaní (Obrazovka 3.8).

2.6

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie začína jeho pridaním ku projektu (Obrazovka 0). Vytvorené verejné obstarávanie
obsahuje predpokladané hodnoty. Môže byť upravené (Obrazovka 3.9.2) i odstránené. Pridaním skutočných
hodnôt (Obrazovka Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.) sa verejné obstarávanie mení na
realizované verejné obstarávanie a jeho odstránenie už nie je umožnené. Životný cyklus končí ukončením
realizácie projektu. Systém poskytuje jednoduchý prehľad všetkých verejných obstarávaní spolu s grafom ich
priebehu (Obrazovka 3.9).
11/53

12/53

3.

Popis obrazoviek

Táto kapitola obsahuje popis obrazoviek aplikácie referencovaných kapitole 3.

3.1

Prihlásenie

Po zadaní URL adredsy webovej stránky www.data.gov.sk/pomoceu do internetového prehliadača sa
používateľovi zobrazí úvodná stránka modulu Pomoc EÚ. Pokiaľ chce používateľ vystupovať ako prihlásený,
vyberie v pravom hornom rohu obrazovky možnosť Prihlásenie. Ak sa neprihlási, bude mu umožnený
prístup k tým stránkam a obsahu, ktorý je určený anonymnej verejnosti.

Použitím tlačidla Prihlásenie sa používateľovi načíta prihlasovacia obrazovka.
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Používateľ môže zvoliť spôsob prihlásenia:


pomocou občianskeho preukazu s čipom (eID karty), pričom je stotožnený s identitou občana na
ÚPVS,



menom a heslom, prípadne aj prostredníctvom podporovaných sociálnych sietí.

3.1.1 Prihlásenie menom a heslom
Prihlasovacie údaje:
Login – prihlasovacie meno používateľa
Heslo – prihlasovacie heslo používateľa
Používateľ zadá prihlasovacie údaje Login a Heslo a prihlásenie prebehne po potvrdení tlačidlom
PRIHLÁSIŤ.
3.1.2 Prihlásenie pomocou občianskeho preukazu s čipom
Prihlásenie pomocou občianskeho preukazu s čipom sa aktivuje stlačením tlačidla PRIHLÁSIŤ EID
na prihlasovacej stránke. Používateľ využije svoj občiansky preukaz s čipom a postupuje podľa
inštrukcií. Podmienkou je nainštalovaná aplikácia eID klient.
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Systém vyzve používateľa na vloženie občianskeho preukazu s čipom.

Používateľ vloží občiansky preukaz s čipom do čítačky čipových kariet. Systém automaticky vyzve
používateľa na zadanie 6-miestneho bezpečnostného osobného kódu (BOK).
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Používateľ zadá BOK prostredníctvom klávesnice alebo použitím myši. Používateľ zadaný BOK potvrdí
tlačidlom Enter alebo kliknutím na zelené tlačidlo OK. Systém overí identitu používateľa a prihlási ho.

3.1.3 Odhlásenie
Po úspešnom prihlásení sa používateľovi zobrazí v pravom hornom rohu
jeho meno, pričom X slúži práve na odhlásenie z portálu.

3.2 Všeobecné ovládacie prvky
Portál pozostáva z nasledujúcich sekcií:


sekcia dlaždíc,



sekcia zoznamu.

3.2.1 Sekcia dlaždíc
Na základnej obrazovke modulu portálov má používateľ k dispozícii na pravej
strane možnosť výberu z ponuky dlaždíc. Táto ponuka sa mení v závislosti od
oprávnení používateľa.

3.2.2 Sekcia zoznamu
Na základnej obrazovke modulu portálov má používateľ hore možnosť výberu
z ponuky zoznamu. Obsah sekcie zoznamu je totožný s ponukou dlaždíc. Táto
ponuka sa tiež mení v závislosti od oprávnení používateľa. Jednotlivé obsahy
zoznamu sú popísané v samostatných sekciách.
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Úvod

3.3

3.3.1 Obsah obrazovky


Úvodný text – textové pole – Zobrazuje úvodné informácie o portály
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Počet projektov podľa programov – formulárový oddiel – realizuje zobrazenie
predkonfigurovaného koláčového grafu, ktorý zobrazuje počet projektov podľa programov.

3.3.2 Operácie obrazovky
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Prihlásenie – tlačidlo - realizuje presmerovanie na obrazovku prihlásenia sa do systému



www.slovensko.sk – tlačidlo - realizuje presmerovanie na portál www.slovensko.sk



Vyhľadávanie – tlačidlo – realizuje presmerovanie na obrazovku vyhľadávania v zozname
programov



Projekty EÚ – tlačidlo – realizuje presmerovanie na obrazovku zoznamu projektov



Analýzy – tlačidlo – realizuje presmerovanie na obrazovku analytické prostredie



Žiadosti – tlačidlo – realizuje presmerovanie na obrazovku rozšírenie prostredia (iba prihlásený
používateľ)
Harvestovanie – tlačidlo – realizuje presmerovanie na obrazovku harvester (iba prihlásený
používateľ)



3.4



Úradná tabuľa – tlačidlo – realizuje presmerovanie na portál centrálnej úradnej elektronickej table



Helpdesk – tlačidlo – realizuje presmerovanie na portál helpdesk.slovensko.sk



Aktuálne témy – zoznam liniek - realizuje zobrazenie aktuálne vybranej témy

Vyhľadávanie
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Prístup : Menu -> Vyhľadávanie

Vyhľadávanie umožňuje používateľovi vyhľadávať projekty pomocou filtrov, fulltextového vyhľadávania alebo
pomocou stromovej štruktúry programov.
3.4.1 Obsah obrazovky


Program – stromová štruktúra – zobrazuje všetky dotačné schémy, pričom sa po kliknutí na
jednotlivý program zobrazia jeho vnorené podprogramy (po kliknutí na ikonu programu sa zobrazia
len prvky o úroveň nižšiu, po kliknutí na + sa zobrazia všetky podprogramy daného programu)



Filter - formulár – obsahuje formulárové atribúty pre filtrovanie
o Názov projektu – textové pole – zadajte názov projektu, ktorý chcete vyhľadať
o Žiadateľ (názov) – textové pole- zadajte názov žiadateľa, ktorého projekty chcete vyhľadať
o Žiadateľ (IČO) – textové pole – zadajte IČO žiadateľa, ktorého projekty chcete vyhľadať
o Dátum realizácie – dátum – vyberte rozsah dátumov od-do, podľa obdobia, v ktorom sa má
projekt realizovať
o Dátum zverejnenia – dátum - vyberte rozsah dátumov od-do, podľa obdobia, v ktorom sa
mal projekt zverejniť
o Lokalizácia – combo box – vyberte lokalizáciu z ponúknutých možností pomocou
rozkliknutia šípky (˅)



Fulltextové vyhľadávanie – formulár – obsahuje formulár pre výber z možností a pre hľadaný výraz
o Žiadosť – zaškrtávacie políčko – zaškrtnite políčko v prípade ak chcete vyhľadať projekt
podľa názvu žiadosti
o Projekt - zaškrtávacie políčko – zaškrtnite políčko v prípade ak chcete vyhľadať projekt
podľa názvu projektu
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o
o

Výzva - zaškrtávacie políčko – zaškrtnite políčko v prípade ak chcete vyhľadať projekt
podľa názvu výzvy
Hľadaný výraz – textové pole - zadajte hľadaný výraz spolu s kombináciou jedného alebo
viacerých zaškrtávacích políčok.

3.4.2 Operácie obrazovky




Vyhľadaj – tlačidlo – realizuje vyhľadávanie podľa zadaných parametrov
Vymaž podmienky – tlačidlo – realizuje vymazanie zadaných podmienok
Zobrazenie (Lupa) – tlačidlo – zrealizuje zobrazenie detailu vybraného projektu
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Zoznam projektov

3.5

Prístup : Menu -> Zoznam projektov

Zoznam projektov umožňuje zobrazenie projektov pre požadovaný program, ktorý si používateľ môže vybrať
v strome programovej štruktúry. Aplikácia umožňuje pri vyhľadávaní konkrétneho projektu použiť filter, ktorý
pozostáva z názvu projektu a jeho kódového označenia.

3.5.1 Obsah obrazovky


Programová štruktúra – stromová štruktúra – zobrazuje všetky dotačné schémy, pričom sa po
kliknutí na jednotlivý program zobrazia jeho vnorené podprogramy (po kliknutí na ikonu programu sa
zobrazia len prvky o úroveň nižšiu, po kliknutí na + sa zobrazia všetky podprogramy daného
programu), zároveň po kliknutí na názov programu sa zobrazia v zozname projektov tie projekty,
ktoré prislúchajú k danému programu






Program – textové pole – názov programu
Kód programu – textové pole – zobrazuje kód programu
Názov projektu – textové pole – zadajte názov projektu ako hľadaný výraz pre filter
Kód projektu – textové pole – zadajte kód projektu ako hľadaný výraz pre filter
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3.5.2 Operácie obrazovky



Vyhľadaj – tlačidlo – realizuje vyhľadanie projektu/ov podľa zadaného výrazu vo filtri
Reset filter – tlačidlo – realizuje reset zadaných vyhľadávacích kritérií a zobrazí všetky projekty
v zozname



XLS Export – tlačidlo – realizuje stiahnutie zoznamu aktuálne zobrazených projektov z tabuľky vo
formáte XLS
CSV Export – tlačidlo – realizuje stiahnutie zoznamu aktuálne zobrazených projektov z tabuľky vo
formáte CSV
XML Export – tlačidlo – realizuje stiahnutie zoznamu aktuálne zobrazených projektov z tabuľky vo
formáte XML






Zobraziť (Lupa) – tlačidlo – realizuje zobrazenie obrazovky so všetkými informáciami o projekte ako
je možné vidieť na obrázku.

Zobrazené sú okná:


Základné informácie o projekte



Rozpočet projektu



Aktivity projektu



Žiadatelia, prijímatelia a partneri



Žiadosti o platbu



Deklarované výdavky
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Účtovné doklady



Verejné obstarávanie



Indikátory



Harvestačný súbor
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3.6

Žiadosti

3.6.1 Podanie žiadosti o spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí
Prístup : Menu -> Rozšírenie prostredia -> Podať žiadosť o spracovanie dát

Aplikácia umožňuje používateľovi podať žiadosť o spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí. Pri
vypĺňaní tejto žiadosti používateľ musí zadať text žiadosti, špecifikovať formát výstupu a zároveň vyplniť aj
dôvodovú správu.
3.6.1.1
Obsah obrazovky
 Žiadosť o rozšírenie dát – textové pole – používateľ zadá obsah žiadosti
 Formát výstupu – textové pole – používateľ zadá formát výstupu žiadosti
 Dôvodová správa – textové pole – používateľ zadá dôvodovú správu žiadosti
3.6.1.2
Operácie obrazovky
 Odoslať – odoslanie žiadosti a jej pripravenie na podpísanie
 Zrušiť – používateľ môže zrušiť vytváranie žiadosti
3.6.2 Podanie žiadosti o rozšírenie dát
Prístup : Menu -> Analytické prostredie -> Rozšírenie dát -> Podať žiadosť o rozšírenie dát
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Aplikácia umožňuje používateľovi podať žiadosť o rozšírenie dát. Pri vypĺňaní tejto žiadosti musí používateľ
vyplniť obsah žiadosti spolu s dôvodovou správou.
3.6.2.1
Obsah obrazovky
 Žiadosť o rozšírenie dát - textové pole – používateľ zadá obsah žiadosti
 Dôvodová správa - textové pole – používateľ zadá dôvodovú správu žiadosti
3.6.2.2
Operácie obrazovky
 Odoslať – odoslanie žiadosti o rozšírenie dát a presmerovanie na podpísanie žiadosti
 Zrušiť – zrušenie podávania žiadosti
3.6.3 Podanie žiadosti o rozšírenie analytického prostredia
Prístup : Menu -> Analytické prostredie -> Rozšírenie analytického prostredia -> Podať
žiadosť o rozšírenie analytického prostredia
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Aplikácia umožňuje používateľovi podať žiadosť o rozšírenie analytického prostredia. Pri vypĺňaní tejto
žiadosti používateľ označí požadované indikátory a dimenzie o ktoré chce analytické rozhranie rozšíriť
a zároveň spolu so žiadosťou vyplní aj dôvodovú správu.
3.6.3.1
Obsah obrazovky
 Indikátory – checkbox – používateľ vyberie indikátory, ktoré chce zahrnúť do žiadosti
 Dimenzie – checkbox – používateľ vyberie dimenzie, ktoré chce zahrnúť do žiadosti
 Dôvodová správa – textové pole - používateľ zadá dôvodovú správu žiadosti
3.6.3.2
Operácie obrazovky
 Odoslať – odoslanie žiadosti o rozšírenie dát a presmerovanie na podpísanie žiadosti
 Zrušiť – zrušenie podávania žiadosti

3.7

Riziká a opatrenia
Prístup : Menu -> Projekty a riziká
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3.7.1 Pridanie rizika a opatrení k projektu

Používateľ s príslušným oprávnením môže k projektom evidovaným v Pomoc EÚ pridávať riziká. Zoznam
projektov sa nachádza v navigačnej tabuľke, z ktorej si vyberie konkrétny projekt, ku ktorému chce pridať
jedno alebo viacero rizík. Projekty v navigačnej tabuľke môže selektovať prostredníctvom navigačného
stromu na ľavej strane, v ktorom zvolí príslušný program. Následne sa v navigačnej tabuľke zobrazia
príslušné projekty. Ďalej má používateľ možnosť selektovania projektov prostredníctvom použitia
vyhľadávacieho filtra umiestneného nad navigačnou tabuľkou.

>

Ak používateľ nájde v navigačnej tabuľke príslušný projekt, prostredníctvom kliknutia na prvok
zobrazený
v navigačnej tabuľke napravo vedľa názvu projektu vyvolá formulár detailu projektu so záložkami pre
zadávanie rizík.
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Formulár detailu projektu obsahuje tabuľku s prehľadom priradených rizík k projektu, v ktorej sú uvedené
atribúty:


Stav rizika: grafické znázornenie stavu rizika podľa legendy zobrazenej v ľavom dolnom rohu tabuľky



Riziko: názov rizika



Zodpovednosť za riziko: meno osoby, zodpovednej za dané riziko



Dátum začiatku: dátum, kedy bolo riziko identifikované



Vzdialenosť v čase: dátum, kedy riziko nastane, resp. nastalo



Opatrenie: počet opatrení na elimináciu rizika, priradených k danému riziku



Pravdepodobnosť: vysoká, nízka alebo stredná pravdepodobnosť, že riziko nastane



Hodnota rizika: očakávaná hodnota finančného dopadu na projekt v prípade, že riziko sa neodstráni.

V poslednom stĺpci v navigačnej tabuľke na pravo sa nachádzajú navigačné prvky, ktoré umožňujú:


Lupa: zobraziť detail rizika a priradených opatrení na jeho odstránenie



Tabuľka: editovať zadané riziko



Krížik: vymazať zadané riziko



Editácia opatrení: priradiť alebo upraviť opatrenia k danému riziku.

Prostredníctvom tlačidla

používateľ vyvolá formulár na vloženie nového rizika k projektu.
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Pri zadávaní nového rizika k projektu používateľ postupuje nasledujúcimi krokmi:
1. krok – výber kategórie rizika: používateľ vyberie vhodnú kategóriu rizík v navigačnom strome „Výber
kategórie rizík“ jedným stlačením myši na príslušný uzol v strome.
2. krok – zadanie čiastkovej hodnoty projektu: používateľ manuálne zadá čiastku, vyjadrujúcu finančnú
stratu z celkovej hodnoty NFP, ktorá nastane v prípade, ak identifikované riziko nastane v plnej
miere. Vo všeobecnosti platí, že čiastková hodnota nemôže byť vyššia ako výška NFP, schváleného
na projekt.
3. krok – zadanie rizika: používateľ vyberie z comboboxu vhodné riziko, priradené k vybranej kategórii
rizík. Ak k vybranej kategórii nie je priradené žiadne (combobox je prázdny) alebo žiadne vyhovujúce
riziko, stlačí tlačidlo „Pridať nové riziko“. Následne sa zobrazí zadávací formulár na pridanie nového
rizika, v ktorom používateľ zadá:
- názov rizika: používateľ zadá názov rizika
- stručný popis rizika: používateľ uvedie stručný popis, detailnejšie charakterizujúci riziko
- odhadovanú váhu (závažnosť) rizika: používateľ uvedie odhadovanú váhu (závažnosť) rizika.
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4. krok – zadanie zodpovednej osoby za riziko: používateľ uvedie meno osoby zodpovednej za
spôsobenie rizika výberom zo zoznamu osôb, alebo zadaním novej osoby (fyzickej alebo právnickej)
stlačením tlačidla „pridať osobu“. Po zvolení tohto kroku sa zobrazí formulár pre zadanie osoby,
v ktorom používateľ zadá:
- Meno a priezvisko osoby: používateľ meno a priezvisko osoby
- Organizácia: používateľ vyberie zo zoznamu názov organizácie, zodpovednej za vznik rizika
- Rola: používateľ uvedie rolu osoby zodpovednej za vznik rizika výberom zo zoznamu
preddefinovaných rolí.

5. krok – vzdialenosť v čase: používateľ uvedie dátum, kedy identifikované riziko nastane.
6. krok – pravdepodobnosť rizika: používateľ uvedie odhadovanú pravdepodobnosť, že riziko nastane
výberom zo zoznamu možností (vysoká – 90% a viac, stredná – 60%, nízka – 30%)
7. krok – poznámka k riziku: používateľ uvedie voľne štruktúrovaný text ako poznámku
k identifikovanému riziku.
Systém následne vypočíta očakávanú hodnotu rizika, ktorá je uvedená v EUR a odzrkadľuje čiastkovú
hodnotu projektu, ktorej sa riziko týka a pravdepodobnosť rizika.
Každé riziko musí mať definované jedno alebo viac opatrení na jeho odstránenie. Pri zadávaní opatrenia
k definovanému riziku používateľ postupuje nasledujúcimi krokmi:
8. krok – opatrenie: používateľ vyberie z comboboxu vhodné opatrenie, priradené k identifikovanému
riziku. Ak k riziku nie je priradené žiadne (combobox je prázdny) alebo žiadne vyhovujúce opatrenie,
stlačí tlačidlo „Pridať nové opatrenie“. Následne sa zobrazí zadávací formulár na pridanie nového
rizika, v ktorom používateľ:
- vyberie vhodnú kategóriu opatrení označením a jedným kliknutím myšou v navigačnom strome
„kategória opatrení“ na príslušnú položku. Na vnáranie do detailnejších úrovní stromu používateľ
stlačí prvok označený „+“
- názov opatrenia: používateľ zadá názov opatrenia, ktoré chce vložiť do príslušnej zvolenej
kategórie opatrení
- popis: používateľ uvedie stručný popis, detailnejšie charakterizujúci opatrenie
- uloženie definovaného opatrenia potvrdí tlačidlom „Vložiť“. Zrušenie vloženia opatrenia
uskutoční stlačením tlačidla „Zrušiť“.

31/53

9. krok – zodpovednosť za opatrenie: používateľ vyberie osobu zodpovednú za zrealizovanie opatrenia
zo zoznamu preddefinovaných osôb. V prípade, ak sa v zozname vyhovujúca osoba nenachádza,
zadá osobu zodpovednú za zrealizovanie opatrenia prostredníctvom zadávacieho formulára, ktorý
vyvolá prostredníctvom tlačidla „Pridať osobu“. Následne vyplní údaje o osobe:
- Meno a priezvisko osoby: používateľ meno a priezvisko osoby
- Organizácia: používateľ vyberie zo zoznamu názov organizácie, zodpovednej za realizáciu opatrenia
- Rola: používateľ uvedie rolu osoby zodpovednej za realizáciu opatrenia výberom zo zoznamu
preddefinovaných rolí.
10. krok – dátum upozornenia: používateľ zadá dátum, kedy má byť upozornený na stav realizácie
opatrenia, ktorý musí byť pred dátumom vzdialenosti rizika v čase.
11. krok – hraničný dátum: používateľ zvolí hraničný dátum, teda dátum kedy má byť opatrenie
zrealizované, teda riziko najneskôr odstránené. Hraničný dátum musí byť pred dátumom vzdialenosti
rizika v čase.
12. krok – predpokladaná účinnosť: Používateľ zvolí predpokladanú účinnosť zvoleného opatrenia na
odstránenie rizika. Ak uvedeným opatrením sa riziko plne eliminuje, tak je predpokladaná účinnosť
100%.
13. krok – poznámka k opatreniu: používateľ uvedie voľne štruktúrovaný text ako poznámku
k navrhnutému opatreniu
14. krok –vložiť: potvrdenie a uloženie identifikovaného rizika a navrhovaného opatrenia na jeho
odstránenie uskutoční používateľ stlačením tlačidla „vložiť“.
V prípade, ak používateľ požaduje vloženie ďalšieho opatrenia k danému riziku, stlačí prvok „editovanie
opatrení“ nachádzajúci sa v navigačnej tabuľke rizík na pravej strane a postupuje podľa krokov 8-14.
3.7.2 Úprava rizika na projekte
Používateľ s príslušným oprávnením môže upravovať zaevidované riziká príslušného projektu
prostredníctvom editovacieho formulára, ktorý vyvolá z navigačnej tabuľky stlačením navigačného prvku
„Tabuľka“ . Po jeho stlačení sa zobrazí editovací formulár vybraného rizika. Jeho prostredníctvom môže
používateľ meniť názov osoby zodpovednej za riziko a vzdialenosť rizika v čase. Uloženie zmien potvrdí
tlačidlom „Uložiť“. Zrušenie zmeny rizika potvrdí používateľ stlačením tlačidla „Zrušiť“.

3.7.3 Úprava opatrenia priradeného k riziku
Používateľ s príslušným oprávnením môže upravovať zaevidované opatrenie príslušného projektu
prostredníctvom editovacieho formulára, ktorý vyvolá z navigačnej tabuľky stlačením navigačného prvku
„Editácia opatrení“
. Po jeho stlačení sa zobrazí navigačná tabuľka so zoznamom opatrení
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priradených k danému riziku, ktorej stĺpce obsahujú atribúty ako: názov opatrenia, zodpovedná osoba,
dátum upozornenia, hraničný dátum, stav, predpokladaná účinnosť, dosiahnutá účinnosť, dátum ukončenia
a poznámka k opatreniu. V poslednom stĺpci navigačnej tabuľky sa nachádzajú navigačné prvky „Tabuľka“,
„X“ a „>“

.

V prípade ak chce používateľ meniť údaje evidované k vybranému opatreniu, klikne na navigačný prvok
„Tabuľka“ pri danom opatrení. Následne sa mu zobrazí editovací formulár, v ktorom môže vykonávať zmenu:
- opatrenia, výberom zo zoznamu predefinovaných opatrení
- zodpovednej osoby, výberom zo zoznamu predefinovaných osôb
- dátum upozornenia a hraničnž dátum zadaním nových dátumov a
- predpokladanú účinnosť opatrenia.
Uloženie zmeny potvrdí tlačidlom „Ulož“. Zrušenie zmeny záznamu potvrdí tlačidlom „Zruš“.

Zmenu stavu opatrenia používateľ vykoná prostredníctvom stlačenia navigačného prvku “>”. Následne sa
zobrazí editovací formulár, v ktorom prostredníctvom výberu z možností používateľ zvolí požadovaný stav.
Zmenu stavu potvrdí tlačidlom “Ulož”. Zrušenie editácie zmeny stavu opatrenia používateľ potvrdí tlačidlom
“Späť”.

3.8

Čerpania

V rámci obohacovania údajov projektov a v rámci sledovania ich rizík používateľ s príslušnými oprávneniami
môže k projektom zadávať údaje o plánovanom a aktuálnom čerpaní NFP. V menu položke „Projekty a
riziká“ si vyberie v navigačnom strome uvádzajúci programovú štruktúru príslušný operačný program.
Následne sa mu zobrazí v navigačnej tabuľke zoznam projektov v danom operačnom programe, alebo jeho
prioritnej osi, prípadne opatrenia – podľa zvolenej úrovne v strome. Prostredníctvom navigačného prvku „>“,
nachádzajúceho sa v poslednom stĺpci tabuľky napravo vyvolá formulár detailu projektu obsahujúceho
záložku „Čerpania“. Po jej zakliknutí sa používateľovi zobrazí formulár pre zadávanie údajov o čerpaní NFP
daného projektu.
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Zobrazený formulár čerpania poskytuje používateľovi údaj o aktuálnom stave čerpania (kumulatívna suma),
prehľad reálneho čerpania, prehľad predikovaného čerpania, pole pre pridanie aktuálneho čerpania, tlačidlo
pre pridanie predikovaného čerpania a grafické znázornenie priebehu čerpania NFP.

3.8.1 Predikované čerpanie
Ak chce používateľ pridať predikované čerpanie zvolí tlačidlo “Vlož nové predikované čerpanie”. Následne
sa mu na obrazovke zobrazí príslušný formulár. Na pridanie používateľ zvolí kvartál a príslušný rok, ku
ktorému sa predikcia viaže. Následne zadá sumu predikovaného čerpania v danom kvartály. Zadanie
predikovaného čerpania potvrdí tlačidlom „Pridať“. Zrušenie operácie vyvolá tlačidlom „Zruš“.
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Záznam sa následne objaví v tabuľke „Predikované čerpanie“.

Prostredníctvom navigačného prvku „Tabuľka“, na pravej strane tabuľky môže záznam upraviť, alebo zrušiť
prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „X“.
3.8.2 Reálne čerpanie
Reálne čerpanie používateľ zadáva vyplnením hodnoty čerpania k aktuálnemu (strojovému) dátumu v hornej
časti formuláru záložky “Čerpania”. Po zadaní hodnoty uloženie údaja potvrdí tlačidlom “Pridaj čerpanie”.

Záznam sa následne objaví v tabuľke “Reálne čerpanie”.
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Prostredníctvom navigačného prvku „Tabuľka“, na pravej strane tabuľky môže záznam upraviť.

3.9

Verejné obstarávania

V rámci obohacovania údajov projektov a v rámci sledovania ich rizík používateľ s príslušnými oprávneniami
môže k projektom zadávať údaje o plánovanom a aktuálnom harmonograme verejných obstarávaní
viazaných k danému projektu. V menu položke „Projekty a riziká“ si vyberie v navigačnom strome uvádzajúci
programovú štruktúru príslušný operačný program. Následne sa mu zobrazí v navigačnej tabuľke zoznam
projektov v danom operačnom programe, alebo jeho prioritnej osi, prípadne opatrenia – podľa zvolenej
úrovne v strome. Prostredníctvom navigačného prvku „>“, nachádzajúceho sa v poslednom stĺpci tabuľky
napravo vyvolá formulár detailu projektu obsahujúceho záložku „Verejné obstarávania“. Po jej zakliknutí sa
používateľovi zobrazí formulár pre zadávanie údajov o plánovaných a reálne uskutočnených verejných
obstarávaniach.

3.9.1 Vytvorenie verejného obstarávania
V hornej časti sekcie má používateľ zobrazenú tabuľku s prehľadom jednotlivých verejných obstarávaní.
V prípade, ak ku projektu nie sú priradené žiadne verejné obstarávania zoznam je prázdny. Prostredníctvom
tlačidla „Vložiť“ pridá používateľ verejné obstarávanie k projektu. Následne sa mu na obrazovke zobrazí
formulár pre zadanie verejného obstarávania.

Používateľ vo formulári uvedie názov verejného obstarávania, dátumy predpokladaného začiatku
a ukončenia a predpokladanú hodnotu zákazky. Uloženie údajov potvrdí tlačidlom „Pridať“. Zrušenie
operácie tlačidlom „Zruš“.
Pridané verejné obstarávanie uskutočnených verejných
3.9.2 Úprava verejného obstarávania
Zadané verené obstarávanie je možné upravovať. V tabuľke verejných obstarávaní priradených k projektu
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používateľ prostredníctvom navigačného prvku “Tabuľka” v poslednom stĺpci tabuľky vpravo vyvolá editovací
formulár.

V editovacom formulári môže používateľ meniť názov, dátum predpokladaného a skutočného začiatku alebo
konca verejného obstarávania, predpokladanú a skutočnú hodnotu zákazky. Uloženie zmeny potvrdí
tlačidlom „Ulož“ a zrušenie úpravy údajov tlačidlom „Zruš“.
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3.10 Analytické prostredie
Prístup : Menu -> Analytické prostredie

Analytické prostredie umožňuje používateľovi získať analyticky spracované informácie o projektoch
z rozpočtu EÚ. Umožňuje prehliadanie preddefinovaných konfigurácií aj vytvorenie vlastnej konfigurácie
podľa definovaných dimenzií.
Pozostáva zo šiestich základných častí:


Reporty



Neprekrývanie sa výdavkov



Ukazovatele



Rozpočet



Riziká



Podané žiadosti

3.10.1 Reporty
Reporty poskytujú používateľovi analyticky spracované informácie v preddefinovaných konfiguráciách.
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3.10.1.1


Obsah obrazovky

Zoznam reportov – stromová štruktúra – zobrazuje všetky predkonfigurované reporty, pričom po
kliknutí na názov niektorého z nich sa zobrazí graf spolu s tabuľkou prislúchajúcou danému grafu
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3.10.1.2





Operácie obrazovky

XLS Export – tlačidlo – realizuje stiahnutie
formáte XLS
CSV Export – tlačidlo – realizuje stiahnutie
formáte CSV
XML Export – tlačidlo – realizuje stiahnutie
formáte XML
PDF Export – tlačidlo – realizuje stiahnutie
formáte PDF

zoznamu aktuálne zobrazených projektov z tabuľky vo
zoznamu aktuálne zobrazených projektov z tabuľky vo
zoznamu aktuálne zobrazených projektov z tabuľky vo
zoznamu aktuálne zobrazených projektov z tabuľky vo

3.10.2 Neprekrývanie sa výdavkov
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3.10.2.1











Obsah obrazovky

Typ výdavku – combo box – vyberte typ výdavku z ponúkaných možností pomocou tlačidla (v)
Hodnota – combo box – vyberte hodnotu z ponúkaných možností pomocou tlačidla (v)
o – všetky hodnoty – - po výbere tejto možnosti bude filter vyhľadávať na základe všetkých
hodnôt
o Rozsah (od - do) – po výbere tejto možnosti sa zobrazia dve textové polia
 od – textové pole – zadajte hodnotu od
 do – textové pole – zadajte hodnotu do
o Zadať konkrétnu hodnotu – po výbere tejto možnosti sa zobrazí textové pole
 Konkrétna hodnota – zadajte konkrétnu hodnotu
IČO prijímateľa – combo box - vyberte IČO prijímateľa z ponúkaných možností pomocou tlačidla (v)
o – všetky hodnoty – - po výbere tejto možnosti bude filter vyhľadávať na základe všetkých
hodnôt
o Zadať konkrétnu hodnotu – po výbere tejto možnosti sa zobrazí textové pole
 Konkrétna hodnota – zadajte konkrétnu hodnotu
IČO dodávateľa – combo box - vyberte IČO dodávateľa z ponúkaných možností pomocou tlačidla
(v)
o – všetky hodnoty – - po výbere tejto možnosti bude filter vyhľadávať na základe všetkých
hodnôt
o Zadať konkrétnu hodnotu – po výbere tejto možnosti sa zobrazí textové pole
 Konkrétna hodnota – zadajte konkrétnu hodnotu
Dátum výdavku – combo box - vyberte dátum z ponúkaných možností pomocou tlačidla (v)
o – všetky hodnoty – - po výbere tejto možnosti bude filter vyhľadávať na základe všetkých
hodnôt
o Zadať konkrétnu hodnotu – po výbere tejto možnosti sa zobrazí textové pole s ikonkou
kalendára na výber dátumu
 Konkrétna hodnota – dátum - zadajte konkrétny dátum
Číslo faktúry – combo box - vyberte typ výdavku z ponúkaných možností pomocou tlačidla (v)
o – všetky hodnoty – - po výbere tejto možnosti bude filter vyhľadávať na základe všetkých
hodnôt
o Zadať konkrétnu hodnotu – po výbere tejto možnosti sa zobrazí textové pole
 Konkrétna hodnota – zadajte konkrétnu hodnotu
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3.10.2.2




Operácie obrazovky

Vyhľadaj – tlačidlo – realizuje vyhľadanie projektu/ov podľa zadaného výrazu vo filtri
Vymaž podmienky – tlačidlo – realizuje reset zadaných vyhľadávacích podmienok a zobrazí všetky
projekty v zozname
Zobrazenie (Lupa) – tlačidlo – realizuje zobrazenie detailu vybraného projektu

3.10.3 Ukazovatele
Konfigurácia analytického prostredia umožňuje nastavenie jednotlivých dimenzií pre zobrazované grafy.
Aplikácia umožňuje nastavenie hodnoty grafu a dvoch dimenzií (obe dimenzie obsahujú rovnaké možnosti
výberu).
Vykreslenie grafu a mapy na základe konfigurácie používateľ realizuje tlačidlom generovať
Formulár obsahuje :
 Stĺpcový – tlačidlo – zmení zobrazenie grafu na stĺpcový graf
 Čiarový – tlačidlo – zmení zobrazenie grafu na čiarový graf
 Plošný – tlačidlo – zmení zobrazenie grafu na plošný graf
 Vyhladiť – tlačidlo – vyhladí prechody medzi bodmi grafu
 Zoskupiť – tlačidlo – zoskupí spoločné črty grafu
 Dáta – sekcia – obsahuje popis zobrazených dát, umožňuje export dát
 XLS export – tlačidlo – exportuje údaje vo formáte XLS (základný formát)
 CSV export – tlačidlo – exportuje údaje do formátu CSV
 PDF export – tlačidlo – exportuje údaje vo formáte PDF dokumentu

3.10.3.1

Uloženie konfigurácie

Aktuálnu konfiguráciu analytického prostredia je možné uložiť, a zachovať ju tak na ďalšie použitie.

Formulár obsahuje :
 Predvolené konfigurácie – combobox – umožňuje výber existujúcej konfigurácie
 Uložiť aktuálnu konfiguráciu – tlačidlo – umožňuje uložiť aktuálnu konfiguráciu analytického
prostredia
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o
o
o

Názov konfigurácie – textové pole – používateľ zadáva názov ukladanej konfigurácie
Pridať – tlačidlo – realizuje uloženie aktuálnej konfigurácie
Zruš – tlačidlo – návrat do analytického prostredia, bez uloženia aktuálnej konfigurácie

3.10.4 Rozpočet
Konfigurácia analytického prostredia umožňuje nastavenie jednotlivých dimenzií pre zobrazované grafy.
Aplikácia umožňuje nastavenie hodnoty grafu a dvoch dimenzií (obe dimenzie obsahujú rovnaké možnosti
výberu).
Vykreslenie grafu a mapy na základe konfigurácie používateľ realizuje tlačidlom generovať
3.10.4.1







3.10.4.2

Obsah obrazovky
Stĺpcový – tlačidlo – zmení zobrazenie grafu na stĺpcový graf
Čiarový – tlačidlo – zmení zobrazenie grafu na čiarový graf
Plošný – tlačidlo – zmení zobrazenie grafu na plošný graf
Vyhladiť – tlačidlo – vyhladí prechody medzi bodmi grafu
Zoskupiť – tlačidlo – zoskupí spoločné črty grafu
Dáta – sekcia – obsahuje popis zobrazených dát, umožňuje export dát
 XLS export – tlačidlo – exportuje údaje vo formáte XLS (základný formát)
 CSV export – tlačidlo – exportuje údaje do formátu CSV
 PDF export – tlačidlo – exportuje údaje vo formáte PDF dokumentu
Uloženie konfigurácie

Aktuálnu konfiguráciu analytického prostredia je možné uložiť, a zachovať ju tak na ďalšie použitie.

Formulár obsahuje :
 Predvolené konfigurácie – combobox – umožňuje výber existujúcej konfigurácie
 Uložiť aktuálnu konfiguráciu – tlačidlo – umožňuje uložiť aktuálnu konfiguráciu analytického
prostredia

o

Názov konfigurácie – textové pole – používateľ zadáva názov ukladanej konfigurácie
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o
o

Pridať – tlačidlo – realizuje uloženie aktuálnej konfigurácie
Zruš – tlačidlo – návrat do analytického prostredia, bez uloženia aktuálnej konfigurácie

3.10.5 Riziká
Konfigurácia analytického prostredia umožňuje nastavenie jednotlivých dimenzií pre zobrazované grafy.
Aplikácia umožňuje nastavenie hodnoty grafu a dvoch dimenzií (obe dimenzie obsahujú rovnaké možnosti
výberu).
Vykreslenie grafu a mapy na základe konfigurácie používateľ realizuje tlačidlom generovať
Formulár obsahuje :
 Stĺpcový – tlačidlo – zmení zobrazenie grafu na stĺpcový graf
 Čiarový – tlačidlo – zmení zobrazenie grafu na čiarový graf
 Plošný – tlačidlo – zmení zobrazenie grafu na plošný graf
 Vyhladiť – tlačidlo – vyhladí prechody medzi bodmi grafu
 Zoskupiť – tlačidlo – zoskupí spoločné črty grafu
 Dáta – sekcia – obsahuje popis zobrazených dát, umožňuje export dát
 XLS export – tlačidlo – exportuje údaje vo formáte XLS (základný formát)
 CSV export – tlačidlo – exportuje údaje do formátu CSV
 PDF export – tlačidlo – exportuje údaje vo formáte PDF dokumentu

3.10.5.1

Uloženie konfigurácie

Aktuálnu konfiguráciu analytického prostredia je možné uložiť, a zachovať ju tak na ďalšie použitie.

Formulár obsahuje :
 Predvolené konfigurácie – combobox – umožňuje výber existujúcej konfigurácie
 Uložiť aktuálnu konfiguráciu – tlačidlo – umožňuje uložiť aktuálnu konfiguráciu analytického
prostredia

o
o
o

Názov konfigurácie – textové pole – používateľ zadáva názov ukladanej konfigurácie
Pridať – tlačidlo – realizuje uloženie aktuálnej konfigurácie
Zruš – tlačidlo – návrat do analytického prostredia, bez uloženia aktuálnej konfigurácie
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3.10.6 Podané žiadosti
Na spracovanie

Uzavreté
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3.10.6.1

Obsah obrazovky

Na spracovanie


Žiadosti o rozšírenie dát – formulárový oddiel – zobrazuje tabuľku podaných žiadostí (žiadosti
o rozšírenie dát, žiadosti o rozšírenie analytického prostredia, žiadosti o spracovanie dát
v rozšírenom analytickom prostredí)
o ID žiadosti
o Stav žiadosti
 Čaká sa na notifikáciu – tento stav žiadosť nadobúda v momente, kedy čaká na
notifikáciu o prijatí v AGS alebo eDesk-u
 Rozhodnutie o schválení
 Schválená
o Žiadateľ – uvedené meno žiadateľa, ktorý žiadosť podával
o Dátum podania – dátum, kedy bola žiadosť podaná
o Žiadosť
 Rozšírenie dát,
 Rozšírenie analytického prostredia,
 Spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí

Uzavreté


Žiadosti o rozšírenie dát – formulárový oddiel – zobrazuje tabuľku podaných žiadostí (žiadosti
o rozšírenie dát, žiadosti o rozšírenie analytického prostredia, žiadosti o spracovanie dát
v rozšírenom analytickom prostredí)
o ID žiadosti
o Stav žiadosti
 Žiadosť uzavretá
 Schválená – tento stav patrí len žiadostiam o rozšírenie analytického
prostredia (nie je potrebné sprístupňovať dáta), ktorá skončila s kladným
typom odpovede
 Neschválená – tento stav nadobúda akákoľvek žiadosť, ktorá skončila so
záporným typom odpovede
 Sprístupnené dáta – žiadosti, ktoré skončili s kladným typom odpovede
a na základe nej boli žiadateľovi sprístupnené dáta o ktoré žiadal
o Žiadateľ – uvedené meno žiadateľa, ktorý žiadosť podával
o Dátum podania – dátum, kedy bola žiadosť podaná
o Žiadosť
 Rozšírenie dát
 Rozšírenie analytického prostredia
 Spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí

3.10.6.2

Operácie obrazovky



Rozhodnúť žiadosť – tlačidlo – realizuje zobrazenie formuláru na rozhodnutie o schválení žiadosti



Potvrdiť pripravené dáta – tlačidlo – realizuje zobrazenie formuláru na potvrdenie pripravenosti dát



Zobrazenie (lupa) – tlačidlo – realizuje zobrazenie detailov podanej žiadosti

3.10.7 Podané žiadosti – Na spracovanie – Rozhodnutie o žiadosti (Rozšírenie dát)
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3.10.7.1

Popis obrazovky

Aplikácia umožňuje rozhodnúť o schválení alebo neschválení požiadavky na rozšírenie dát. Toto rozhodnutie
pozostáva z typu odpovede a odôvodnenia rozhodnutia o tej žiadosti.
3.10.7.2





Žiadosť o rozšírenie dát – textové pole – zobrazuje stručný názov žiadosti
Dôvodová správa – textové pole – zobrazuje dôvodovú správu žiadosti
Typ odpovede
o Kladná odpoveď – radio button - označte pokiaľ chcete žiadosť schváliť
o Záporná odpoveď – radio button - označte pokiaľ chcete žiadosť zamietnuť
Vyjadrenie – textové pole – zadajte vyjadrenie k rozhodnutiu o schválení alebo neschválení
požiadavky na rozšírenie dát

3.10.7.3



Obsah obrazovky

Operácie obrazovky

Doručiť rozhodnutie – tlačidlo – realizuje proces doručenia rozhodnutia žiadateľovi
Zrušiť – tlačidlo – realizuje operáciu zrušenia vykonávanej akcie (rozhodnutia o žiadosti)

47/53

3.10.8 Podané žiadosti – Na spracovanie – Rozhodnutie o žiadosti (Rozšírenie analytického
prostredia)

3.10.8.1

Popis obrazovky

Aplikácia umožňuje rozhodnúť o schválení alebo neschválení požiadavky na rozšírenie analytického
prostredia. Toto rozhodnutie pozostáva z typu odpovede a odôvodnenia rozhodnutia o tej žiadosti.
3.10.8.2






Žiadateľ – textové pole – zobrazuje meno žiadateľa
Predmet žiadosti – formulárový oddiel – zobrazuje predmet žiadosti žiadateľa
o Indikátory – textové pole – zobrazuje navolené indikátory žiadateľom
o Dimenzie – textové pole – zobrazuje navolené dimenzie žiadateľom
o Dôvodová správa – textové pole – zobrazuje dôvodovú správu zadanú žiadateľom
Typ odpovede
o Kladná odpoveď – radio button - označte pokiaľ chcete žiadosť schváliť
o Záporná odpoveď – radio button - označte pokiaľ chcete žiadosť zamietnuť
Vyjadrenie – textové pole – zadajte vyjadrenie k rozhodnutiu o schválení alebo neschválení
požiadavky na rozšírenie dát

3.10.8.3



Obsah obrazovky

Operácie obrazovky

Doručiť rozhodnutie – tlačidlo – realizuje proces doručenia rozhodnutia žiadateľovi
Zrušiť – tlačidlo – realizuje operáciu zrušenia vykonávanej akcie (rozhodnutia o žiadosti)

3.11 Rozšírenie prostredia
Prístup : Menu -> Rozšírenie prostredia
3.11.1 Moje žiadosti
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3.11.1.1


Žiadosti o spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí – formulárový oddiel – zobrazuje
tabuľku podaných žiadostí
o ID žiadosti
o Stav žiadosti
 Čaká sa na notifikáciu – tento stav žiadosť nadobúda v momente, kedy čaká na
notifikáciu o prijatí v AGS alebo eDesk-u
 Čaká sa na schválenie
 Žiadosť uzavretá
 Neschválená – tento stav nadobúda akákoľvek žiadosť, ktorá skončila so
záporným typom odpovede
 Sprístupnené dáta – žiadosti, ktoré skončili s kladným typom odpovede
a na základe nej boli žiadateľovi sprístupnené dáta o ktoré žiadal
o Žiadateľ – uvedené meno žiadateľa, ktorý žiadosť podával
o Dátum podania – dátum, kedy bola žiadosť podaná

3.11.1.2



Obsah obrazovky

Operácie obrazovky

Zobrazenie (lupa) – tlačidlo – realizuje operáciu zobrazenia detailov podanej žiadosti
Podať žiadosť o spracovanie dát – tlačidlo – realizuje operáciu otvorenia formuláru pre podanie
žiadosti o spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí
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3.11.2 Moje žiadosti – Podanie žiadosti o spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí

3.11.2.1

Popis obrazovky

Aplikácia umožňuje používateľovi podať žiadosť o spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí. Pri
vypĺňaní tejto žiadosti používateľ musí zadať text žiadosti, špecifikovať formát výstupu a zároveň vyplniť aj
dôvodovú správu.
3.11.2.2

Obsah obrazovky

Žiadosť o rozšírenie dát – textové pole – zadajte text žiadosti
Formát výstupu – textové pole – zadajte formát výstupu
Dôvodová správa – textové pole – zadajte dôvodovú správu žiadosti
3.11.2.3

Operácie obrazovky

Odoslať – tlačidlo – realizuje operáciu odoslania žiadosti (presmerovanie do eDesk-u na podpísanie
žiadosti)
Zrušiť – tlačidlo – realizuje operáciu zrušenia akcie (podávanie žiadosti o spracovanie dát v rozšírenom
analytickom prostredí)
3.11.3 Podané žiadosti
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3.11.3.1


Obsah obrazovky

Žiadosti o spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí – formulárový oddiel – zobrazuje
tabuľku všetkých podaných žiadostí žiadateľmi
o ID žiadosti
o Stav žiadosti
 Čaká sa na notifikáciu – tento stav žiadosť nadobúda v momente, kedy čaká na
notifikáciu o prijatí v AGS alebo eDesk-u
 Čaká sa na schválenie
 Schválená
 Žiadosť uzavretá
 Neschválená – tento stav nadobúda akákoľvek žiadosť, ktorá skončila so
záporným typom odpovede
 Sprístupnené dáta – žiadosti, ktoré skončili s kladným typom odpovede
a na základe nej boli žiadateľovi sprístupnené dáta o ktoré žiadal
o Žiadateľ – uvedené meno žiadateľa, ktorý žiadosť podával
o Dátum podania – dátum, kedy bola žiadosť podaná

3.11.3.2

Operácie obrazovky
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Zobrazenie detailu (lupa) – tlačidlo – realizuje operáciu zobrazenia detailov o podanej žiadosti
Rozhodnúť žiadosť – tlačidlo – realizuje operáciu otvorenia formulára na rozhodnutie o podanej žiadosti
o spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí

Znovu odoslať rozhodnutie – tlačidlo – realizuje operáciu znovu odoslania rozhodnutia v prípade
nedoručenia rozhodnutia do AGS

Potvrdiť pripravené dáta – tlačidlo – realizuje operáciu otvorenia formulára na potvrdenie pripravených dát

3.11.4 Podané žiadosti – Rozhodnutie o schválení alebo neschválení požiadavky na spracovanie
dát v rozšírenom analytickom prostredí

3.11.4.1

Popis obrazovky

Aplikácia umožňuje rozhodnúť o schválení alebo neschválení požiadavky na spracovanie dát v rozšírenom
analytickom prostredí. Toto rozhodnutie pozostáva z typu odpovede a odôvodnenia rozhodnutia o tej
žiadosti.
3.11.4.2





Žiadosť o rozšírenie dát – textové pole – zobrazuje stručný názov žiadosti
Dôvodová správa – textové pole – zobrazuje dôvodovú správu žiadosti
Typ odpovede
o Kladná odpoveď – radio button - označte pokiaľ chcete žiadosť schváliť
o Záporná odpoveď – radio button - označte pokiaľ chcete žiadosť zamietnuť
Vyjadrenie – textové pole – zadajte vyjadrenie k rozhodnutiu o schválení alebo neschválení
požiadavky na rozšírenie dát

3.11.4.3



Obsah obrazovky

Operácie obrazovky

Doručiť rozhodnutie – tlačidlo – realizuje proces doručenia rozhodnutia žiadateľovi
Zrušiť – tlačidlo – realizuje operáciu zrušenia vykonávanej akcie (rozhodnutia o žiadosti)

3.11.5 Podané žiadosti – Potvrdenie sprístupnenia dát
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Poznámka pre žiadateľa – textové pole – zadajte poznámku pre žiadateľa
Sprístupniť dáta – tlačidlo – realizuje operáciu sprístupnenia dát žiadateľovi
Zrušiť – tlačidlo – realizuje operáciu zrušenia akcie
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