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I. Genéza centrálnej evidencie obyvateľov
Pojmy „register fyzických osôb“, či „centrálna evidencia obyvateľov“ sú všeobecne známe, určite by však bolo zaujímavé zistiť, čo si laická verejnosť pod týmito pojmami predstavuje. Táto stručná publikácia je informačným prierezom o službách a zložitom vzniku Informačného systému Registra fyzických osôb, projekt ktorého je v dokončovacej fáze.
Register fyzických osôb je budovaný ako zdroj aktuálnych osobných údajov o občanoch a obyvateľoch Slovenskej republiky s pobytom na území i mimo územia SR. Register fyzických osôb ako jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o všetkých fyzických osobách, ktoré prídu do
styku s verejnou správou, využívajú od 1. januára 2014 orgány verejnej správy ako jedinečný a najdôležitejší dátový zdroj. V praxi to znamená, že postupne už nebudú musieť zisťovať pravosť a hodnovernosť údajov pre svoje potreby z rôznych dostupných zdrojov, ale iba z jedného Registra fyzických osôb. Inými slovami – tvorí sa základ pre elektronizáciu služieb verejnej správy na centrálnej úrovni a pre služby eGovernmentu.
Obsahom registra sú údaje o:
• občanoch s trvalým pobytom na území SR;
• občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR;
• cudzincoch prihlásených na pobyt na území SR a cudzincoch, ktorým bol udelený azyl;
• cudzincoch bez pobytu na území SR evidovaných v informačných systémoch vedených podľa zákona o pobyte cudzincov.
Pre zaujímavosť: v roku 2013 štátna evidencia obyvateľov obsahovala dáta o 2 637 089 mužských a 2 776 091 ženských občanoch SR, o 74 925 cudzincoch a o 15 azylantoch, ktorým v roku 2013 udelili azyl v SR.

Začiatky budovania evidencie občanov a obyvateľov štátu treba hľadať v minulom storočí. V roku 1980, teda pred vyše 30-timi rokmi, vznikol vo vtedajšej ČSSR Centrálny register obyvateľov vytvorený z dát pozbieraných v procese sčítania ľudu. Dáta o pobyte obyvateľov ČSSR boli
postupne nahrávané do počítačov podľa jednotlivých okresov vtedajšej federácie, na Slovensko sa tieto dátové zdroje presúvali v roku 1992.
Celý nasledujúci rok vykonávali policajné pracoviská v slovenských okresoch revíziu dát a to porovnávaním nahraných údajov s kartami hlásenia pobytu. Zo zrevidovaných dát sa začala v roku 1993 budovať na Slovensku Centrálna evidencia obyvateľov, známa pod skratkou CEPO.
Pracovisko fungovalo pod vtedajším úradom informatiky MV SR. V roku 1994 sa súčasťou CEPO stal aj register rodných čísel a dva roky nato sa
všetky dáta z okresov podarilo nahrať do centrálnej evidencie, pričom odštartovala aj online aktualizácia dát z okresných policajných riaditeľstiev. Register obyvateľov (REGOB) vznikol v roku 2004 a už v nasledujúcom roku s ním boli prepojené evidencie vodičských preukazov (január 2005), cestovných dokladov (február 2005) a občianskych preukazov (marec 2005).
V máji 2008 vláda Slovenskej republiky schválila Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy. Koncepcia predpokladá vytvorenie Registra fyzických osôb ako jedného zo štyroch základných registrov. Projekt budovaný a financovaný zo štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) začalo MV SR pripravovať v roku 2010 pod názvom Informačný systém Registra fyzických osôb (ďalej IS RFO alebo register).

II. Význam a dopady IS RFO
IS RFO je základným informačným systémom verejnej správy (ďalej IS VS), ktorého účelom bude poskytovanie údajov o fyzických osobách
v ňom vedených prostredníctvom elektronických služieb oprávneným subjektom z orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy,
iných orgánov verejnej moci alebo fyzickým osobám a právnickým osobám, ak im bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy. RFO vytvorí súbor údajov o fyzickej osobe z príslušnej zdrojovej agendy informačného systému MV SR alebo informačného systému
príslušného subjektu verejnej správy.
RFO bude tvorený kópiou údajov, ktoré sú vytvárané aktualizáciou údajov o fyzickej osobe v príslušnom zdrojovom agendovom IS VS, alebo
vytvorením zápisu údajov o fyzickej osobe v príslušnom zdrojovom agendovom IS VS, ak ide napr. o narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva
cudzinca bez pobytu na území Slovenskej republiky, úmrtie cudzinca na území Slovenskej republiky, alebo vytvorením zápisu údajov o fyzickej osobe, ak ide o cudzinca bez pobytu na území Slovenskej republiky, ktorý prišiel do styku s orgánmi verejnej správy. Príslušná zdrojová
agenda IS VS zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov o fyzickej osobe v registri.
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RFO zbaví občanov povinnosti opakovane predkladať doklady o jeho údajoch. Občan svoje údaje predloží orgánu verejnej
správy iba raz a prostredníctvom registra sa jeho údaje dostanú do ďalších IS VS. Údaj o fyzickej osobe v registri je považovaný za správny
v zdrojovej agende ministerstva alebo informačnom systéme poskytovateľa, pokiaľ sa nepreukáže opak, alebo pokiaľ nevznikne oprávnená
pochybnosť o jeho pravdivosti, úplnosti alebo aktuálnosti. Cieľom je premena súčasného systému zberu a uchovávania údajov roztrieštených
v rôznych registroch a evidenciách na nový systém, ktorý umožní vďaka jasne definovaným pravidlám ustanovené informácie zbierať a so zárukou spoľahlivosti využívať v celej verejnej správe.
Údaje o fyzickej osobe bude môcť ministerstvo alebo iný príjemca používať len na účel podľa osobitného právneho predpisu, a to bez toho,
aby ďalej overoval ich správnosť a žiadal od fyzickej osoby ich poskytnutie alebo predloženie dokladov k nim.
Ostatné IS VS budú preberať údaje z tohto nového systému, čím sa zabezpečí ich konzistentnosť tak, aby nedochádzalo k zapisovaniu hodnotovo odlišných alebo nepresných údajov do rôznych evidencií (napr. inak znejúcich alebo dokonca neexistujúcich
adries sídiel právnických osôb) rôznymi orgánmi.
Významný spoločenský prínos bude mať RFO vo zvýšení komfortu fyzických a právnických osôb pri komunikácii s úradmi najmä
v obmedzení byrokracie spôsobenej opakovaným poskytovaním rovnakých údajov rôznym úradom, ktoré ich požadujú. Ďalším pozitívnym dopadom bude zrýchlenie vybavovania žiadostí. Potrebným krokom v tomto smere bude novelizácia ďalších právnych
noriem, v ktorých sa vyžaduje predkladanie kópií dokladov s osobnými údajmi.
RFO upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

III. Integrácia s inými informačnými systémami verejnej správy
Elektronické služby IS RFO z pohľadu typu realizovanej operácie nad údajmi registra rozdeľujeme na:
• služby transakčné,
• služby informačné.
Výsledkom úspešnej realizácie transakčnej elektronickej služby je zmena údajov registra. Výsledkom úspešnej realizácie informačných elektronických služieb, na ktoré sa zameriame v tejto brožúre, je poskytnutie údajov registra.
Z pohľadu spôsobu dostupnosti pre odberateľa rozlišuje IS RFO dva typy služieb:
• služby používateľského rozhrania,
• služby aplikačného rozhrania.
Služby používateľského rozhrania určené pre fyzické osoby budú poskytované vo forme formulárov dostupných z prostredia Ústredného
portálu verejnej správy www.slovensko.sk, alebo portálu Elektronických služieb MV SR https://portal.minv.sk.
Služby aplikačného rozhrania určené pre právnické osoby na integráciu IS RFO s ostatnými súčasťami IS VS v rámci procesov eGovernmentu
budú poskytované vo forme webových servisov dostupných prostredníctvom integračnej platformy MV SR cez bezpečnostnú vrstvu SOA Security Gateway. Vstupy aj výstupy služieb aplikačného rozhrania budú realizované vo forme XML.
Všetky elektronické služby IS RFO realizované ako služby aplikačného rozhrania a určené na realizáciu procesov eGovernmentu budú poskytované ako právne záväzné.

Služby aplikačného rozhrania alebo martýrium integrácie
Mottom IS VS je zabezpečiť poskytovanie elektronických služieb eGovernmentu konečným užívateľom z jedného miesta. Cieľom integrácie
informačných systémov je zabezpečiť nasadenie integrovaných elektronických služieb, ktoré budú znižovať administratívnu záťaž konečných
užívateľov a zvyšovať kvalitu komunikácie s verejnou správou.
Integrácia informačných systémov sa nezaobíde bez integrácie projektov na organizačnej, procesnej a technickej úrovni. Pod touto krátkou charakteristikou však treba chápať systém zložitých procesov. Tieto procesy v rámci OPIS metodicky usmerňuje Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS. Cieľom usmernení je stanovenie opatrení a rozdelenie kompetencií pri integrácii jednotlivých IS VS.
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Celý proces integrácie má tri základné oblasti:
• Riadenie integrácie – pre túto oblasť je potrebné realizovať dohodu o integračnom zámere, monitoring a reporting postupu integrácie
a vypracovať dohodu o poskytovaných službách.
Dohoda o integračnom zámere je v integračnej praxi strategickým dokumentom, ktorý zahŕňa identifikáciu služieb, plán rozpočtu, popis rolí
a zodpovedností, harmonogram, zásady komunikácie a jej riadenia a ďalšie nevyhnutné procesy.
Poskytovanie údajov do RFO a prístup k údajom z registra je potrebné upraviť vzájomnou dohodou medzi Ministerstvom vnútra ako správcom registra a správcom integrujúceho sa informačného systému. Podrobnosti a podmienky dohody o poskytovaných službách upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. Dohoda definuje účastníkov, právny rámec, na základe ktorého
dochádza k nároku na poskytovanie údajov, kontaktné útvary, záväzky a povinnosti účastníkov a tiež položkovú skladbu údajov, na ktoré má
správca integrujúceho sa informačného systému nárok.
• Procesný a technický návrh integrácie – ide o vypracovanie integračného technického návrhu, ďalej identifikáciu a špecifikáciu poskytovaných služieb, vrátane ich testov.
• Samotné riešenie integrácie – zahŕňa špecifikáciu prepojenia infraštruktúr, testovacie scenáre a samotnú realizáciu integračného testovania vrátane používateľských akceptačných testov. Výsledkom je nasadenie do prevádzky a monitoring.
V podmienkach MV SR sa realizujú OPIS projekty, pri ktorých sa vyžaduje integrácia v rámci ďalších projektov MV SR, ako aj na projekty iných rezortov. Integrácia roztrieštených informačných systémov je v procese budovania IS RFO jednoznačne najťažšia úloha.
Aktuálny stav v integrácii v projekte IS RFO (31. 8. 2014):
Pracovné stretnutia

Odovzdanie
technickej dokumentácie

Realizované
školenie o WS
IS RFO

Dohoda o integračnom
zámere

15.5.2014

14.5.2014

8.7.2014

2.4.2014

6.3.2014

Integračné
testy

Verifikácia
údajov voči
IS RFO

Dohoda o poskytovaní
údajov

CORA GEO
Dôvera ZP
Finančná správa
Generálna prokuratúra

22.5.2014

22.5.2014

16.4.2014

19.3.2014

Magistrát Hlavného mesta
Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Ministerstvo financií
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny

24.3.2014
30.7.2014

23.7. – 24.7.

Ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu

28.5.2014

Ministerstvo zdravotníctva

18.3.2014

RTVS
Sociálna poisťovňa

23.4.2014

13.5.2014

26.5.2014

23.7.2014
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Štátny fond rozvoja bývania
Štatistický úrad
Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Úrad geodézie, kartografie
a katastra

5.5.2014

27.5.2014

28.5.2014

28.5.2014

10.12.2013
22.7.2014

UNION ZP
Ústredný portál verejnej správy

26.5.2014
7.7.2014

15.4.2014

Všeobecná zdravotná poisťovňa

15.5.2014

14.5.2014

VÚC BB

15.5.2014

15.5.2014

15.5.2014

5.5.2014

29.4.2014

3.6.2014

VÚC TT
VÚC KE

12.12.2013

5.5.2014

VÚC NR

5.5.2014

29.4.2014

22.6.2014

VÚC PO

5.5.2014

29.4.2014

15.5.2014

ZMOS

23.4.2014

6.5.2014

2.6.2014

IV. Poskytované služby a riešenie životných situácií
Služby IS RFO a súvisiacich a nadväzujúcich informačných systémov, ako napríklad IS CISMA (Elektronizácia služieb matriky) a ES CO (Elektronické služby Centrálnej ohlasovne) umožnia v praxi v rámci verejnej správy aplikovať základný princíp informatizácie verejnej správy „jedenkrát a dosť“. Pri zjednodušovaní každej konkrétnej situácie sa uplatňuje aspoň jeden z troch základných princípov:
• odstránenie povinnosti znovu dokladovať informácie, ktoré už raz verejná správa získala;
• automatizácia všetkých následných ohlasovacích povinností, ktoré sú spojené s vybavovanou agendou;
• možnosť komunikácie s verejnou správou viacerými cestami vrátane integrovaných obslužných miest či prostredníctvom internetu.
Prioritné životné situácie, ktorých riešenie využíva služby IS RFO:

Narodenie dieťaťa a ďalšie udalosti súvisiace so zmenami v matrike
Administratívne povinnosti občanov pri nahlasovaní zmien ďalším orgánom verejnej správy možno technicky eliminovať dôsledným využívaním a sprístupnením elektronických služieb RFO pre ďalšie orgány verejnej správy. V rámci integrácie projektov centrálna matrika a RFO bude/
je zabezpečená on-line aktualizácia údajov registra na základe zmien v jednotlivých matrikách. Vďaka tomu bude možné väčšinu povinností
občanov súvisiacich s nahlasovaním zmien údajov úplne eliminovať. Eliminácia oznamovacej povinnosti je podmienená vytvorením legislatívnych a technických predpokladov na strane dotknutých orgánov – odberateľov údajov z RFO.
Príklady eliminácie povinnosti občana:
• Žiadosť o rodný list dieťaťa – v novom systéme budú orgány verejnej správy overovať fakt narodenia dieťaťa komunikáciou s RFO. Pre
špeciálne prípady, kedy rodičia budú potrebovať rodný list v papierovej forme, vyhotoví prvopis rodného listu príslušný matričný úrad.
• Prihlásenie dieťaťa na verejné zdravotné poistenie – automatické prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne matky. Informáciu
o narodení dieťaťa získa zdravotná poisťovňa komunikáciou s RFO.
• Oznámenie trvania nároku na materské dávky a prihlásenie matky do systému povinného dôchodkového poistenia – automatizácia informovania o narodení dieťaťa. Informáciu o narodení dieťaťa získa Sociálna poisťovňa komunikáciou s RFO. Z pohľadu matky
sa úplne eliminuje potreba komunikácie so Sociálnou poisťovňou.
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Presťahovanie – oznámenie o zmene trvalého bydliska
Oznámenie o zmene adresy trvalého pobytu sprevádza relatívne veľké množstvo administratívnych povinností, ktoré je možné eliminovať.
Nahlasovanie zmeny trvalého pobytu sa uskutočňuje na ohlasovni pobytu v danej obci, alebo príslušnej mestskej časti v Bratislave a v Košiciach. Držitelia nového typu občianskeho preukazu – eID karty – môžu z pohodlia domova využiť aj niektoré elektronické služby, ktoré MV SR
sprístupňuje cez portál Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk.
Využitím informácií z RFO je možné z pohľadu občana eliminovať:
• oznámenie nového miesta trvalého pobytu Sociálnej poisťovni;
• oznámenie nového miesta trvalého pobytu zdravotnej poisťovni;
• oznámenie nového miesta trvalého pobytu príslušnému daňovému úradu;
• oznámenie nového miesta trvalého pobytu príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu;
• oznámenie nového miesta trvalého pobytu príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny;
• povinnosť dokladovania zmeny trvalého pobytu Policajnému zboru pri žiadosti o nové osobné doklady.

Uzavretie a rozvod manželstva
Uzavretie manželstva formou civilného aj cirkevného obradu so sebou nesie administratívne povinnosti pred uzavretím a vo väčšine prípadov
aj po jeho uzavretí. Väčšinu povinností je možné z pohľadu občanov odbúrať využívaním údajov z RFO:
• predloženie rodného listu snúbencov: informácia o snúbencoch a ich rodičoch sa nachádza v RFO a o snúbencoch aj v platnom identifikačnom doklade (občianskom preukaze);
• predkladanie všetkých dokladov týkajúcich sa prípadného predchádzajúceho manželstva je tiež možné eliminovať: informácia sa už nachádza v RFO;
• povinnosť oznámiť zmenu priezviska Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni: poisťovne vďaka komunikácii s RFO dokážu identifikovať zmenu;
• povinnosť predložiť Policajnému zboru sobášny list pri žiadosti o výmenu dokladov z dôvodu zmeny priezviska;
• povinnosť predložiť Policajnému zboru sobášny list sa týka žiadosti o nové doklady – osobnú návštevu príslušného pracoviska nie je možné úplne odstrániť, a to najmä vzhľadom na potrebu získania aktuálnych biometrických údajov pre definované typy dokladov. Odstrániť sa však dá povinnosť predkladať sobášny list ako dokument potvrdzujúci uzavretie manželstva, nakoľko informácia o uzavretí manželstva už bude v RFO.

Úmrtie
Úmrtie občana patrí medzi životné situácie, pri ktorých sú inštitúcie verejnej správy aj v súčasnosti schopné medzi sebou efektívne komunikovať a obmedziť záťaž pozostalých členov rodiny. Pre osobu vybavujúcu pohreb ostávajú v prípade úmrtia nasledujúce povinnosti:
• Oznámenie doplňujúcich skutočností o úmrtí matričnému úradu
Podľa zákona o matrikách úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní
po prehliadke mŕtveho Listom o prehliadke mŕtveho a Štatistickým hlásením o úmrtí. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba vybavujúca pohreb najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí. Sú to osobné údaje, ktoré neboli lekárom zapísané do Listu o prehliadke mŕtveho a Štatistického hlásenia o úmrtí (napr. údaje o štátnom občianstve, údaje o trvalom pobyte, mieste narodenia a pod.).
Povinnosť je možné eliminovať. Ak matričný úrad pozná identifikačné údaje zosnulej osoby, t.j. má prístup k údajom RFO, tak verejná správa
už disponuje všetkými potrebnými informáciami a nie je potrebné zaťažovať občana.
• Uplatnenie nároku na príspevok o pohreb
V zmysle zákona majú pozostalí nárok na príspevok na pohreb. Podľa súčasného ustanovenia musia o tento príspevok požiadať príslušný úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri podávaní žiadostí je potrebné predložiť úmrtný list, doklad totožnosti, doklady o výdavkoch na pohreb
a žiadosť o príspevok na pohreb potvrdenú matričným úradom a pohrebnou službou. Pri podávaní žiadosti možno odstrániť povinnosť predložiť úmrtný list, nakoľko ten je len potvrdením informácie, ktorá sa už nachádza v RFO.
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V. Bezpečnosť údajov pri poskytovaní služieb 
Požiadavky na vysokú bezpečnosť IS RFO majú dva základné dôvody: na jednej strane je potrebné zaistiť ochranu osobných údajov a súčasne je potrebné – keďže IS RFO bude referenčným registrom pre všetky ostatné IS VS – zaistiť vysokú mieru správnosti a spoľahlivosti údajov. Preto je
z hľadiska bezpečnosti kľúčové zaistenie integrity bázy údajov registra, teda vylúčenie falšovania, straty či poškodenia údajov, ale aj minimalizácia existencie chybných údajov. Dôležité je aj zaistenie dôvernosti údajov – ich ochrana pred zneužitím, napríklad prezradením neautorizovanej osobe. Ochrana údajov alebo služieb, ktoré sú klasifikované ako utajované skutočnosti, je zabezpečená ďalšími špecifickými opatreniami.

Bezpečnostné mechanizmy
Požiadavky na vykonanie právne záväzných služieb IS RFO musia byť vždy autorizované, štandardne pomocou ZEP, alebo zmluvne určeným
mechanizmom. Analogicky sú autorizované aj výstupy služieb. Pri informatívnych službách je postačujúce uvedenie identity používateľa. Zasielané požiadavky sa dlhodobo archivujú.
Použitie služieb používateľského rozhrania IS RFO je viazané na autentifikáciu stupňa 4 STORK, čiže prostredníctvom eID používateľa. Pri podaniach realizovaných prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa vyžaduje autorizácia ZEP.
Služby aplikačného rozhrania sú poskytované výhradne prostredníctvom bezpečného sieťového spojenia (SSL), autorizácia prebieha mechanizmami WS-Security (X.509, SAML), alebo pri zriaďovaní spojenia (BasicAuth). Webové služby sú vystavené prostredníctvom SOA Security Gateway.
Pred vykonaním každej operácie sa overujú prístupové oprávnenia žiadateľa, ktoré sú centrálne spravované a je možné špecifikovať ich pre určitú používateľskú rolu alebo službu informačného systému. Rozsah sprístupnených údajov je možné vymedziť na základe určitého typu osôb,
skupiny údajov alebo ich jednotlivých atribútov. Pokus o použitie služby, pri ktorom bude overenie prístupových oprávnení vyhodnotené negatívne, môže byť považovaný za bezpečnostný incident.
Bezpečnosť zaisťuje MV SR aj pomocou monitorovania prevádzky IS RFO. Sledované sú prevádzkové ukazovatele, kontroly bezpečnosti, najmä na úrovni počítačovej siete a detekcie nežiadúceho kódu, ale aj aktuálne výkonové parametre a plnenie dohodnutej úrovne služieb. Špecificky sa monitorujú vykonávané operácie prostredníctvom logovania lustrácií a aktívnych operácií.

Zodpovednosť používateľa
Je dôležité zdôrazniť, že za bezpečnosť registra a jeho údajovej základne spoluzodpovedajú aj používatelia IS RFO. V tomto smere sa od používateľov očakáva najmä dodržiavanie pravidiel používania služieb registra. Používateľ môže zasielať iba požiadavky na vykonanie takých
operácií, na ktoré má nárok – obvykle vyplývajúcich z legislatívy a ohraničených na základe dohody s MV SR. Na technickej úrovni musia byť
dodržané stanovené formáty a rozsah prípustných hodnôt jednotlivých položiek. Používateľ zodpovedá za limitovanie frekvencie zasielania
požiadaviek tak, aby nespôsobil preťaženie systému. Musí tiež rešpektovať dohodnuté odstávky služieb, alebo obmedzenia poskytovaných
služieb. Okrem toho používatelia integrovaní prostredníctvom aplikačného rozhrania samozrejme zodpovedajú za bezpečnosť vlastných systémov, predpokladá sa schopnosť efektívneho monitorovania stavu ich bezpečnosti.
Pri zriaďovaní integrácií sa vyžaduje nasadenie všetkých bezpečnostných mechanizmov určených pre komunikáciu s IS RFO na sieťovej aj aplikačnej úrovni.
Pri zistení narušenia bezpečnosti IS RFO alebo údajovej základne je používateľ povinný o tejto skutočnosti okamžite upovedomiť MV SR. Za
predpokladu, že by prebiehajúci bezpečnostný incident mohol ohroziť poskytované služby IS RFO, budú pripojené organizácie informované.
Z dôvodu ochrany bezpečnosti možno na nevyhnutnú dobu obmedziť prijímania požiadaviek alebo rýchlosť ich vybavenia. Pri riešení incidentov alebo havárii je zo strany pripojených organizácií potrebná aj ďalšia spolupráca, najmä spoločné dohľadanie problému a jeho zdroja
vrátane uchovania materiálov dokazujúcich nelegálne konanie pre prípadné trestnoprávne konanie.
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Kontakt

Ministerstvo vnútra SR
Tlačový odbor
Pribinova 2
812 72 Bratislava
tel. 02/5094 4534
e-mail: infomv@minv.sk
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