Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu:
Elektronizácia služieb matriky
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Výkon matričnej agendy je vykonávaný v rámci preneseného výkonu štátnej správy zákonom č. 154/1994 Z.z. o
matrikách v znení neskorších zákonov definovanými obcami - matričnými úradmi. V súčasnosti je v Slovenskej
republike 975 matričných úradov + osobitná matrika, ktorú vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má sčasti vybudovanú komunikačnú infraštruktúru. Väčšina matričných
úradov nie je pripojená (i keď výsledný podiel matričných udalostí zo všetkých nepripojených matričných úradov
predstavuje cca. 10%) na Register obyvateľov a nie všetky matričné úrady evidujú matričné udalosti
prostredníctvom elektronického informačného systému Matrika, ktorý je súčasťou IS REGOB.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Vytvorenie jednej centrálnej databázy matričných udalostí pre celé Slovensko previazanej s Registrom fyzických
osôb umožní zabezpečiť získanie úradného potvrdenia pre slovenské aj európske orgány a zastupiteľnosť obcí
(matričných úradov) pri vydávaní úradných výpisov o matričných udalostiach a iných skutočností rozhodujúcich
pre zistenie alebo overenie osobného stavu. Činnosti matriky by malo byť možné realizovať aj zadaním žiadosti v
elektronickej forme. Po overení a prijatí žiadosti v elektronickej forme bude zabezpečené jej automatizované
smerovanie na vybavenie správcovi portálu alebo ním určenému matričnému úradu. Vytvorenie elektronickej
žiadosti bude občanovi umožnené aj mimo pracovných dní. V prípade, že v rámci vybavovania žiadosti vzniká
ako odpoveď oficiálny doklad (napr. Oznámenie o narodení), bude toto po opatrení všetkými požadovanými
náležitosťami doručené žiadateľovi v spolupráci s vybraným doručovateľom listových zásielok na adresu trvalého
pobytu alebo na ním určený matričný úrad.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia bude prebiehať v 2 rokoch. Obsahom prvého roku by mala byť najmä implementácia potrebných
legislatívnych zmien, ktorá musí byť ukončená ešte pred zavedením riešenia do prevádzky, t.j. bude mať
primeraný predstih. Rovnako v prvom roku prebehne procesný audit a detailný návrh budúcich procesov. Od
polovice prvého roku sa začnú práce na vytváraní HW a SW riešenia systému. Predpokladá sa komunikačné
pripojenie zodpovedných inštitúcií a následné vybavenie potrebným HW vybavením. V priebehu druhého roku sa
predpokladá ukončenie prác na riešení, jeho finálne otestovanie a uvedenie do prevádzky, ktorá bude
podporovaná samostatným súborom aktivít. Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením na základe
metodiky PRINCE2 a pomocou aktivít informovania verejnosti bude zabezpečená jeho publicita. Celá realizácia
projektu bude v súlade so všeobecne akceptovanými kritériami pre podobné projekty (ITIL a pod.)
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Projekt centrálnej matriky by mal priniesť viacero pozitív pre používateľov jeho služieb. Medzi najväčšie prínosy
na strane občana je možné zaradiť: úspora času pri čakaní na vybavenie žiadosti, získanie listinnej podoby
výstupu na ktorejkoľvek matrike, resp. IOM, získanie úradného potvrdenia o zložení rodiny, získanie všetkých
potrebných dokumentov na jednom mieste. Hlavné prínosy na strane subjektov verejnej správy predstavujú:
úspora času, nakoľko prispievateľov do centrálnej matriky bude viac, uľahčenie vyhotovovania výpisov z kníh,
zjednodušenie plnenia oznamovacej povinnosti o skutočnostiach podľa zákona, jednoduchšia práca s
analytickými a štatistickými nástrojmi, zastupiteľnosť obcí a z toho plynúca flexibilita. Realizáciou projektu bude
zároveň naplnená podstata Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom
trhu.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po zavedení nového systému centrálnej matriky, bude tento v kompetencií Sekcie informatiky, telekomunikácií a
bezpečností MV SR. Pracovníci danej sekcie budú zabezpečovať jeho funkcionalitu a prevádzku. Návratnosť

investície spočíva v zachovaní poplatkov za služby matriky, ale najmä v úsporách času a tým aj prevádzkových
nákladov na matrikách. Návratnosť investície sa predpokladá v horizonte piatich rokov, čo na základe zadaných
vstupov potvrdzuje aj nákladovo-výnosová analýzy vypracovaná metodikou CBA.
Výška schválenej pomoci:
9 294 297,28 €

Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:
VK 28.5.2009
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, Š.Adamec, I.Ištvánffy
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

