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:
IS Registra fyzických osôb
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Evidenciu údajov o obyvateľoch podľa zákona 253/1998 zabezpečuje Register obyvateľov zo zdrojových
evidencií registrátorov, ktoré sú elektronizované na úrovni vlastného spracovania. Registrátor získava údaje na
základe podaní a hlásení od občanov alebo organizácií VS v papierovej forme, ktoré následne zaznamenáva.
Komunikácia smerom k občanom je jednosmerná a má len informatívnu úroveň. REGOB zároveň poskytuje
služby typu Odpis a poskytnutie informácií na základe písomnej žiadosti inej organizácie štátnej správy v
papierovej podobe.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výsledkom projektu IS RFO má byť konzistentný zdroj údajov o fyzických osobách, rozšírený o entity
neobsiahnuté v REGOBe, poskytujúci služby zápisy, odpisy a poskytnutia pre registrátorov zdrojových agend a
inštitúcie VS prostredníctvom aplikačných služieb (web services), čím sa zvýši efektívnosť práce na strane
inštitúcií VS, zníži potreba papierového dokladovania a skráti doba vybavenia jedného podania. Na strane
občana sa zníži nutnosť dokladovania a osobnej účasti pri riešení životných situácií. Zároveň bude zintegrovaný s
IS IFO a Registrom adries. IS RFO má slúžiť ako základný referenčný register integrovanej ISVS a tvorí
predpoklad vytvorenia ďalších eGOV služieb pre občanov.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia bude prebiehať v 2 rokoch:
V 1. roku by mal byť vytvorený základný právny rámec, t.j. implementácia potrebných legislatívnych zmien, ktorá by
mala byť ukončená ešte pred uvedením riešenia do prevádzky. Zároveň v 1. roku prebehne procesná analýza a
detailný návrh budúcich procesov. Od polovice 1. roka sa začne vytvárať HW a SW riešenie systému. Následne sa
predpokladá komunikačné pripojenie registrátorov na strane vstupov ako aj integrovaných ISVS na strane výstupov
a ich vybavenie potrebným HW. Projekt predpokladá spustenie pilotnej prevádzky na úrovni integrácie s jedným
ISVS za účelom overenia funkčnosti a prevádzkyschopnosti riešenia.
V priebehu 2. roka sa predpokladá ukončenie prác na riešení, jeho finálne otestovanie a uvedenie do prevádzky.
Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením na základe metodiky PRINCE2 a prostredníctvom aktivít
informovania verejnosti bude zabezpečená jeho publicita. Celá realizácia projektu bude v súlade so všeobecne
akceptovanými kritériami pre obdobné projekty (ITIL a pod.)
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Projekt IS RFO by mal priniesť viacero efektov.
Sú to prínosy pre prvotných používateľov - inštitúcie VS smerom k zvýšeniu efektívnosti práce a zníženiu nákladov
na papierové úkony vďaka online prístupu registrátorov do RFO, čím odpadne nutnosť papierovo predkladať
skutočnosti na ohlasovne a tie následne zadávať do systému REGOB a zároveň online prístupu inštitúcií VS cez
UPVS alebo web služby k osobným údajom o občanovi, centralizovaných na jednom mieste a tým eliminácia
nevyhnutnosti duplicitného zadávania údajov do IS VS.
Ďalej sú to prínosy na strane občanov, ako používateľov eGov služieb naviazaných na vytvorenie IS RFO. Pre
tých sa zníži nevyhnutnosť predkladania osobných údajov v papierovej podobe pre jednotlivé inštitúcie VS,
administratívna náročnosť a eliminuje sa nevyhnutnosť osobnej účasti pri riešení životných situácií a zároveň sa
zvýši sofistikovanosť a dostupnosť služieb pre občana.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po zavedení systému IS RFO bude tento v kompetencii Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR.
Pracovníci danej sekcie budú zabezpečovať jeho funkcionalitu a prevádzku. Návratnosť investície spočíva najmä v
úspore času a zvýšení efektivity práce a tým aj prevádzkových nákladov jednak samotných registrátorov ako aj

inštitúcií VS, využívajúcich údaje z RFO pri riešení životných situácií občanov. Návratnosť investície sa predpokladá
v siedmom roku projektu, čo na základe zadaných vstupov potvrdzuje aj nákladovo-výnosová analýza vypracovaná
metodikov CBA. Platí, že počet integrovaných registrátorov na vstupe ako aj inštitúcií integrovaných na výstupe
využívajúcich služby IS RFO má priamy vplyv na výslednú efektivitu verejnej správy a úspory na strane času
poskytovateľa i používateľa.
Výška schválenej pomoci:
17 384 093,24 €

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 29.6.2009
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, I.Zemko (náhradník)
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.

