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 práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov projektu:
Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne
dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti prakticky neexistujú oblasti agend realizovaných v rezorte MPSVR SR, kde by boli využívané
elektronické služby dostupné klientom bez potreby osobnej návštevy úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, čím
sa komplikuje občanom prístup k službám MPSVR SR a samotný proces vybavovania agendy sociálnych dávok je
nezriedka zdĺhavý. Východiskové hodnoty elektronických služieb v oblasti sociálnych dávok a sociálnej pomoci sú
0, čo znamená, že žiadna zo služieb poskytovaných rezortom nie je poskytovaná elektronicky.
V rámci elektronizácie služieb MPSVR SR je potrebné vykonať:
- centralizáciu súčasného IS na podporu agendy sociálnych dávok,
- vyčistenie a zjednotenie registrov klientov,
- umožnenie podávania žiadostí o sociálne dávky a sledovania ich stavu prostredníctvom internetu,
- integráciu informačného systému riadenia sociálnych dávok s inými informačnými systémami v rámci rezortu aj
mimo neho pre získavanie vstupných údajov.
vybudovanie prostredia elektronickej komunikácie v rezorte
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Po realizácii projektu bude vytvorený centrálny informačný systém pre spracovanie žiadostí o sociálne dávky,
ktorý bude plne integrovaný s ostatnými informačnými systémami v rámci rezortu MPSVR SR. Vstup žiadostí do
systému bude umožnený okrem osobného podania aj elektronickou formou (cez internet). Ďalšie potrebné údaje
na vybavenie žiadosti získa IS RSD aj z iných informačných systémov, či už z IS prevádzkovaných v rámci
rezortu MPSVR SR alebo z iných IS, dostupných mimo rezort. Osoby a organizácie evidované na žiadosti budú
overované voči centrálnym registrom verejnej správy. Realizácia týchto procesov bude zabezpečená
prostredníctvom katalógu služieb. Po ukončení projektu bude elektronizovaných 40 služieb, z toho 4 na úrovni 2,
16 na úrovni 3, 20 na úrovni 4. Všetky systémy, ktoré budú podporovať elektronizáciu služieb budú realizované
na báze SOA.
c) Spôsob realizácie projektu
Aktivita 1: Centralizácia IS RSD
Centrálny IS na riadenie sociálnych dávok vytvorí platformu pre schvaľovanie, spracovanie schválených žiadostí a
výplatu sociálnych dávok rezortu MPSVR SR. IS bude vytvorený nasledovnými činnosťami:
- analýza a návrh riešenia
- centralizácia a upgrade súčasného IS na podporu agendy sociálnych dávok
- implementácia IS pre správu a distribúciu jednotlivých číselníkov
- integrácia IS RSD s inými systémami
- implementácia manažérskej nadstavby
- testovanie
- školenia
- pilotná prevádzka
- rutinná prevádzka
Aktivita 2: Vytvorenie prostredia elektronickej komunikácie na centrálnej úrovni
Vytvorením prostredia elektronickej komunikácie dosiahneme ďalší stupeň elektronizácie služieb - kontrolu a
schvaľovanie prijatých žiadostí o sociálne dávky, ich distribúciu, workflow a elektronickú archiváciu. Činnosti pre
vykonanie aktivity:

- Analýza požiadaviek a špecifikácia riešenia
- Návrh architektúry IS
- Dodávka licencií SW vybavenia
- Customizácia SW vybavenia podľa špecifikácie riešenia
- Inštalácia a nasadenie customizovaného SW vybavenia a HW zariadení
- Testovacia a pilotná prevádzka, Roll-out
- Vzdelávanie
Aktivita 3: Systémová integrácia a komunikačné rozhrania projektu
V rámci tejto aktivity sa zabezpečí integrácia jednotlivých komponentov projektu, integrované výstupy smerom k
občanovi, zabezpečenie centrálneho poradenského a servisného centra.
Realizácia aktivít bude zabezpečená externou dodávkou služieb. Výsledkom aktivity bude preberací protokol.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
V oblasti sociálnych dávok nie je v súčasnej dobe žiadna zo služieb pre občanov a podnikateľské subjekty
zabezpečovaná elektronicky. Dôsledkom sú opakované návštevy úradov, dokladovanie už predtým
zdokladovaných skutočností atď. Keďže jedným zo základných princípov Národnej koncepcie informatizácie
verejnej správy je digitalizácia úsekov správy, je nevyhnutné vykonať zmenu v prístup k elektronizácii služieb
rezortu. Táto zmena spočíva v naplnení jednotlivých bodov tohto princípu a to najmä:
- Služby orientované na verejnosť - elektronizáciou služieb prevezme rezort na seba tie úkony, ktoré v súčasnej
dobe vyžaduje od občana, hlavne čo sa týka dokladovania skutočností už raz vedených v inom systéme verejnej
správy, začatie konania na základe udalosti a nie žiadosti
- Prístupnosť a rovnaké podmienky - elektronizáciou služieb umožníme úplne rovnaký prístup k službám rezortu
všetkým skupinám občanov
- Efektívnosť - zavedením elektronických služieb skrátime čas vybavenia jednotlivých žiadostí, znížime potrebu
návštevy úradov, urobíme služby dostupíme „hocikde a hocikedy"
Systémy elektronických služieb rezortu budú prepojené s IS verejnej správy iných povinných osôb, hlavne so
základnými registrami verejnej správy, čím sa dosiahne obsahová i časová relevantnosť spracovávaných údajov.
V rámci rezortu bude systém služieb v oblasti sociálnych dávok prepojený so systémom trhu práce, ekonomickým
IS čím sa dosiahne efektivita vykonávanie vecne príslušnej správy rezortu.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt bude po jeho ukončení prevádzkovaný v rámci štandardných postupov správy a prevádzky IS povinných
osôb. Jeho využívanie nebude rozširované na iné subjekty VS, bude iba poskytovať údaje iným systémom VS,
čím sa zamedzí zvyšovaniu prevádzkových nákladov. Prevádzka bude hradená z prostriedkov štátneho rozpočtu
na základe uzatvorených zmlúv o podpore IS s externými subjektmi. MPSVR SR počíta s vytvorením skupiny
užívateľov na MPSVR, ktorí budú systém podporovať z vecného hľadiska a skupiny správcov, ktorí zabezpečia
systémovú podporu projektu. Úlohou vecných správcov bude aj iniciovanie a špecifikácia potrebných zmien v
systéme hlavne z pohľadu zmeny legislatívy a ďalších opatrení vlády v oblasti sociálnych dávok.
Výška schválenej pomoci:
25 581 926,37 €

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.

