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:
Informačný systém Registra adries
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Verejná správa eviduje údaje o fyzických osobách, právnických osobách a podnikateľoch, súčasťou ktorých je údaj
o adrese. Pri zavádzaní nových údajov do evidencie často krát vzniká potreba overiť správnosť kompletnej adresy v
jednej centrálnej evidencii. Z tohto dôvodu je údajová entita adresa považovaná za kľúčovú.
V súčasnosti neexistuje jednotná evidencia adries ani žiadny informačný systém, v ktorom by boli evidované
všetky existujúce adresy na území SR. Adresa pozostáva z viacerých údajových komponentov, ktorých správa je v
kompetencii rôznych orgánov verejnej správy, či iných subjektov. Čiastková evidencia adries je súčasťou
evidencie obyvateľov v systéme REGOB.
Údaje v registroch sú v súčasnosti elektronizované len na úrovni vlastného agendového spracovania. Smerom k
občanovi ich úroveň dosahuje informatívnu, alebo komunikačnú (jednosmernú) úroveň. Ani jeden existujúci register,
či už na úrovni orgánov štátnej správy ako aj samosprávy neobsahuje atribút lokalizácie adresného bodu, ktorá je
okrem iného nevyhnutná pre zabezpečenie činností integrovaného záchranného systému.
Popisovaná súčasná situácia je nevyhovujúca ako z pohľadu občanov tak z pohľadu štátnej a verejnej správy.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výstupom projektu je vytvorenie nového registra adries (RA), ktorý bude jedným zo základných registrov
integrovaného informačného systému verejnej správy. Register adries bude predstavovať jednotný a dátovo
konzistentný zdroj údajov všetkých reálne existujúcich adries v rámci SR, ktoré sú potrebné pri styku s verejnou
správou a aj tie, ktoré nie sú v súčasnosti evidované a tiež lokalizácie týchto adries.
Bude definovaný dátový štandard adresy, t. j. jej komponenty, atribúty, zdroje a správcovia hodnôt jednotlivých
komponentov adresy. Funkcionalita IS RA bude obsahovať web služby, prostredníctvom ktorých bude RA a ISVS
navzájom komunikovať.
Služby RA budú dostupné občanom, podnikateľom, verejnej správe a informačným systémom verejnej správy. IS
RA bude poskytovať služby zápisu do registra pre registrátorov zdrojových agend (MV SR, obec), služby odpisu z
RA pre občanov, verejnú správu a podnikateľov. Služby RA budú oproti dnešnému stavu dostupné aj na
verejnom internetovom portáli.
c) Spôsob realizácie projektu
Pre sprístupnenie služieb RA bude potrebné vytvoriť databázu, definovať dátové entity a zintegrovať RA s registrom
fyzických osôb a s registrom právnických osôb a podnikateľov. Integrácia na dátovej úrovni je predpokladom
efektívneho fungovania RA, aj bez nej je však možné poskytovanie elektronických služieb.
Na aplikačnej úrovni bude potrebné IS RA zintegrovať s administratívnymi systémami IS úsekov správy, čo spadá
do kompetencie správcu príslušného ISVS a preto netvorí predpoklad fungovania RA. Integračná vrstva je
funkčným predpokladom pre fungovanie RA. Bude preto potrebné vytvoriť rozhrania webových služieb medzi IS RA
a ostatnými IS a implementovať BPM pre riadenie toku správ medzi poskytovateľmi a používateľmi služieb RA.
Na úrovni prezentačnej vrstvy budú služby RA dostupné aj cez internetový portál a klientske aplikácie, čo je
funkčným predpokladom fungovania RA.
Predpokladom realizovateľnosti je tiež úprava legislatívy, ktorá spočíva predovšetkým v schválení zákona o
registroch; včasná implementácia IS zdrojových agend registra adries a sprístupnenie základných komponentov
ako spoločné moduly ÚPVS / identity and access management (IaM).
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Vzhľadom na neuspokojivú súčasnú situáciu (neexistencia jednotnej evidencie adries a z toho vyplývajúce
komplikácie pri činnosti záchranného systému a nedostatočná elektronizácia údajov, z ktorej vyplýva nízka miera
interaktivity smerom k občanovi) je vytvorenie RA žiaducim riešením.

IS RA predstavuje jeden zo základných komponentov architektúry eGovernmentu podľa NKIVS a je jedným zo
základných predpokladov zavedenia elektronických služieb v oblasti hlásenia pobytu či už občanov SR resp.
cudzincov s povoleným pobytom na území SR.
Nasadzovanie IS RA je potrebné koordinovať najmä s nasledujúcimi projektmi: zavedenie modulu identity and
access management, register fyzických osôb, register právnických osôb a podnikateľov, registra priestorových
informácií, vytvorenie spoľahlivej infraštruktúry a integračnej vrstvy MV SR a register stavebného konania.
MV SR v súčasnosti spravuje názov obce a komunikáciu v prípade žiadosti o premenovanie. MV SR je preto
najkompetentnejším subjektom pre prevzatie zodpovednosti za vytvorenie a správu centrálneho registra adries,
spolu so zabezpečením aktualizácie údajov a poskytovaním požadovaných informácií o adresách ustanoveným
používateľom.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Vytvorenie RA a zabezpečenie jeho on-line aktualizácie pripojením zdrojových agend je súčasťou dlhodobej
stratégie KRIS MV SR a umožní zaviesť do praxe základný princíp informatizácie verejnej správy. Adresa
zaregistrovaná iba raz, bude následne poskytnutá ako aktuálny údaj jednotlivým subjektom verejnej správy formou
dátového rozhrania bez potreby duplicitného dokladovania v papierovej forme (princíp jeden krát a dosť). Výsledky
projektu sú dlhodobými cieľmi, ktoré je potrebné vnímať taktiež v kontexte informatizácie verejnej správy vo
všeobecnosti. Výsledkom realizácie národného projektu IS RA bude vytvorenie RA ako nástroja, prostredníctvom
ktorého bude MV SR schopné efektívnejšie napĺňať svoje úlohy. Po zavedení IS RA bude systém prevádzkovaný
MV SR za využitia vlastných zdrojov. Keďže zavedenie IS RA sa prejaví okrem iného v znížení administratívnej
náročnosti riešenia životných situácií, znížení nákladov na tlačené výstupy, skrátení dĺžky trvania administratívnych
procesov, znížení administratívnych bariér, znížení nákladov, zvýšení efektívnosti ako aj zvyšovaní
konkurencieschopnosti Slovenska; návratnosť projektu sa na základe CBA analýzy odhaduje na obdobie 5 rokov.
Výška schválenej pomoci:
8 298 480,00 €

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 3.11.2009
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, 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.

