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:
Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti existuje k vozidlu doklad osvedčenie o evidencii (OoE) a rôzne ďalšie preukazy a osvedčenia (napr.
osvedčenie o technickej kontrole, osvedčenie o emisnej kontrole, potvrdenie o poistení zodpovednosti). Všetky tieto
doklady musí mať k dispozícii držiteľ vozidla, pričom každý z dokladov je v papierovej forme. Takéto riešenie
nespĺňa požiadavky kladené súčasnými trendmi spojenými s informatizáciou spoločnosti.
Elektronické služby pre správu OoE vozidla sú v súčasnosti sprístupnené len na informatívnej úrovni
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a spočívajú v poskytovaní všeobecných informácií o
procesoch správy OoE.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Cieľový stav elektronizácie služieb správy OoE vozidiel je charakterizovaný nasledovnými vlastnosťami:
• technológie pre výrobu elektronických OoE vozidla sú implementované (nové integrované doklady OoE na báze
polykarbonátovej karty s čipom),
• infraštruktúra potrebná na zabezpečenie procesu výdaja OoE je zabezpečená a upravená rešpektujúc všetky
procesy (príjem žiadostí, výroba dokladu, distribúcia)
• návrh elektronických OoE vozidla pre uloženie a sprístupnenie všetkých relevantných údajov o vozidle je
pripravený,
• procesy výmeny starých OoE vozidla za nové - elektronické sú nastavené,
• sú navrhnuté záväzné štandardy pre el. správu OoE a implementované podporné technológie, architektúra a
dátové štruktúry,
• implementované el. služby správy OoE sú sprístupnené (prostredníctvom portálu a siete špecializovaných
kioskov) a pripravené pre integráciu do prístupových komponentov eGovernmentu (IOM, ÚPVS, KC)
• funguje systém sprístupnenia údajov o vozidle pomocou elektronického OoE vozidla,
sú adaptované informačné systémy a HW infraštruktúra okresných DI pre používanie elektronického OoE
vozidla.
c) Spôsob realizácie projektu
Plánované aktivity projektu sú rozdelené medzi hlavné a podporné aktivity. Úvodnou hlavnou aktivitou je „Analýza a
návrh riešenia", ktorá sa zameria na analyzovanie legislatívneho prostredia a zadefinovanie legislatívnych
princípov. Súbežne bude vykonaná analýza súčasného stavu, požiadaviek a potrieb na cieľové riešenie a detailný
popis procesov, architektúry a infraštruktúry. Následným krokom bude konceptuálny návrh riešenia, ktorý musí
spĺňať zadefinované požiadavky. V ďalšom kroku bude vypracovaný podrobný technický návrh, na výsledky ktorého
nadviažu aktivity typu „Implementácia a testovanie" a „Rollout, migrácia a stabilizácia". Tieto aktivity budú
realizované pre štvoricu čiastkových riešení, z ktorých projekt pozostáva:
• Personalizačný systém pre vydávanie OoE,
• Databázy pre evidenciu splnomocnení,
• Kiosky pre získavanie informácií o OoE a
• rozšírenie IS EVO a integrácia elektronických služieb IS EVO pre správu OoE do prostredia eGovernmentu.
Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením, ktoré bude vykonávané v súlade s metodikou PRINCE2 a
prostredníctvom aktivity „Publicita a informovanosť" bude zabezpečené informovanie verejnosti.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Zavedenie elektronického dokladu vo forme plastovej čipovej karty, ktorá by obsahovala všetky potrebné údaje o
motorovom vozidle a implementovanie súvisiacich el. služieb pre spracovanie OoE na vyššej úrovni informatizácie
ako je tomu v súčasnosti, umožní:
• skrátenie doby vybavenia agendy OoE na dopravných inšpektorátoch (DI) pre držiteľov vozidiel,

• zníženie administratívnej náročnosti pracovníkov DI, ako aj
• zefektívnenie a skvalitnenie úkonov jednotiek PZ v teréne.
K ďalším pozitívam realizácie projektu patrí:
• harmonizácia elektronických OoE vozidiel s evidenčnými systémami európskej únie.
• optimalizácia pracovných postupov a znížená administratívna záťaž pracovísk DI,
• priblíženie štátnej správy smerom k občanovi.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je založená na technickej a administratívnej podpore zavedeného riešenia zo
strany Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, ktorá bude správcom elektronických služieb
implementovaných týmto projektom. Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z
rozpočtovej kapitoly MV SR. Návratnosť investície (finančne vyjadrená v nákladovo-výnosovej analýze k projektu)
je založená najmä na nepriamych prínosoch, ktoré toto riešenie prinesie (najmä uľahčenie práce a ušetrenie času
zamestnancov VS a občanov pri vybavovaní agendy súvisiacej so správou OoE vozidiel).
Výška schválenej pomoci:
25 837 214,80 €

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 11.12.2009
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.

