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:
Štatistický úrad SR
Názov projektu:
Elektronické služby Štatistického úradu SR
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Informačné systémy doteraz využívané v ŠÚ SR sú vybudované klasicky, teda obsahujú jednoúčelovo prepojené
samostatné aplikácie, pričom sú často použité rôznorodé technológie. Obsahujú duplicitné funkcionality, ktoré sú
riešené pre každý IS iným spôsobom. Nie sú pripravené na rýchle a efektívne zmeny a nevedia dynamicky
reagovať na zmeny požiadaviek užívateľov - teda majú nízku flexibilitu a škálovateľnosť. Cestou k zvýšeniu
flexibility a škálovateľnosti je budovanie informačných systémov s využitím servisne orientovanej architektúry.
Súčasná distribuovaná architektúra IT úradu je plošne rozprestretá na pracoviská úradu a ústredie. Distribuované
riešenie architektúry IT založené na replikáciách dát v súčasnosti stráca svoje opodstatnenie.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizáciou aktivít projektu bude vytvorené jednotné integrované informačné prostredie postavené na princípoch
SOA architektúry. Situácia v jednotlivých oblastiach sa zmení nasledovne:
Zber štatistických údajov a výkazov
-minimalizácia administratívneho zaťaženia pri príprave programu štátnych štatistických zisťovaní,
-efektívne a jednoduché získavanie údajov zo zdrojov v roli respondenta (minimálne administratívne zaťaženie
SJ).
Poskytovanie štatistických údajov
-dátový sklad a špecializované datamarty so zabezpečením prístupu zo vzdialených pracovísk prehľadný a jednoduchý prístup občana k štatistickým informáciám
-plnohodnotný internetový portál ŠÚ SR poskytujúci prístup ku všetkým verejne dostupným štatistickým údajom.
Spracovanie údajov
-využité najmodernejšie nástroje BI, zníženie prácnosti a zvýšenie kvality dosiahnutých spracovaní -systém ľahko
prispôsobiteľný na zmeny v metodikách spracovania a podobne Poskytnutie číselníkov a klasifikácií -sprístupnený
štatistický register,
-sprístupnený aktuálny ako aj historický obsah číselníka prostredníctvom webových služieb
Voľby
-elektronická príprava, zber zápisníc, spracovanie a prezentácie výsledkov volieb.
c) Spôsob realizácie projektu
Pre úspešnú realizáciu Národného projektu Elektronické služby Štatistického úradu budú dodržané nasledovné
princípy a spôsob realizácie:
 Projekt bude realizovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
 Projekt bude riadený podľa metodiky PRINCE
 Návrh, vývoj a implementácia riešenia bude postavená na metodike RUP.
 Náplň projektu bude rozdelená do pracovných balíkov pre oblasti:
- Voľby,
- Štatistika.
Základné aktivity projektu (pre oblasť volieb aj štatistiky jednotlivo) sú:
- Analýza a návrh riešenia,
- Implementácia a testovanie,
- Rollout a stabilizácia,

- Rozšírenie a integrácia.
Podporné aktivity sú:
- Riadenie projektu,
- Publicita a informovanosť.
Projekt skončí po skončení aktivity rolloutu a stabilizácie, aktivita rozšírenie a integrácia je chápaná ako aktívna
prevádzka riešenia.
Celková dĺžka projektu sú dva roky.
Projekt bude realizovaný pomocou odbornej asistencie dodávateľa, nákupu služieb a zariadení podľa finančného
plánu výdavkov.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Navrhované riešenie je v plne súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy
Implementácia riešenia bude znamenať na jednej strane evolúciu súčasného riešenia, na druhej strane radikálnu
modernizáciu. Budúce riešenie bude logicky oddeľovať jednotlivé procesy práce s údajmi, zabezpečí
špecializované komponenty pre zber údajov (voľby a referendá, štátne štatistické zisťovania) a jednotné nástroje
pre ďalšie spracovanie a prezentáciu. Takéto riešenie je možné nazývať Integrovaný štatistický informačný systém.
Informačné prostredie Štatistického úradu bude otvorené budúcim rozšíreniam a zdokonaleniam. Jednotné
prezentačné rozhranie pre všetky typy údajov s intuitívnym ovládaním bude znamenať zníženie nákladov
spoločnosti na získavanie potrebných informácií zo štatistických údajov. Vybraná množina prioritných služieb
zosúlaďuje očakávania a reálne možnosti implementácie
Ekonomická analýza dovoľuje prijať predpoklad, že navrhované riešenie bude po zvládnutí definovaných rizík
znamenať skutočný prínos pre všetkých používateľov.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Implementované informačné systémy IŠIS a IVIS zaisťujúce predmetné služby budú spravované a prevádzkované
Štatistickým úradom SR. Prevádzka systémov bude personálne zabezpečená pracovníkmi štatistického úradu
preškolenými v rámci realizácie projektu. Výdavky na prevádzku informačného systému budú kryté z rozpočtových
zdrojov kapitoly ŠU SR. Elektronické služby Štatistického úradu nebudú spoplatné s výnimkou poskytovanie
špecifických štatistických údajov
Na základe výsledkov CBA analýzy predpokladáme ekonomickú udržateľnosť realizácie národného projektu.
Vypočítané výsledky modelu sú (za dobu životnosti):
• Celkové náklady projektu: 210 907 936 EUR
• Čisté ekonomické prínosy: 108 854 728 EUR
• Čistá ekonomická súčasná hodnota: 69 429 607 EUR
Návratnosť investície: v 6. roku po zahájení implementácie projektu, to znamená 4. rok prevádzky IS
Výška schválenej pomoci:
22 585 117,55 €

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.

