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 národnej evidencie vozidiel
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Súčasný stav procesov v rámci poskytovania služieb „Evidencia vozidiel" naráža na viaceré problémy. Väčšina zo
služieb vyžaduje osobnú návštevu dopravného inšpektorátu, čím vyvstáva kapacitný problém dopravných
inšpektorátov, ktorý má za následok zvyšovanie čakacích lehôt na vykonanie úkonu a následnú nespokojnosť
vodičov.
Údaje do formulárov sú často vyplňované nesprávne a musia byť upravené alebo doplnené priamo pri obsluhe, čo
kladie nároky na ľudské zdroje na strane dopravného inšpektorátu a vytvára tlak na predlžovanie času na
vybavenie úkonu.
Z pohľadu občana je nutné vyplniť viacero údajov o vozidle, ktoré je možné získať z databázy a tým „predvyplniť"
niekedy až podstatnú časť formulárov.
Zvýšené čakacie dôvody z nášho pohľadu zvyšujú taktiež riziko pokusov o prednostné vybavenie žiadostí a tým
vytvárajú priestor pre korupčné správanie.
V súčasnosti neexistuje prepojenie databáz vozidiel, ktoré sú v správe MV SR a MDPT SR. Integrácia uvedených
databáz je potrebná, aby sa zefektívnila správa údajov v evidencii vozidiel. Rovnako nie sú k dispozícii mobilné
zariadenia, SW ani lokalizačné nástroje umožňujúce jednotkám v teréne promptne a efektívne vyriešiť situáciu.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Princípom navrhovaného riešenia je vytvorenie jednotného integrovaného informačného prostredia, postaveného
na SOA architektúre.
Situácia v jednotlivých oblastiach sa zmení nasledovne:
Evidencia vozidiel
- odstránenie povinnosti občana navštíviť dopravný inšpektorát pri určitých evidenčných úkonoch spojených s
prevodom držby, prihlásením a odhlásením vozidla
- uľahčenie vypísania údajov na určité žiadosti pre občana a príprava údajov pre obsluhu na dopravnom
inšpektoráte, tak aby ich obsluha nemusela prepisovať z papierových podkladov
Vyvolávací systém
- zefektívnenie procesov evidenčných úkonov pri fyzických návštevách ODI tým, že usmerní občana a napokon
prispeje k jeho pohodliu pri vybavovaní úkonov.
Kontrola efektivity poskytovaných služieb
- zabezpečenie takej kvality poskytovaných elektronických služieb, ktorá prinesie prospech nielen občanovi, ale aj
poskytovateľovi služieb.
Vybavenie mobilných jednotiek
efektívnejšie fungovanie pohotovostných motorizovaných jednotiek MV SR, ktoré budú mať k dispozícii všetky
potrebné informácie o kontrolovanom vozidle v danom momente a budú mať aktuálne informácie o situácii v
teréne.
c) Spôsob realizácie projektu
Pre úspešnú realizáciu Národného projektu Elektronické služby národnej evidencie vozidiel budú dodržané
nasledovné princípy a spôsob realizácie:
• Projekt bude realizovaný Ministerstvom vnútra SR,
• Projekt bude riadený podľa metodiky PRINCE 2,
• Návrh, vývoj a implementácia riešenia bude postavená na metodike RUP,
• Náplň projektu bude rozdelená do pracovných balíkov podľa nasledovných funkčných oblastí:
-- Národná evidencia - riešenie IS Národnej evidencie vozidiel

-- Prototyp

- vývoj a testovanie prototypu
Vybavenie mobilných jednotiek - technické vybavenie pohotovostných mobilných jednotiek MV SR Každý
balíček bude prechádzať cez fázy určené základnými aktivitami projektu.
Celková dĺžka projektu sú dva roky. V prvom roku prebehne detailná procesná analýza a bude vypracovaný návrh
procesov. Taktiež bude pripravené technologické prostredie a otestovaný prototyp. V druhom roku bude na to
nadväzovať implementácia a finálny roll-out projektu.
Projekt bude realizovaný pomocou odbornej asistencie dodávateľa, nákupu služieb a zariadení podľa finančného
plánu výdavkov.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia projektu je aktívnym krokom v napĺňaní strategických cieľov elektronizácie verejnej správy na Slovensku.
Projektom navrhovaná elektronizácia služieb národnej evidencie vozidiel prinesie zásadné prínosy v úspore času a
nákladov na strane občana aj poskytovateľa verejných služieb, zefektívnení procesov evidenčných úkonov a v
efektívnejšom riadení mobilných jednotiek MV SR, čo bude mať za následok aj zvýšenie bezpečnosti občana .
Projekt vystihuje súčasné najmodernejšie trendy. Implementácia tohto projektu môže výrazne zlepšiť pozíciu SR v
stupni rozvoja eGovernment služieb v porovnaní s ostatnými krajinami. Centralizácia procesov a služieb zabezpečí
stabilnú prevádzku služieb, možnosť plánovaného rozvoja, ako i pružné prispôsobovanie elektronických služieb
potrebám občana a Policajného zboru.
V relatívne krátkom časovom horizonte rieši závažné problémy a zvyšuje transparentnosť výkonu verejnej moci
pre občana. Z ekonomickej analýzy vyplýva, že navrhované riešenie bude znamenať skutočný prínos pre
občanov SR.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Prevádzku výsledkov projektu bude garantovať Ministerstvo vnútra SR ako žiadateľ o NFP.
Zabezpečí tak stanovenú úroveň elektronických služieb, dokonca sa predpokladá ich ďalší rozvoj a modernizácia.
Prevádzka tak bude zaistená po technickej aj personálnej stránke. Ministerstvo bude mať vyčlenené finančné
prostriedky na pokrytie operačných nákladov fungovania elektronických služieb vo svojej rozpočtovej kapitole ako
prevádzkovateľa informačného systému. Elektronické služby Ministerstva vnútra SR nebudú pre používateľov
spoplatnené.
Na základe výsledkov nákladovo - výnosovej analýzy, vypracovanej metodikou CBA, predpokladáme
ekonomickú udržateľnosť realizácie národného projektu. Návratnosť investície sa predpokladá v siedmom roku
prevádzky. Návratnosť investície spočíva najmä v úspore času a zvýšení efektivity práce na dopravných
inšpektorátoch.
--

Výška schválenej pomoci:
30 440 000,00 €

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 4.2.2010
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.

