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:
Trenčiansky samosprávny kraj
Názov projektu:
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Informačné systémy, ktoré sú implementované na Úrade VÚC, sú prevádzkované na jednotlivých odboroch
autonómne, bez vzájomného zdieľania spoločných údajov. Najrozvinutejšími sú systémy vnútornej správy administratívy IS, ekonomický a rozpočtový IS. Ďalšie implementované systémy sú Portál, GIS offline desktop
riešenie, registre zdravotníctva a hum. farmácie. Aplikácie zabezpečujú výkon eGovernment služieb len
čiastočne. Väčšinou ide o informačné služby verejnosti prostredníctvom internetového portálu, ktorý poskytuje
zákl. funkcie uverejňovania informácií (formuláre v podobe súborov). Obsah je generovaný dynamicky zo
systému CMS a z databáz systémov vnútornej správy a registrov. Súčasné informačné systémy TSK využívajú
lokálne číselníky a nie sú vzájomne prepojené, čím vznikajú redundantné a rozdielne štruktúrované dáta. Hoci sú
inform. systémy a moduly založené na rovnakej systémovej architektúre, nevyužívajú striktne princípy SOA ako
boli definované v NKIVS. Občan, PO alebo iný užívateľ majú v súčasnosti výrazne obmedzenú možnosť
vykonávať úkony elektronicky (napr. podania, žiadosti, atď.). Títo užívatelia zväčša využívajú web stránky TSK na
získanie informácií a elektronických formulárov.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
b) Architektúra Integrovaného informačného systému TSK bude budovaná na princípoch a smerovaní definovanom
v NKIVS, pričom v súlade s princípmi podporuje využívanie centrálnych a spoločných modulov, bude vystavaná
hlavne na princípoch SOA, kde každý komponent plní jasne definovanú rolu a tieto komponenty si navzájom
poskytujú služby, a spravidla sú voľne previazané pomocou integračných nástrojov na integráciu aplikácií (ESB Enterprise Service Bus) a na integráciu procesov (Procesná integrácia - BPM, WFM, BRE). Táto architektúra bude
postavená na princípoch pre architektúru samospráv.
V nej všetky komponenty sú nazývané logickými menami a nepredpisuje konkrétne komponenty od konkrétnych
výrobcov, ale definuje role a služby jednotlivých komponentov v celkovom pohľade na architektúru VÚC. Pri
fyzickej implementácii týchto komponentov je možné, že niektoré z nich budú zlúčené do finálneho balíkového
produktu alebo naopak môžu byť v prípade potreby rozdelené na viac komponentov.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt Elektronizácia služieb VÚC sa bude realizovať v nadväznosti na iné projekty súvisiace s informatizáciou
spoločnosti a budovaním eGovernmentu na celonárodnej úrovni (ako napríklad projekt Elektronizácia služieb
matriky, Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne, Elektronizácia služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR, IS identifikátora fyzických osôb, IS registra fyzických osôb, Register adries, Kataster a mnohé ďalšie).
Tieto väzby vyplývajú predovšetkým z potreby integrácie komponentov architektúry TSK s externými systémami.
Znamená to, že jednotlivé výstupy projektov realizovaných v rámci VÚC sú závislé na realizácií súvisiacich
projektov a ich čiastkových výstupov z iných úrovní verejnej správy. Dôležitým čiastkovým výstupom v tomto
kontexte je popis potrebných služieb externých systémov využívaných v rámci procesov poskytovania služieb
VÚC, pričom uvedené čiastkové výstupy budú mimo priamej kontroly samosprávneho kraja. Elektronizácia
služieb VÚC sa bude realizovať dodávateľsky prostredníctvom externého subjektu.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
V návrhu a implementácii Integrovaného informačného systému TSK je plánovaná integrácia so základnými
registrami (fyzických osôb, právnických osôb a podnikateľov, priestorových informácií a adries). Elektronické služby
budú využívať spoločné moduly ÚPVS pri autentifikácii, notifikácii, platbách, elektronickom doručení, apod. Preto je
plánovaná integrácia IS so spoločnými modulmi ÚPVS: IAM, Platobný modul, Notifikačný modul, eDesk modul,
Modul elektronického doručovania a portálu ÚPVS. Týmto sa zabezpečí využitie centrálnych komponentov.
Sprístupnenie výsledkov projektu bude pozitívne prispievať k cieľom Stratégie informatizácie spoločnosti.

e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude udržanie výsledkov projektu zabezpečovať tím zamestnancov TSK Oddelenie informatiky, Odbor regionálneho rozvoja, Odbor finančný a Odbor investícií a životného prostredia
spoločne ďalším odbormi Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výdavky spojené s projektom spolufinancuje
TSK ako žiadateľ o NFP, zároveň na základe schváleného Uznesenia Zastupiteľstva TSK zo dňa 26. augusta
2009 sa bude financovať prevádzka systému z hľadiska udržateľnosti projektu. TSK má viacročné skúsenosti s
realizáciou investičných i neinvestičných projektov. Investičné projekty z OP ZI: Komplex. rekonštrukcia budov SOU
J. Ribaya v BN, Rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú pavilónu E v DD-DSS Myjava, Humanizácia životných
podmienok a skvalitnenie poskytovaných služieb soc. starostlivosti v DD-DSS Dubnica n/V, Trvalo udržateľné
zvýšenie alokovanej efektívnosti CSS v Trenčíne.
Výška schválenej pomoci:
4 517 985,82 €

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.

