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:
Nitriansky samosprávny kraj
Názov projektu:
Elektronizácia služieb NSK
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Samosprávne kraje spravujú a vykonávajú zákonom pridelené úseky verejnej správy. Hoci je náplň ich činnosti
totožná, každý kraj funguje vlastným systémom, čomu zodpovedá aj rôzna miera použitia a sofistikácie
využívaných informačných systémov. Spoločným prvkom týchto systémov je však fakt, že všetky fungujú
autonómne, bez kooperácie a využívajú lokálne číselníky. Neexistujú medzi nimi vzájomné prepojenia, čím
vznikajú redundantné a rozdielne štruktúrované dáta. Informačné systémy a moduly sú zväčša využívané len
určitým odborom pre konkrétne služby bez prepojenia na systémy iných činností, pričom sa zároveň prejavuje
absencia jednotného prístupu k systémovej architektúre, organizácii a správe dát. Takýto stav informačného
systému je charakteristický aj pre Nitriansky samosprávny kraj.
Občania, podnikateľské subjekty a iní užívatelia majú v súčasnosti obmedzenú možnosť využívať elektronickú
formu služieb samosprávneho kraja. Tieto sú zväčša obmedzené na získavanie informácií a elektronických
formulárov v rámci funkcionality a obsahu portálu NSK. Využitie konkrétnej služby si stále vyžaduje osobný,
telefonický či písomný, často opakovaný kontakt kompetentného odboru NSK.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Zámerom realizácie predkladaného projektu je vybudovanie integrovaného informačného systému NSK, ktorý bude
založený na princípoch a smerovaní definovanom v NKIVS. Navrhovaná architektúra systému v súlade s danými
princípmi podporuje využívanie centrálnych a spoločných modulov a je stavaná hlavne na princípoch SOA, kde
každý komponent plní jasne definovanú rolu a tieto komponenty si navzájom poskytujú služby. Toto riešenie
umožní systematické využívanie procesov a dát v rámci celého NSK, čo prispeje k rastu efektivity činnosti úradu i
vyššej spokojnosti klientov. Zvýšenie rozsahu elektronicky poskytovaných služieb sprístupní služby samosprávy
širšiemu okruhu obyvateľov kraja bez časového a priestorového obmedzenia, čo zníži nároky súvisiace s
poskytovaním služieb na úrad i obyvateľov.
Projekt bude realizovaný v prepojení na národné projekty zamerané na budovanie systému eGovernmentu,
nakoľko služby jednotlivých úsekov verejnej správy sú navzájom úzko prepojené. Prepojenosť ich informačných
systémov a využívanie spoločnej bázy dát bude mať pozitívny dopad na fungovanie verejnej správy, efektivitu jej
činnosti, ako aj na časové a finančné nároky užívateľov služieb verejnej správy.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt je rozdelený do piatich na seba nadväzujúcich etáp - hlavných aktivít projektu, ktorých realizáciou budú
dosiahnuté zadefinované výsledky projektu: Manažment projektu, Legislatívna analýza, návrh a implementácia
zmien, Analýza a návrh riešenia, Implementácia, testovanie a kontrola kvality, Nasadenie, migrácia údajov a
stabilizácia riešenia. Všetky etapy projektu zrealizuje v súlade s technickým popisom projektu externý dodávateľ
vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Výberové konanie prebehne po podaní žiadosti o NFP.
Riadenie projektu a publicitu a informovanosť o projekte bude NSK riešiť v spolupráci s dodávateľom, ktorý bude
taktiež vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní po podaní žiadosti o NFP. Projektový tím bude
spĺňať personálne a odborné požiadavky definované pre riadenie projektov realizovaných v rámci OPIS.
Publicita a informovanosť o projekte bude realizovaná v súlade s požiadavkami definovanými v Manuáli pre
informovanosť a publicitu OPIS.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Elektronizácia služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja je súčasťou koncepcie elektronizácie služieb verejnej
správy na národnej úrovni, ktorej hlavnou víziou je dosahovať neustály rast spokojnosti občanov s verejnou _____
správou prostredníctvom poskytovania služieb atraktívnym a jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania
efektívnosti, kompetentnosti a znižovania nákladov na verejnú správu. Vybudovanie integrovaného informačného
systému samosprávnych krajov na základe NKIVS a v súlade so schváleným KRIS samosprávneho kraja umožní

nielen komplexnú elektronizáciu poskytovaných služieb, ale zároveň vytvorí bázu pre vybudovanie funkčného
informačného systému verejnej správy na národnej úrovni.
Nitriansky samosprávny kraj je subjektom verejnej správy, ktorého zapojenie sa do systému eGovernmentu vyplýva
zo strategických dokumentov pre túto oblasť (SIVS, NKIVS, OPIS). Ako subjekt so širšou oblasťou pôsobenia, z
ktorej sú mnohé agendy už niekoľko rokov riešené aj formou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, existuje tu
dostatočná báza pre úspešnú implementáciu predkladaného projektu v súčinnosti s externým
manažmentom spĺňajúcim špecifické požiadavky realizácie projektov OPIS.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt je súčasťou koncepcie elektronizácie služieb verejnej na národnej úrovni, čo vytvára dostatočný
predpoklad na udržateľnosť jeho výsledkov z hľadiska ich využiteľnosti a aplikácie v praxi. Technická a
prevádzková udržateľnosť vytvoreného riešenia bude zastrešená odborom informatiky a informačných systémov,
ktoré zabezpečí nevyhnutnú technickú a užívateľskú podporu pre celý informačných systém. Finančné zdroje na
prevádzku systému i zabezpečenie technickej podpory budú každoročne vyčlenené z rozpočtu NSK.
Projekt ako taký nebude generovať priamo príjmy. Jeho finančné a ekonomické prínosy možno kvantifikovať
úsporou času na vybavenie služby zo strany klienta i samosprávneho kraja, čo sa prejaví úsporou prevádzkových
nákladov, ktoré budú môcť byť následne využité na financovanie rozvoja iných oblastí v kompetencii NSK.
Výška schválenej pomoci:
4 502 556,00 €

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 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.

