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:
Žilinský samosprávny kraj
Názov projektu:
Elektronizácia služieb VÚC – Žilina
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Činnosti ŽSK pokrývajú všetky úseky správy, ktoré vyplývajú samosprávnemu kraju z platnej legislatívy. Každá
aktivita je zastrešovaná zodpovedným odborom úradu, ktorý ju spravuje v rozsahu svojich právomocí a
kompetencií, zvyčajne bez užšej prepojenosti dát a informácii na iné odbory. Mnohé služby, ktoré odbory realizujú,
vyžadujú rovnaké vstupy, príp. ako svoje vstupy preberajú výstupy inej služby či činnosti odboru. I keď je takmer
celá činnosť vykonávaná pomocou IKT, informačný systém samosprávneho kraja ako taký je zložený z množstva
heterogénnych a neintegrovaných systémov, ktoré spolupracujú obmedzeným spôsobom. Absencia vzájomnej
prepojenosti systémov a centrálneho dátového centra spôsobuje, že jedna a tá istá informácia je často
spracovaná opakovane aj niekoľkokrát - podľa potreby a požiadaviek tej-ktorej SW aplikácie, čo vedie k duplicitne
vykonávaným činnostiam a zbytočnému predlžovaniu výkonu činností úradu.
Dostupnosť obsahu a rozsahu služieb v elektronickej forme je obmedzená. Orientuje sa najmä na poskytovanie
informácii na portáli ŽSK. Realizácia služieb je založené na báze priameho kontaktu klienta s pracovníkom úradu,
čo kladie určité nároky na úrad i klienta.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
b) Realizácia projektu umožní poskytovanie služieb ŽSK v systéme eGovernmentu, čím sa zabezpečí široká
dostupnosť služieb pre všetkých klientov úradu v ktoromkoľvek čase z akéhokoľvek miesta pripojeného na internet
bez nutnosti priameho kontaktu klienta a pracovníka úradu. Zavedenie 74 e-služieb na relevantných úsekoch
správy zvýši systematickosť a transparentnosť aktivít Žilinského samosprávneho kraja a zároveň sa výraznou
mierou klientom zjednoduší proces riešenia vzniknutých životných situácií.
Elektronizácia služieb ŽSK bude realizovaná v súčinnosti s implementáciou systému eGovernmentu na národnej
úrovni. Dôvodom je vzájomná závislosť služieb poskytovaných na rôznych úrovniach verejnej správy, ktorá sa
prejavuje hlavne v nadväznosti procesov, keď výstup jednej služby často figuruje ako vstup nadväzujúcej služby.
Vzájomná prepojenosť systémov výrazným spôsobom obmedzí nároky v súvislosti s opakovaným získavaním a
spracovaním tých istých informácií, čím sa dosiahnu výrazné úspory času a nákladov nielen na úrovni ŽSK, ale aj
vo verejnej správe ako celku.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu je rozdelená do 5 hlavných aktivít, ktoré sú navrhnuté v súlade so štandardnou formou
etapizácie realizácie IT projektov: Manažment projektu, Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien,
Analýza a návrh riešenia, Implementácia, testovanie a kontrola kvality, Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia
riešenia. Takto navrhnutá realizácia pokryje komplexný proces elektronizácie všetkých služieb ŽSK, ktoré sú
predmetom predkladaného projektu. Všetky aktivity budú zabezpečené externým dodávateľom, ktorý bude vybraný
v procese verejného obstarávania.
Riadenie projektu bude taktiež zastrešovať externý dodávateľský subjekt. Projektový manažér zabezpečí
realizáciu projektu v súlade s princípmi metodiky projektového riadenia, ktorým je prispôsobené už členenie
projektu na navrhované aktivity. Paralelne s riadením projektu bude prebiehať aj ďalšia podporná aktivita
publicita a informovanosť o projekte, ktorej spôsob, rozsah i obsah je okrem požiadaviek ŽSK definovaný aj
Manuálom pre informovanosť a publicitu OPIS.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Elektronizácia služieb ŽSK je súčasťou procesu budovania systému národného eGovernementu, ktorý bude
výrazným prínosom pre všetky zainteresované subjekty. Jeho aplikácia v praxi umožní elimináciu neproduktívneho
času stráveného vybavovaním úradných záležitostí, minimalizáciu chybovosti či elimináciu duplicitných úkonov.
Všetky úradné záležitosti budú môcť byť vybavené na jednom mieste, prípadne priamo z akéhokoľvek miesta

pripojeného na internet. Aby bol dosiahnutý takýto želaný stav, musí prebehnúť vzájomne previazaný a súčinný
proces elektronizácie služieb na všetkých úrovniach verejnej správy, a teda aj na úrovni samosprávnych krajov, kde
sa riešia zákonom špecifikované agendy a životné situácie. Žilinský samosprávny kraj je subjektom verejnej správy,
ktorého zapojenie sa do systému eGovernmentu vyplýva zo strategických dokumentov pre túto oblasť (SIVS,
NKIVS, OPIS). Ako subjekt, ktorý zastrešuje rôznorodé agendy, ktoré sú 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 v širšom meradle súčasťou implementácie koncepčného národného riešenia informatizácie verejnej
správy, čo vytvára dostatočný predpoklad na udržateľnosť jeho výsledkov z hľadiska ich využiteľnosti a aplikácie
v praxi. Základným bodom udržateľnosti dosiahnutého stavu z pohľadu ŽSK bude zabezpečenie technickej a
prevádzkovej podpory pre vytvorené riešenie, príp. jeho nevyhnutný upgrade, a zabezpečenie zdrojov na
financovanie týchto činností. Potrebná technická a prevádzková podpora bude zabezpečovaná zodpovednými
pracovníkmi úradu v absolútnej súčinnosti s dodávateľom technologického riešenia projektu, príp. s inými
subjektom, ktorý bude schopný poskytnúť požadované služby na relevantnej úrovni. Finančné zdroje budú
vyčlenené z vlastných zdrojov ŽSK a budú na tieto aktivity alokované už pri tvorbe ročných rozpočtov ŽSK.
Finančná analýza projektového zámeru predpokladá návratnosť vloženej investície v priebehu 10 rokov.
Výška schválenej pomoci:
4 530 439,00 €

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.

