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 mobilných jednotiek
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti neexistuje centrálny systém, ktorý umožní občanovi náhľad do jeho „registra pokút, resp.
priestupkov". Pri dopustení sa priestupku je občanovi uložená pokuta a priestupok je následne zaevidovaný do
príslušnej agendy spolu s pokutou, ktorej zaplatenie sa sleduje v informačnom systéme na báze papierových
výpisov z účtu v štátnej pokladnici. Občan nemá prístup do týchto evidencií a nemá teda ani vedomosť o
prípadných nezaplatených pokutách. Chýba kompletný a súhrnný prehľad o priestupkoch daného subjektu
(občana alebo podnikateľského subjektu). Informácie sú evidované na každom dopravnom inšpektoráte osobitne
a úkony sú vykonávané papierovou formou.
Pre riadenie mobilných jednotiek a výmenu informácií v teréne sa v súčasnosti využíva systém založený
výhradne na komunikácii pomocou rádiovej vysielačky. Následne sú tieto informácie zaznamenávané na papier.
Informácie o aktuálnej polohe a práve vykonávaných úkonoch sa v čase veľmi rýchlo menia a zaznamenané
údaje často nezodpovedajú realite v teréne. Taktiež sa často pri komunikácii stáva, že terminály vo vozidlách
prípadne prenosné terminály, vypovedajú činnosť v tej najnevhodnejšej chvíli.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizáciou aktivít projektu bude vytvorené eGovernment prostredie s nasledovnými výsledkami:
Centrálna evidencia priestupkov občanov
 Údaje o priestupkoch občana prístupné policajným zložkám v teréne.
Systém na podporu manažovania a zefektívňovania výkonnosti mobilných jednotiek
 Integrovaný systém umožňujúci riadiť, koordinovať a zefektívňovať aktivity policajných zložiek.
GIS systém
 Systém informujúci mobilné policajné zložky o situácii v teréne GPS systém,
 Efektívna koordinácia mobilných policajných zložiek v teréne.
c) Spôsob realizácie projektu
Pre úspešnú realizáciu Národného projektu Elektronické služby mobilných jednotiek Ministerstva vnútra SR 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:
- Operačné stredisko a správa priestupkov
- Geografický informačný systém
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. Tiež prebehne príprava technologického prostredia, na ktorú bude potom nadväzovať
implementácia v rámci oboch funkčných oblastí, testovanie systémov a finálny roll-out projektu v druhom roku.
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 mobilných jednotiek Ministerstva vnútra SR prinesie zásadné prínosy
v posilnení bezpečnosti občana, zvýšení efektivity riadenia mobilných jednotiek a zlepšení kvality služieb pre
občana.
Projekt vystihuje súčasné najmodernejšie trendy. Implementácia tohto projektu môže výrazne zlepšiť pozíciu SR v
stupni rozvoja eGovernment služieb v porovnaní s ostatnými krajinami. Centrálna správa a prevádzka 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 riadenia pohotovostných
mobilných jednotiek.
Výška schválenej pomoci:
40 000 000,00 €

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.

