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:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Názov projektu:
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti tvoria informačné systémy verejnej správy, resp. existujúce prvky eGovermentu technologicky a
architektonicky heterogénne prostredie, ktoré neumožňuje efektívne zdieľať zdroje jednotlivých systémov a
centralizovane riadiť prístup k nim. V dôsledku súčasnej nekoordinovanej praxe existujú viaceré problémy v
oblasti riadenia prístupových práv, v oblasti platby za služby poskytované verejnou správou, v oblasti zasielania
notifikácií, v oblasti doručovania, kde každá inštitúcia rieši procesy doručovania individuálne, decentralizovane.
Nekompatibilné elektronické podateľne bránia rozšíreniu používania ZEP. Dnes taktiež neexistuje špecializovaný
celoštátny systém poskytujúci, resp. sprostredkujúci špecializované služby cielené na občana, plánované v rámci
eGovernmentu. V rámci medzirezortnej integrácie nie je k dispozícii integračná architektúra v takom rozsahu, ako
si to vyžaduje eGovernment. V súčasnosti existujú síce prepojenia jednotlivých IS medzi rezortmi, avšak sú to iba
čiastkové riešenia a pri ich vytváraní neboli dostatočne zohľadnené potreby centralizovane riadenej integrácie na
medzirezortnej úrovni.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizáciou projektu budú vybudované nasledovné moduly komponenty:
Identity and Access Management, Platobný modul, eDesk modul, Notifikačný modul, Modul elektronického
doručovania, eForm modul, Modul centrálnej elektronickej podateľne, Modul dlhodobého ukladania elektronických
registratúrnych záznamov, Ústredný portál verejnej správy, Kontaktné centrum a Integračná infraštruktúra pre
výmenu správ G2G.
Služby týchto komponentov a modulov budú sprístupnené ostatným informačným systémom, čím sa vytvorí
základ pre úplnú elektronizáciu agend verejnej správy. Navyše centralizáciou funkcií príslušných modulov a
komponentov budú ostatné informačné systémy odbremenené od potreby implementácie príslušných funkcií.
Z postavenia spoločných modulov a prístupových komponentov vyplýva ale kritická závislosť ostatných projektov
v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti na výstupoch tohto projektu.
Z pohľadu koncových užívateľov sa používaním spoločných modulov a prístupových komponentov vytvoria
predpoklady pre úsporu času, ktorý dnes strávia na úradoch, a zároveň by sa mala zvýšiť aj kvalita služieb
poskytovaných verejnou správou.
c) Spôsob realizácie projektu
V rámci hlavných aktivít projektu bude najprv zrealizovaný technický návrh a interoperabilita elektronických služieb
spoločných modulov a prístupových komponentov.
Po vyhotovení potrebnej technickej dokumentácie budú následne v rámci Aktivít 2 až 12 prebiehať implementácie
jednotlivých modulov a komponentov, pričom implementačná fáza bude pozostávať z nasledovných podaktivít:
• zber požiadaviek špecifických pre daný modul alebo komponent ;
• prispôsobenie aplikačného programového vybavenia;
• testovanie;
• overovanie;
• pilotné riešenie príp. overovacia prevádzka;
• dokumentácia.
Paralelne k Aktivitám 2 až 12 bude prebiehať:
Aktivita 13: Implementácia technického vybavenia, v rámci ktorej bude zabezpečené hardvérové a softvérové
vybavenie pre infraštruktúru,
• Aktivita 14: Školenie vývojárov ISVS a produktov spolupracujúcich s ISVS, kde v rámci podpory vývojárskych
firiem a vývojárskych tímov bude zabezpečený prenos know-how.
Riadenie projektu a publicita a informovanosť budú zabezpečené v súlade s požiadavkami definovanými v

príručke pre žiadateľa a manuáli pre informovanosť a publicitu OPIS.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
1) Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu úrovne poskytovania služieb v rámci elektronickej verejnej správy. To
povedie k zvýšeniu využívania internetu pri komunikácii s verejnou správou a zníženiu administratívneho zaťaženia
občanov, podnikateľov a verejného sektora. Prostredníctvom tohto projektu verejná správa realizuje kľúčové
nástroje pre poskytovanie elektronických služieb. Výsledkom projektu bude vyššia úroveň poskytovania služieb
verejnou správou a zefektívnenie jej procesov. Projekt implementuje komponenty, ktoré zvýšia počet
poskytovaných služieb obyvateľstvu.
2) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom
je Úrad vlády SR. Hlavnou úlohou a predmetom činnosti NASES je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej
siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb ÚPVS, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na
Slovensku. Projekt bude organizačne zabezpečený externým projektovým tímom, ktorý bude úzko spolupracovať
s pracovníkmi NASES-u.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je založená na technickej a administratívnej podpore zavedeného riešenia zo
strany Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ktorá bude správcom elektronických služieb
implementovaných týmto projektom. Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z rozpočtovej
kapitoly NASES. Návratnosť investície (vyjadrená v nákladovo-výnosovej analýze k projektu) je založená najmä na
nepriamych prínosoch vyplývajúcich s možnosti využívania elektronických služieb v rámci eGovernmentu.
Výška schválenej pomoci:
47 446 823,34 €

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 10.6.2010
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.

