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:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Názov projektu:
Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti je nosným IS GP SR informačný systém prokurátorskej trestnej a civilnej agendy IS PATRICIA.
Poskytuje informácie o stave, priebehu a výsledkoch prokurátorskej trestnej agendy. Je riešený ako klient server
aplikácia, ktorou sa dotknuté orgány pripoja na databázu s údajmi. IS EOO a RTO na Registri trestov GP SR
eviduje údaje o právoplatných odsúdeniach osôb. Je postavený na princípe spracovania dát na intranete.
Súčasná architektúra a infraštruktúra IKT podporuje základnú činnosť prokuratúry, ale v mnohých oblastiach je
nevyhovujúca. V rámci HW vybavenia je potrebná obnova zastaraných pracovných staníc, technického
vybavenia datacentier, zabezpečenie pravidelného riadenia rýchlych opráv, ich vyšších softvérových verzií,
patchov, updatov. Tiež je nevyhnutné navýšenie prenosových rýchlostí, zmena zastaranej a nevyhovujúcej
topológie a architektúry sieťovej infraštruktúry. Na zastaraných technických prostriedkoch nie je možné
prevádzkovať agendu nových eGov služieb. Nie je celoplošne zabezpečené prepojenie na IS a registre MS SR a
MV SR. Je potrebné zabezpečiť prepojenie na integrované IS budované v rámci EÚ a centrálne komponenty
budovaného eGovernmentu.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude v rámci GP SR a jej krajských a okresných pracovísk
implementovaný moderný, efektívny a integrovaný informačný systém. Bude zavedených 64 elektronických
služieb GP SR dostupných online. V rámci IS PATRICIA bude umožnené elektronicky posielať dokumenty z
podriadenej prokuratúry na nadriadenú, generovať rozhodnutia v štruktúrovanej XML podobe, ukončí sa
prevádzka IS REGISTER, skráti sa dĺžka a sprehľadní sa proces trestného konania, prepoja sa existujúce
registre, vytvoria sa nové. Do IS EOO sa doplnia funkcionality na elektronické posielanie dokumentov do/z
väčšiny krajín EÚ, pripraví sa pripojenie IS RT GP SR k ECRIS a umožní sa podávanie žiadostí o výpis z registra
trestov prostredníctvom ÚPVS. V rámci projektu bude obnovené spomínané hardvérové vybavenie, licencie,
zabezpečí sa automatizácia časovej synchronizácie celého systému a informačná bezpečnosť. Systém bude
dopracovaný pre civilné registre typu "D", "C", pre agendu mimoriadnych opravných prostriedkov v registroch
typu "Pz", so vzájomnou výmenou informácií medzi spisom OP, KP a GP SR, ako aj s políciou a súdmi. Bude
umožnené aj vytváranie elektronického prokurátorského spisu.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude trvať 24 mesiacov a bude pozostávať zo 6 hlavných a 2 podporných aktivít:
Hlavné aktivity:
• Aktivita 1: Analýza a dizajn (vypracovanie projektových dokumentov, analýza potrieb GP SR a detailný návrh
modulov IS GP SR)
• Aktivita 2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií (dodávka hardvérového vybavenia a licencií)
• Aktivita 3: Implementácia (vývoj softvérového riešenia modulov IS GP SR)
• Aktivita 4: Testovanie (testovanie modulov IS GP SR)
• Aktivita 5: Nasadenie (nasadenie modulov IS GP SR do prevádzkového prostredia GP SR)
• Aktivita 6: Rezerva (rezerva na elimináciu rizika nedostupnosti ÚPVS, registrov a rizika súvisiaceho s VO)
Podporné aktivity:
• Aktivita 7: Riadenie projektu
• Aktivita 8: Publicita a informovanosť

Organizačne a technicky budú aktivity zabezpečované projektovým tímom v spolupráci s dodávateľmi IS, HW a
licencií, vybranými na základe verejného obstarávania. Projektový tím bude zložený z interného projektového
koordinátora a externého projektového manažéra, jeho asistenta, finančného manažéra a manažéra
monitorovania. Riadenie projektu zahŕňa vypracovanie ŽoNFP a súvisiacej dokumentácie a realizáciu verejného
obstarávania.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z potreby odstránenia majoritnej práce s papierovými médiami,
urýchlenia vybavovania agendy GP SR, zvýšenia transparentnosti pôsobenia prokuratúry, zlepšenia informovanosti
občana, skvalitnenia zabezpečenia ochrany uchovávaných a spracovaných dokumentov a údajov pred stratou,
únikom a zneužitím. Prepojením so systémami štátov EÚ a ostatnými OČTK a súdmi na Slovensku bude umožnená
efektívnejšia komunikácia a výmena dokumentov v elektronickej podobe medzi OČTK a súdmi v rámci Slovenska aj
medzinárodne. Pracovníkom prokuratúry bude umožnený elektronický prístup do databázy zboru väzenskej a
justičnej stráže a Centrálnej lustračnej konzoly MV SR.
d2) Prokuratúra je sústava štátnych orgánov, ktoré chránia práva a zákonom chránené záujmy FO, PO a štátu.
GP SR, so sídlom v BA, je ústredný štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry. Realizácia projektu bude
zabezpečovaná projektovým tímom v spolupráci s dodávateľmi. Zo strany žiadateľa sa bude na riadení projektu
podieľať interný projektový koordinátor. GP SR má skúsenosti s realizáciou projektov a dostatočné personálne
kapacity potrebné na administratívne a organizačné zabezpečenie projektu.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude žiadateľ zabezpečovať udržiavanie výsledkov projektu z finančného i
prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Riešenie problémov používateľov, odstraňovanie
prevádzkových problémov a chýb bude zabezpečené na základe zmluvy s dodávateľom. IS GP SR bude
spravovaný a prevádzkovaný GP SR. Výdavky budú kryté z rozpočtových zdrojov GP SR. Rovnako
administratívne zabezpečenie prevádzky bude v zodpovednosti GP SR. Žiadateľ bude tiež zabezpečovať
elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie a monitorovania rizík a
uplatňovaním zásad projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako
aj po jeho ukončení. Analýza prínosov a nákladov preukázala dlhodobú udržateľnosť projektu. Finančná
návratnosť investície sa predpokladá v 7. roku, ekonomická v 3. roku a kumulovaná v 7. roku referenčného
obdobia CBA, súhrnná finančná čistá súčasná hodnota projektu zodpovedá jeho priamym výdavkom - projekt
potrebuje NFP a zároveň je dlhodobo udržateľný.
Výška schválenej pomoci:
10 605 760,00 €

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 1.3.2012
V. Tvaroška, M. Molnár, M. Ivantyšyn, G. Rusznyák, E. Dohnáliková
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.

