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:
Kancelária Ústavného súdu SR
Názov projektu:
Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Súčasná architektúra informačného systému a infraštruktúra podporuje základnú činnosť ÚS SR, ale v mnohých
oblastiach je nevyhovujúca. Sudcovská činnosť je podporovaná informačným systémom pozostávajúcim z dvoch
aplikácií:
1. Register podaní ÚS SR je aplikácia životného cyklu agendy rozhodovacej činnosti ÚS SR pre spracovanie
doručených návrhov a konaní pred ÚS SR. Agenda zahŕňa proces od evidencie došlých podaní s
digitalizáciou papierových dokumentov až po vybavenie a následné zverejnenie na webovom sídle.
Aplikácia je postavená na princípe klient - server.
2. Jednotný informačný systém je aplikácia obsahujúca podporné moduly pre prácu s dokumentmi a
písomnosťami v agendách registratúry, poskytovanie informácií a vybavovanie sťažností. Aplikácia je
postavená na architektúre klient - server.
Dáta ÚS SR sú udržiavané prostredníctvom registratúrnych záznamov v existujúcich registroch, ktoré nie sú
navzájom prepojené.
Elektronické služby súčasnej internetovej stránky ÚS SR nepokrývajú ani informačné, ani komunikačné potreby
interných a externých používateľov. Súčasné webové sídlo funguje ako klasická internetová stránka poskytujúca
len základné informačné služby.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizácia projektu umožní vytvorenie Integrovaného informačného systému ÚS SR, ktorý bude využívať centrálny
register údajov ÚS SR a relevantné základné registre verejnej správy a zároveň umožní vzájomnú, resp.
jednosmernú komunikáciu (podľa relevancie) s inými ISVS a externými registrami. Očakávaným výsledkom
realizácie projektu je najmä sprístupnenie elektronických služieb pre občanov i sudcovskú činnosť, ktoré zaradia
ÚS SR medzi moderné štátne a verejnoprávne inštitúcie eGovernmentu v SR. Hlavným prínosom projektu pre
občana bude jeho kvalitnejšie a podrobnejšie informovanie o činnosti ÚS SR a Kancelárie ÚS SR. Fyzickým a
právnickým osobám ako navrhovateľom a sťažovateľom pred ÚS SR bude umožnené sledovať priebeh a stav
činností majúcich vzťah k ich podaniu a s ÚS SR právne záväzne elektronicky komunikovať. Veľmi cenné prínosy
budú dosiahnuté aj pre odbornú verejnosť. Pre účastníkov konania v konaní pred ÚS SR pribudne možnosť
priebežne sa informovať o stave konania a poskytovať doplňujúce materiály elektronicky.
Realizácia projektu je významným prínosom nielen informatizácie verejnej správy, ale aj rozšírenia možnosti
kontroly demokracie a ústavnosti v Slovenskej republike.
c) Spôsob realizácie projektu
Technické riešenie projektu bude realizované vybraným dodávateľom na základe verejného obstarávania metódou
súťažného dialógu. Realizácia technického riešenia bude trvať 24 mesiacov a je rozdelená do 5 hlavných aktivít analýza a dizajn IS, implementácia IS, nasadenie IS, testovanie IS, obstaranie a nasadenie HW a SW licencií. V
rámci aktivity analýza a dizajn IS, nasadenie IS a testovanie IS budú participovať aj zamestnanci žiadateľa, aby
systém plne vyhovoval požiadavkám a potrebám ÚS SR. Popri hlavných aktivitách budú prebiehať 2 podporné
aktivity. Riadenie projektu bude rešpektovať princípy metodiky projektového riadenia, výnosu MF SR č. 312/2010 o
štandardoch pre IS VS, metodického pokynu č. MF/23579/2011-165 k výnosu MF SR č. 312/2010 a metodického
pokynu č. MF/28999/2009-132 pre riadenie IT projektov. Proces verejného obstarávania, monitoring a finančné
riadenie projektu budú zabezpečené externým subjektom pod dohľadom projektového manažéra. Súčasne s
riadením projektu bude prebiehať aj ďalšia podporná aktivita - publicita a informovanosť o projekte,
ktorej spôsob, rozsah i obsah je okrem požiadaviek Kancelárie US SR definovaný aj Manuálom pre
informovanosť a publicitu OPIS.

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
d1) Elektronizácia služieb US SR je súčasťou procesu budovania systému národného eGov. Jeho aplikácia v praxi
umožní elimináciu neproduktívneho času stráveného vybavovaním úradných záležitostí, minimalizáciu chybovosti
či elimináciu duplicitných úkonov. Úradné záležitosti budú môcť byť vybavené na jednom mieste, prípadne 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 US
SR, ktorý rieši zákonom špecifikované agendy a životné situácie. Vhodnosť realizácie projektu v podmienkach ÚS
SR vychádza z potreby minimalizácie práce so spismi a dokumentmi v papierovej forme a urýchlenia vybavovania
agendy, zvýšenia transparentnosti súdnictva, vymožiteľnosti práva, zlepšenia informovanosti občana i zvýšenia
ochrany ústavnosti v podmienkach SR.
d2) Kancelária US SR plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a
technickým zabezpečením činnosti ústavného súdu, ktorý je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti v
SR.
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 Kancelárie US SR 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 Kancelárie US SR 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 Kancelárie US SR a budú na tieto aktivity alokované už pri tvorbe ročných rozpočtov.
Návratnosť investície je založená najmä na nepriamych prínosoch, ktoré integrovaný informačný systém US SR
prinesie v podobe úspory času používateľa, poskytovateľa, dostupnosti služby, vymožiteľnosti práva. Finančná
analýza projektového zámeru predpokladá návratnosť vloženej investície v priebehu 8 rokov.
Výška schválenej pomoci:
3 499 815,40 €

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 10.7.2012
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Michal Blaško (náhradník), Kornélia Čajková (náhradník)
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.

