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 spravodlivosti SR
Názov projektu:
Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Právne IS prevádzkované MS SR, bezplatné internetové zdroje a komerčné systémy vykazujú spoločný problém
- poskytovaný obsah informácií nie je štátom garantovaný a adresáti práva (občania, podnikatelia, zamestnanci,
úradníci, tvorcovia právnych noriem, národné aj nadnárodné IS) sa pri svojom konaní naň nemôžu odvolávať. Pre
tvorcov právnych noriem (autori práva) vo všetkých fázach legislatívneho procesu (od predprípravnej, prípravnej,
schvaľovacej fázy až po fázu vyhlasovaciu) nie sú k dispozícii adekvátne nástroje pre efektívnu tvorbu práva a
riadenie spolupráce pri jeho tvorbe. V súčasnosti ponúkané elektronické služby v prostredí Ministerstva
spravodlivosti SR sú prevažne na úrovni informatívnej a existujú vo veľmi malom rozsahu. Kľúčové problémy
súčasného stavu v procesoch legislatívneho procesu a legislatívnych zdrojov, ako aj otázky elektronizácie týchto
oblasti boli definované v štúdii uskutočniteľnosti (ŠU). Súčasná architektúra a infraštruktúra podporuje základné
činnosti vydávania Zb. Z. SR a Obchodného vestníka, avšak je nevyhovujúca a nie je na nej možné
prevádzkovať agendu nových e-služieb, ako aj prepojenie na integrované IS eGov národnej a EU úrovne.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Implementáciou projektu sa sprevádzkuje moderný, efektívny a integrovaný systém Elektronickej zbierky zákonov
s komponentmi eZbierka a eLegislatíva obsahujúci 25 eS, 5 určených občanom. Projekt poskytne cieľovým
skupinám (adresáti práva, autori práva): Autorizované informatívne znenia právnych predpisov Zb. z. v
ktoromkoľvek konsolidovanom znení pozdĺž časovej osi ich životného cyklu pre všetkých adresátov práva, v
rámci ktorého sú dostupné súvislosti medzi právnymi normami; Funkčný dátový model umožňujúci podchytiť
všetky špecifiká všetkých typov právnych predpisov od roku 1945 (vrátane tabuliek, vzorcov, formulárov,
obrázkov), ako aj kontrolu konzistencie a formálnej správnosti; Využitie eZbierky pre eLegislatívu (sady nástrojov
pre tvorbu legislatívy, kde zmeny právnych predpisov sú vykonávané do textov ich konsolidovaných znení a
novely sú generované programovo); Nasadenie najmodernejších softvérových techník sémantického
vyhľadávania či komunitnej práce prostredníctvom internetu a webu; modernizovaný Editor právnych informácii,
Systém pre riadenie pripomienok; sofistikovanú Asistenciu pri pozmeňovacích návrhoch a a ich schvaľovaní a
systém pre riadenie vyhlasovania práva.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu je plánovaná na 30 mesiacov a bude pozostávať zo 6 hlavných a 2 podporných aktivít: Akt. 1:
Analýza a dizajn (vypracovanie proj. dokumentov, legislatívna analýza a detailný návrh modulov IS EZZ eZbierka a
eLegislatíva); Akt. 2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií (dodávka hardvérového vybavenia a licencií); Akt.
3: Implementácia (vývoj softvérového riešenia modulov IS EZZ - eZbierka a eLegislatíva); Akt. 4: Testovanie
(testovanie modulov IS eZbierka a eLegislatíva); Akt. 5: Nasadenie (nasadenie modulov IS do prevádzkového
prostredia MS SR); Akt. 6: Rezerva (rezerva na elimináciu rizika nedostupnosti ÚPVS, registrov a rizika súvisiaceho
s VO). Podporné aktivity: Riadenie projektu; Publicita a informovanosť
Organizačne a technicky budú aktivity zabezpečované projektovým tímom v spolupráci s dodávateľmi IS, HW a
licencií, vybranými na základe VO. Projektový tím bude zmiešaný zložený z pracovníkov sekcií MS SR a
externého projektového tímu. Riadenie projektu podľa štandardov projekt riadenia okrem odborných činností
zahŕňa vypracovanie súvisiacej dokumentácie, realizáciu VO a riadenie všetkých administratívnych úkonov
spojených s implementáciou projektov OPIS.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
d1) Výstupy projektu budú slúžiť k napĺňaniu priorít elektronizácie justície, teda súvisiacich projektov zameraných
na eJustice na národnej, ako aj nadnárodnej úrovni. Riešiteľmi týchto projektov sú, resp. sa nimi v krátkom čase
stanú Ústavný súd SR, Generálna prokuratúra SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo spravodlivosti SR. Projekt

EZZ bude integrovaný s internetovým portálom „lt.justice.gov.sk", webovými službami IS Elektronického
legislatívneho procesu, IS Editora právnych predpisov a predpokladá sa jeho integrácia s IS súdov, GP SR a
ďalšími ISVS.
d2) MS SR okrem zverených výkonov štátnej správy ÚOŠS zabezpečuje agendy, ako: Zjednocovanie výkladu a
používania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; Zabezpečenie vzdelávania a odbornej
prípravy sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov na výkon ich funkcie, Zisťovanie cudzieho práva, Vydávanie
zbierky zákonov; Zabezpečovanie dostupnosti zbierky zákonov za určenú cenu a Vydávanie Obchodného vestníka
a v týchto agendách buduje aj IS prostredníctvom IT projektov. Realizácia projektu bude zabezpečená
skúseným interno-externým projektovým tímom v spolupráci s dodávateľmi.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po skončení aktivít projektu žiadateľ zabezpečí udržiavanie výsledkov projektu z finančného a prevádzkového
hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Riešenie problémov používateľov, odstraňovanie prevádzkových
problémov a chýb bude zabezpečené na základe zmluvy s dodávateľom. IS EZZ (eZbierka a eLegislatíva) bude
spravovaný a prevádzkovaný MS SR. Výdavky budú kryté z rozpočtových zdrojov MS SR. Rovnako administratívne
zabezpečenie prevádzky bude v zodpovednosti MS SR. Žiadateľ zabezpečí elimináciu rizík a ich nepriaznivých
dopadov ich včasnou identifikáciou, evidenciou a monitorovaním rizík a uplatňovaním zásad projektového
manažmentu a zavádzaním 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 do desiateho 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:
9 499 980,14 €

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 30.07.2012
Peter Pellegrini, Gabriel Rusznyák (zastupoval Pavla Bojňanského), Mojmír Kollár, Norbert Molnár, Kornélia
Čajková
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.

