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 (II. časť)
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti tvoria informačné systémy verejnej správy, resp. existujúce prvky eGovernmentu 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
Oba národné projekty Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov spolu
predstavujú jedinečný projekt, v rámci ktorého budú vybudované a integrované centrálne komponenty a moduly
eGovernmentu na Slovensku. Dobudovaný Ústredný portál verejnej správy a služby spoločných modulov ÚPVS
budú vytvárať efektívny elektronický kanál pre komunikáciu verejnosti s verejnou správou. Služby ÚPVS budú
zároveň podporovať prechod na elektronické vedenie agend povinných osôb, používajúcich vo svojich ISVS
elektronické služby spoločných modulov ÚPVS. Najvyššia efektivita sa dosiahne v budúcnosti po prijatí komplexnej
právnej úpravy, ktorá zadefinuje spôsob komunikácie a základné pravidlá prepojiteľnosti ISVS, najmä z pohľadu
výmeny údajov a procesov elektronického administratívneho styku.
Realizácia projektu vytvorí aj systém pre poskytovanie služieb občanom v rámci agend, ktoré nebudú
automatizované. Toto bude riešiť Univerzálne podanie, ktoré umožní podať neštruktúrovaný elektronický dokument
na konkrétnu alebo zvolenú inštitúciu, označiť typ podania a podobne.
c) Spôsob realizácie projektu
Technologické riešenie projektu bude realizované dodávateľom, ktorý realizuje prvú časť projektu (fázu 1 a 2).
Realizácia druhej časti projektu (fázy 3 a 4) bude trvať 21 mesiacov a je rozdelená do 5 hlavných aktivít – Analýza a
dizajn, Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií, Implementácia, Testovanie, Nasadenie. Hlavné aktivity budú
realizované čiastočnými ucelenými krokmi, pričom jednotlivé aktivity na seba nebudú nadväzovať ako celky, ale iba
v rámci uvedených ucelených krokov, t.j. napr. implementácia service desku bude nasledovať hneď po špecifikácii
service desku, nebude čakať na ukončenie celej aktivity Analýza a dizajn. Jednotlivé čiastkové kroky a ich
vzájomná nadväznosť budú popísané časovým harmonogramom, ktorý bude vytvorený počas aktivity Analýza a
dizajn, a následne môže byť prispôsobený aktuálnemu stavu.
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 a súvisiacich metodických pokynov MF
SR.
Publicita a informovanosť bude realizovaná externým subjektom v súlade s požiadavkami Manuálu pre
informovanie a publicitu OPIS.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
a) 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.
b) 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 interným projektovým tímom, ktorý bude úzko spolupracovať
s dodávateľom technologického riešenia.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt je základnou nevyhnutnou 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 NASES 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 NASES v súčinnosti
s dodávateľom technologického riešenia projektu. Finančné zdroje budú vyčlenené z vlastných zdrojov NASES a
budú na tieto aktivity alokované pri tvorbe ročných rozpočtov. Návratnosť investície je založená najmä na
nepriamych prínosoch, ktoré realizácia projektu prinesie v podobe úspory času i nákladov používateľa, resp.
nákladov poskytovateľa služby a dostupnosti služby. Finančná analýza projektového zámeru predpokladá
návratnosť vloženej investície v priebehu 5 rokov.
Výška schválenej pomoci:
25 529 344,00 €
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 27.11.2012
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, 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.

