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 financií SR
Názov projektu:
Integrované obslužné miesta
Opis projektu:
a) Východisková situácia
IS IOM, ako aj služby, ktoré sú predmetom projektu, v súčasnosti neexistujú. Pri riešení životnej situácie musí
občan riešiť každú agendu na inom úrade a v inom čase. Pri komunikácii a využívaní služieb verejnej správy
prevažuje papierová forma úradného styku. Občan/podnikateľ má možnosť využívať v súčasnosti elektronický
spôsob komunikácie iba v obmedzenej forme. Majoritná časť poskytovaných elektronických služieb je poskytovaná
v súčasnosti iba na základnej úrovni, t.j. používateľ prostredníctvom internetu môže získať informácie o
možnostiach realizácie služby, prípadne si môže stiahnuť potrebné formuláre pre konkrétnu službu. Jednotlivé
inštitúcie VS majú vlastnú stránku, na ktorej sú sprístupnené verejnosti základné informácie o poskytovaných
službách, úradných hodinách, tlačivách a pod.
Vyšším stupňom poskytovaných verejných služieb sú rozšírené služby. Pri tejto úrovni elektronických služieb môže
používateľ kompletne elektronicky spracovať verejnú službu. Túto úroveň však v súčasnosti dosahuje len minimálny
počet služieb. V súčasnosti v SR existujú Jednotné kontaktné miesta, ktoré sú svojim charakterom podobné
pracoviskám IOM, avšak poskytujú len obmedzený rozsah služieb.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Po ukončení projektu bude vybudovaná sieť IOM, ktorú bude predstavovať min. 1200 pracovísk IOM s
dostupnosťou pre 85% obyvateľov cieľového územia. Bude vytvorený a uvedený do prevádzky IS IOM a bude
zavedených 20 podporných služieb IS IOM, ktoré umožnia využívať eGov služby prostredníctvom prístupového
komponentu IOM. V súvislosti s projektom bude vytvorených 10 nových pracovných miest. IOM umožní, aby po
identifikácii žiadateľa o eGov služby pracovník IOM prostredníctvom portálov VS využil e-služby tak, ako keby k nim
pristupoval priamo tento žiadateľ. Pôjde o služby prístupné cez ÚPVS. Rozširujúcou službou IOM bude vydávanie
potvrdení, výpisov či iných dokumentov generovaných na základe údajov z rôznych ISVS v papierovej, príp. el.
podobe. Pre jednotný, transparentný a bezpečný spôsob výkonu procesov IOM bude ich technická a systémová
podpora zabezpečená IS IOM. K hlavným službám, ktoré budú IOM zabezpečovať, budú patriť zabezpečenie
prístupu k elektronickým službám verejnej správy povinných osôb (najmä podávanie návrhov, žiadostí a iných
podaní) a získanie výstupu zo spracovania podania, prípadne iných dokumentov, potvrdení alebo informácií od
jednotlivých orgánov ver. správy.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude trvať 43 mesiacov a bude pozostávať z 5 hlavných a 2 podporných aktivít:
Hlavné aktivity:
• Aktivita 1: Analýza a dizajn IS (vypracovanie projektových dokumentov, analýza potrieb MF SR a detailný návrh
modulov IS IOM)
• Aktivita 2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií (dodávka hardvérového vybavenia a licencií)
• Aktivita 3: Implementácia IS (vývoj softvérového riešenia IS IOM)
• Aktivita 4: Testovanie IS (testovanie softvérového riešenia IS IOM)
• Aktivita 5: Nasadenie IS (školenia, nasadenie modulov IS IOM do prevádzkového prostredia MF SR, pilotná
prevádzka)
Podporné aktivity:
• Aktivita 6: Riadenie projektu
• Aktivita 7: 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 externého riadenia dodávok,
finančného riadenia a monitoringu projektu. Riadenie projektu zahŕňa aj vypracovanie žiadosti o NFP a súvisiacej
dokumentácie a realizáciu verejného obstarávania. Publicita zahŕňa aj realizáciu komunikačnej stratégie a
označenie IOM.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
d1) Projekty financované z programu OPIS (napr. v oblasti Sociálnej poisťovne, katastra, agend Ministerstva vnútra
a pod.) budú mať za dôsledok dostupnosť pomerne širokého spektra elektronických služieb, ktoré bude možné
využiť v rámci poskytovania prostredníctvom IOM. Medzi hlavné dôvody využívania IOM patrí najmä odstránenie
technologických a znalostných bariér žiadateľov o služby eGovernmentu (napr. počítačová zručnosť, chýbajúce
internetové pripojenie, vlastníctvo ZEP a pod.), možnosť získania papierovej formy výstupu použiteľnej na právne
úkony (pre vybrané služby na počkanie) a preferencia k osobnej forme komunikácie (potreba osobnej konzultácie
pri riešení problému).
d2) MF SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly,
vnútorného auditu a vládneho auditu. MF SR je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu
spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly
tovarov ustanovených osobitnými zákonmi. Je žiadateľom, ktorý má dostatok skúseností a personálnych
i technických predpokladov na úspešnú realizáciu 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
Odoslaná: 16.10.2012 6 / 14 prevádzkových problémov a chýb IS IOM bude zabezpečené na základe zmluvy s
dodávateľom. IS IOM bude spravovaný a prevádzkovaný MF SR. Výdavky na jeho prevádzku budú kryté z
rozpočtových zdrojov MF SR. Pracoviská IOM budú prevádzkované prevádzkovateľmi, ktorí splnia zákonné
podmienky pre zriadenie a prevádzku IOM. Žiadateľ bude 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. Návratnosť investície sa predpokladá v 6. roku
referenčného obdobia CBA a vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkové náklady môžu byť pokryté časťou poplatku
za sprostredkovanie služby IOM, prevádzka systému bude udržateľná.
Výška schválenej pomoci:
16 607 443,57 €
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 13.11.2012
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.

