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:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Názov projektu:
Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Na úrovni zdrojových registrov vykonávajú príslušné úseky správy svoju činnosť podľa osobitných právnych
predpisov.
Registrátormi sú povinné osoby s kompetenciou vykonávať zápis prvotných údajov o registrovaných subjektoch,
alebo ich zmenu. Registrátormi sú hlavne územne príslušné registrové súdy, územne príslušné obvodné úrady,
územne príslušné pracoviská ŠÚ SR, Ministerstvo kultúry, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo zdravotníctva, obce a
pod.
Zdrojové registre sú budované ako izolované informačné systémy. Jednotlivé zdrojové registre nie sú navzájom
prepojené a obsahujú údaje o evidovanom subjekte v rôznej kvalite. Tento stav má za následok nesúlad
elektronických dokumentov so skutočnosťou o konkrétnom právnom subjekte. Niektoré zdrojové registre sú vedené
manuálne, sú decentralizované a vedené v rôznej forme vo veľkom počte organizácií.
Na jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby a podnikateľa sa v súčasnosti používa Identifikačné číslo
organizácie (IČO). Spôsob jeho tvorby určuje Štatistický úrad SR avšak prideľovanie realizujú rôzne IVS podľa typu
právnickej osoby, pre ktorú je prideľované.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne stav, keď funkciou RPO bude poskytovanie aktuálnych a spoľahlivých
údajov v elektronickej forme o právnických osobách a podnikateľoch, registrovaných v SR, verejnej správe a
verejnosti ako zákonom upravenú službu eGovernmentu. RPO bude nadstavbou nad existujúcimi zdrojovými
registrami a zabezpečí identifikáciu osôb v reálnom čase – čím vytvorí prostredie pre aplikáciu princípu, že verejná
správa nemá žiadať od právnickej osoby, resp. podnikateľa informácie, ktoré jej už raz poskytol, alebo ktoré má k
dispozícií.
Obsahovo najvýznamnejšie zdrojové registre (OR, ŽR) budú v rámci projektu prepojené na RPO a registrátori, ktorí
nemajú adekvátne vlastné IS budú môcť využívať generický register pre vedenie vlastných zdrojových registrov.
c) Spôsob realizácie projektu
Plánované aktivity projektu sú rozdelené medzi hlavné a podporné aktivity. Úvodnou hlavnou aktivitou je „Analýza a
dizajn“, ktorá sa zameria na analyzovanie existujúceho prostredia a návrh budúceho stavu. Poskytne vstupy pre
špecifikáciu potrebného HW a SW vybavenia pre vybudovanie riešenia. Na základe týchto vstupov prebehne vývoj
riešenia, jeho testovanie a následne jeho plné nasadenie.
Partneri projektu, MS SR a MV SR, zabezpečia integráciu zdrojových registrov, ktorých sú správcami, s RPO. Na
strane MS SR sa jedná o OR a na strane MV SR o ŽR ako aj iné zdrojové registre, ktoré vedie.
Legislatívna stránka projektu bude zabezpečovaná samostatnými činnosťami. Prijatie príslušných legislatívnych
úprav je nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti celého riešenia.
Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením, ktoré bude vykonávané v súlade s metodikou PRINCE2.
Podporné aktivity budú zamerané na „Riadenie projektu“ a „Publicitu a informovanosť”, prostredníctvom ktorej bude
zabezpečené informovanie verejnosti o obsahu a význame projektu.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Navrhované riešenie je vyžadované a v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. Jeho
implementáciou sa vytvoria nutné predpoklady pre plnenie cieľov operačného programu OPIS – predovšetkým
aplikácia princípu, že verejná správa nebude žiadať od právnických osôb a podnikateľov informácie, ktoré už má k
dispozícií.
Oblasť štátnej štatistiky v Slovenskej republike patrí do kompetencie Štatistického úradu SR. Jedným z

predpokladov pre efektívny výkon činnosti je evidencia o právnických osobách a podnikateľoch. Zároveň má ŠÚ aj
kompetenciu v oblasti tvorby a prideľovania IČO.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je založená na technickej a administratívnej podpore zavedeného riešenia zo
strany pracovníkov Štatistického úradu SR, ktorý bude správcom nového systému. Finančné prostriedky potrebné
na túto podporu budú alokované z rozpočtovej kapitoly ŠU SR. Prevádzka integračných platforiem pre RPO na
strane MS SR a MV SR bude v ich kompetencii a zabezpečená z ich rozpočtových prostriedkov. Návratnosť
investície (finančné vyjadrená v nákladovo-výnosovej analýze k projektu) je založená najmä na nepriamych
prínosoch, ktoré RPO prinesie.
Tými sú najmä ušetrenie času právnických osôb a podnikateľov z dôvodu odstránenia nutnosti samostatného
hlásenia zmien identifikačných údajov príslušným IVS. Ďalšie výrazné prínosy nastanú pri plnom využití možností
RPO organizáciami VS (integrácií systémov jednotlivých organizácií a využitie možností RPO ako základného
komponentu architektúry integrovaného ISVS).
Výška schválenej pomoci:
12 000 000,00 €
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 19.03.2013
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Patrik Kratochvíl (zastupoval Mojmíra Kollára), 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.

