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 vnútra Slovenskej republiky
Názov projektu:
Elektronický archív Ministerstva vnútra SR
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti nastáva transformácia nevyhovujúceho stavu štátnych archívov, ktorá má do roku 2015 umožniť
v celom rozsahu plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. a z medzinárodných záväzkov Slovenskej
republiky na úseku archívnictva. Táto transformácia vyplýva z „Koncepcie rozvoja štátnych archívov zriadených
Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov do roku 2010 (s výhľadom do roku 2015)“. Hlavným cieľom je najmä komplexne zabezpečiť systematické
preberanie a sprístupnenie čo najväčšieho počtu archívnych súborov, ale aj umožniť prístup k informáciám
obsiahnutým v archívnych dokumentoch a
k archívnemu informačnému systému. K týmto cieľom bude výrazne prispievať aj projekt Elektronický archív MV
SR.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Z hľadiska použiteľnosti poskytne Elektronický archív služby v nasledujúcich oblastiach:
- Trvalé uchovávanie elektronických archívnych dokumentov preberaných od pôvodcov registratúry vo
vyraďovacom konaní;
- Uchovávanie elektronických kópii pôvodne neelektronických archívnych dokumentov s možnosťou
integrácie služieb digitalizácie zo skenovacích pracovísk;
- Evidencia v rámci ústrednej evidencie archívneho dedičstva spojená s rozvojom a integráciou
existujúcich informačných systémov, čím sa umožní sprístupňovanie archívnych fondov v zmysle
archívnych pomôcok, ktoré poskytuje komplexný pohľad na pôvodcu archívneho fondu, jeho
kompetencie (úseky činnosti a agendy);
- Zálohovanie dát z produkčných systémov MV SR.
Archív zabezpečí integritu uchovávaných elektronických záznamov a predovšetkým ich čitateľnosť a aktuálnosť ich
formátu, keďže vývoj formátov a zložitosť vložených komponentov neustále napreduje a spätnú kompatibilitu nie je
vždy možné zaručiť stopercentne.
c) Spôsob realizácie projektu
• Projekt bude realizovaný Ministerstvom vnútra SR,
• Metodika riadenia a vývoja projektu musí byť v súlade s výnosom MF 312/2010 pre štandardy IS VS, ktorý
odporúčame rozšíriť o prispôsobené prvky RUP, PRINCE 2
• Základné aktivity projektu sú:
- Analýza a návrh riešenia vrátane detailnej analýzy potrieb všetkých stakeholderov a používateľov
- Implementácia zhŕňajúca rozšírenie a vývoj funkcionality
- Integrácia interných a externých komponentov a eGovernmentu
- Migrácia dát z existujúcich systémov
- Nasadenie do produkčného prostredia
- Testovanie, ktoré musí prebiehať počas všetkých aktivít projektu – od testov prototypu, cez alfa a beta testovanie
až po záverečné akceptačné testy
• Podporné aktivity sú:
- Riadenie projektu,
- Publicita a informovanosť,
• Celková dĺžka projektu je 24 mesiacov.
Projekt bude realizovaný nákupom služieb a zariadení podľa finančného plánu výdavkov za odbornej asistencie

dodávateľa.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Dlhodobou iniciatívou Európskej únie je vytvoriť informatickú spoločnosť. Zdieľanie kultúrneho a informačného
dedičstva jednotlivých krajín k takýmto aktivitám bezpochyby patrí. Jedným z najdôležitejších projektov v tomto
smere je APEx, ktorý je pokračovaním projektu APEnet a predstavuje prístupový bod k rastúcej sieti európskych
archívov, ktorá umožňuje nazrieť do nášho spoločného dedičstva. Snahou tohto projektu je aj primäť zúčastnené
krajiny, aby sa zapojili do širšej iniciatívy nazývanej Europeana, ktorá je platformou na výmenu informácii medzi
knihovníkmi, kurátormi, archivármi a kreatívnymi odvetviami. Predstavuje prístupový bod k miliónom knihám,
maľbám, filmom, muzeálnym objektom a archívnym záznamom. Snaží sa stimulovať kreatívnu ekonomiku a
propagovať kultúrny turizmus.
Zapojenie sa do týchto iniciatív predstavuje značné ekonomické prínosy pre obyvateľov, pretože dôjde k
jednoduchšiemu a plnohodnotnejšiemu prístupu k informáciám a k rozvoju nových technických pozícii
špecializujúcich sa na národné dátové centrá a trvalé uloženie elektronických archívnych záznamov. Očakáva sa,
že stratégie trvalého uloženia budú zdieľané medzi krajinami Európskej únie ako best practices.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu bude v zodpovednosti MV SR, ktoré bude hradiť prevádzkové náklady systému z a
zabezpečí jeho dennú prevádzku formou technickej a užívateľskej podpory. Návratnosť je založená najmä na
nepriamych prínosoch, ktoré zavedenie IS prinesie. Tými sú: časová úspora verejnosti, časová úspora
zamestnancov a podpora rastu HDP.
Návratnosť investície sa predpokladá v 5. roku životnosti projektu. Tento údaj potvrdzuje nákladovo výnosová
analýza vypracovaná na základe metodiky CBA.
Výška schválenej pomoci:
10 000 000,00 €
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 14.05.2013
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.

