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:
Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti nie sú činnosti na úseku policajného zboru dostatočne elektronizované. Organizačné útvary PZ
s občanmi komunikujú prostredníctvom telefónnych liniek prípadne osobne, neexistujú žiadne elektronické služby
pre občanov (vybrané informácie je možné nájsť na stránke MV SR). Pracovníci operačného strediska v rámci
procesu spracovania a reakcie na udalosť používajú vo veľkej miere svoje skúsenosti a opierajú sa o informácie z
inštruktáží pre daný deň ako aj z aktuálnych hlásení hliadok prostredníctvom rádiostaníc. Hliadky musia v
súčasnosti v pravidelných intervaloch hlásiť na stálu službu, resp. operačné stredisko informácie o aktuálnej polohe
a práve vykonávaných úkonoch, prípadne iných závažných udalostiach. V rámci činnosti relevantných zložiek
polície vzniká pomerne veľké množstvo dokumentácie a záznamov, ktoré sú v súčasnosti generované a
spracovávané vo forme papierových dokumentov. Nie je prístupné riešenie, ktoré by poskytovalo kvalitnejšie
informácie o dopravnej situácii ako je možné získať z dopravného servisu komerčných rádií.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Zavedením plánovaných elektronických služieb bude možné výrazne skvalitniť a zefektívniť komunikáciu občanov s
políciou, efektívnejšie koordinovať hliadky v teréne. Výsledkom bude aj efektívnejšia činnosť dopravnej polície,
ktorá sa prejaví v zníženej nehodovosti, proaktívny prístup policajných zložiek a efektívnejšia interná kontrola. Pre
občanov sa tak stane polícia viac transparentnou.
Z interného hľadiska výstupy projektu budú môcť využívať relevantné zložky MVSR pri riešení nahlásených
udalostí, koordinácii hliadok v teréne alebo pri dopravných činnostiach. Hlavnými uvažovanými používateľmi na
strane MVSR sú zložky poriadkovej a dopravnej polície ako aj iné zložky zodpovedné za internú kontrolu a vyššie
uvedené činnosti.
c) Spôsob realizácie projektu
Plánované aktivity projektu sú rozdelené medzi hlavné a podporné aktivity. Aktivita „Analýza a dizajn“ sa zameria
na analyzovanie existujúceho prostredia a návrh budúceho stavu. Poskytne vstupy pre špecifikáciu potrebného HW
a SW vybavenia pre vybudovanie riešenia. Následne v rámci aktivity „Implementácia“ bude vytvorené navrhnuté
riešenie.
Aktivity „Testovanie“ a „Nasadenie“ budú zamerané na overenie správnosti vytvoreného riešenia a jeho uvedenie
do rutinnej prevádzky.
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
Realizáciou projektu sa dosiahne podpora kľúčových procesov policajného zboru ako príjem hlásenia pre políciu,
správa udalostí, plánovanie zdrojov, krízový manažment, analýzy a prevencia modernými informačnými
a komunikačnými technológiami. Toto umožní tieto procesy zefektívniť, minimalizovať prácnosť podporných
činností (zaznamenávanie a zdieľanie informácií, dokumentačné činností) a umožní príslušným pracovníkom a
policajným hliadkam v teréne viac sa sústrediť na svoje poslanie – pomoc a ochrana obyvateľov Slovenskej
republiky. Tieto prínosy budú občania priamo vnímať najmä vo forme rýchlejšej a efektívnejšej pomoci zo strany
polície v krízových situáciách.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je založená na technickej a administratívnej podpore zavedeného riešenia zo
strany pracovníkov MV SR. Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z rozpočtovej kapitoly

MV SR.
Návratnosť investície (finančne vyjadrená v nákladovo-výnosovej analýze k projektu) je založená najmä na
kvalitatívnych prínosoch, ktoré vyplývajú z efektívnejšej podpory činnosti polície.
Výška schválenej pomoci:
40 000 000,00 €
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.

