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 dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov projektu:
Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti neexistuje žiaden jednotný informačný systém, ktorý by dokázal pokryť potreby MDVRR a
podriadených orgánov v oblasti cestnej dopravy a to ani čiastočne. Z pohľadu jednotlivých funkčných celkov je
možné riešenie rozdeliť na:
• vzdelávanie a
• technické údaje vozidiel, resp. technické služby.
Dané oblasti pokrýva ministerstvo po kompetenčnej stránke vrcholovo sekciou cestnej dopravy a pozemných
komunikácií a pomocou Štátneho dopravného úradu. Výkonnú časť na obvodných úrovniach zabezpečujú Obvodné
úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Značnú časť výkonu z oblasti cestnej dopravy ministerstvo
delegovalo na svoje poverené organizácie, na ktoré dohliada či už priamo, alebo pomocou obvodných úradov
dopravy.
V spomínaných dvoch oblastiach MDVRR SR, resp. ním poverené organizácie prevádzkujú viacero samostatných,
vzájomne neprepojených informačných systémov, ktoré podporujú legislatívou predpísaný výkon.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výsledkom projektu bude vytvorený a sprevádzkovaný nový informačný systém, ktorý bude obsahovať tri funkčné
celky.
Funkčný celok Digitálna autoškola vytvorí jednotný prístupový bod pre všetky zainteresované subjekty, ktorými sú
dopravné správne orgány, autoškoly, lektori autoškôl, uchádzači o vodičské oprávnenie a ďalšie subjekty.
Funkčný celok Digitálne vzdelávanie a certifikácie slúži predovšetkým na správu a schvaľovanie školiacich
materiálov, jednak pre organizácie poverené odbornou prípravou a tiež pre jednotlivcov, ktorí potrebujú získať
odbornú spôsobilosť v cestnej doprave. Systém tiež zaisťuje ucelený proces vzdelávania a preskúšavania
inštruktorov autoškôl.
Funkčný celok Integrované technické služby zabezpečí efektívnu komunikáciu medzi subjektmi zapojenými do
kontroly technického stavu vozidiel (napr. typové schvaľovanie vozidla, povoľovanie výroby a schvaľovanie
jednotlivo vyrobeného alebo dokončovaného vozidla, dovoz vozidla zo zahraničia, prestavba vozidiel, technická
kontrola vozidla, emisná kontrola vozidla, kontrola originality), skvalitní, zefektívni a zjednoduší všetky potrebné
procesy a poskytne orgánom štátnej správy nástroje na efektívnu kontrolu týchto služieb.
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
Navrhované riešenie prinesie občanom zjednodušenie vybavovania konkrétnej životnej situácie z oblastí digitálnej
autoškoly, digitálneho vzdelávacieho a certifikačného systému v doprave, integrovaných technických služieb. Ide o
prínosy ako:

• zvýšenie komfortu a rýchlosti komunikácie využitím moderných IKT prostriedkov – zavedením elektronických
podaní, odstránením duplicity vyžadovaných dokumentov integráciou ISVS, možnosťou kontroly stavu spracovania
podnetu, možnosťou notifikovania o potrebe akcie zo strany odberateľov služieb,
• zvyšovanie transparentnosti služieb a tým zlepšenie konkurenčného prostredia – zjednodušením prístupu k
informáciám, zavedením a optimalizáciou procesov (ktorých nastavenie a kontrola nie je efektívna bez
elektronizácie agend),
• zvyšovanie bezpečnosti dopravy – skvalitnením výučby a certifikácie uchádzačov o vodičské oprávnenie a
zvýšením odbornej spôsobilosti profesionálov v cestnej doprave, kontrolou a znižovaním výskytu technicky
nespôsobilých vozidiel v premávke.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je založená na technickej a administratívnej podpore zavedeného riešenia zo
strany pracovníkov MDVRR SR. Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z rozpočtovej
kapitoly MDVRR SR. Návratnosť investície (vyjadrená v nákladovo-výnosovej analýze k projektu) je založená na
prínosoch vyplývajúcich z ušetrenia času potrebného na vybavenie služby na strane žiadateľov o služby a
kvalitatívnych prínosoch vyplývajúcich z možnosti dôslednejšieho výkonu odbornej činnosti pracovníkmi verejnej
správy vďaka ich zníženému časovému zaťaženiu výkonom administratívnych činností.
Výška schválenej pomoci:
26 000 000,00 €
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 8.8.2013
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Peter Holba (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.

