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:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Názov projektu:
Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Od 20. septembra 2011 je SR súčasťou medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie, do ktorej sa zatiaľ zapojilo
50 krajín. Vláda SR sa pridala k Partnerstvu pre otvorené vládnutie a zaviazala sa otvárať verejnú správu občanom.
V júni 2012 vláda SR schválila Štatút splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, čím ho poverila napĺňaním
cieľov Akčného plánu v ďalšom období. Hlavnými oblasťami pre ďalšie obdobie sú otvorené vládnutie (štandard
komunikácie vlády s občanmi), vláda otvorená pre vládnutie (zainteresovanie občanov do vecí verejných/tvorby
politík), transparentná vláda (preberanie zodpovednosti za rozhodnutia predstaviteľmi VS). Pre zrealizovanie týchto
hlavných oblastí je dôležité, aby bol vytvorený špecifický portál a za ním IS, na ktorom sa budú poskytovať v
štandardizovanej forme postupne všetky dáta, ktorými VS v SR disponuje. Ďalej je to umožniť občanom participáciu
na veciach verejných prostredníctvom elektronickej hromadnej žiadosti, poskytnúť elektronické služby súvisiace s
činnosťou vlády, ako sú napr. rokovania, rozhodnutia vlády a poradných orgánov, kontrolná činnosť ÚV SR,
poskytovanie fin. prostriedkov v gescii ÚVSR, dotačné schémy, otvorené dáta ITMS.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Podľa konceptu sa v rámci projektu vybuduje integrovaný IS, ktorý bude na úrovni prezentačnej vrstvy (portálu) ako
aj mobilného prístupu poskytovať služby k otvoreným dátam VS v štandardizovanej forme. Ďalej na úrovni aplikácií
vznikne podpora pre elektronické služby, ktoré umožnia verejnosti účasť na veciach verejných – Elektronická
hromadná žiadosť.
V rámci modulu otvorenej vlády budú poskytované elektr. služby pre VS na automatizované spracovanie elektr.
dokumentov a dát z rokovania vlády a jej poradných orgánov, plnenie úloh uznesení vlády, čo prinesie aj pre
občana informácie dostupné, aktuálne a včas. V rámci tohto modulu budú vytvorené a transakčne elektronizované
služby súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov ÚV SR čo prinesie užívateľovi zjednodušenie prístupnosti
k finančným zdrojom ako aj informovanosti o nich. Ďalej projekt pokryje aj kontrolnú činnosť ÚV SR, ktorej proces
bude elektronizovaný, zníži sa administratívna záťaž pri komunikácii s kontrolórmi pri poskytovaní údajov a taktiež
budú prezentované informácie o výsledkoch kontrol verejnosti. V rámci ITMS budú prostredníctvom služieb
dostupné niektoré dáta verejnosti v rozšírenom analytic. prostredí.
c) Spôsob realizácie projektu
Technologické riešenie projektu bude zabezpečené dodávateľom, ktorý bude realizovať nasledovné aktivity IIS
eDOV Analýza (vrátane legislatívnej analýzy), Design, Implementácie riešenia, Testovanie, Nasadenie. Projekt si
bude vyžadovať aj legislatívno organizačné opatrenia, ako aj nákup HW a SW infraštruktúry potrebnej pre
zabezpečenie nutných prevádzkových predpokladov. Vývoj a nasadenie IIS eDOV sa predpokladá do 10/2015.
Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením v súlade s metodikou PRINCE2 a prostredníctvom aktivít
informovania verejnosti bude zabezpečená jeho publicita. Následné riadenie prevádzky bude v súlade so
všeobecne akceptovanými postupmi pre obdobné projekty (ITIL apod.). Pri vývoji riešenia bude aplikovaná
metodológia RUP.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizáciou projektu dôjde k významnému zvýšeniu dostupnosti otvorených dát VS na jednom mieste pre verejnosť
a taktiež sa vytvorí štandardná platforma pre otvorené dáta do budúcna. Zvýši sa informovanosť verejnosti
zefektívnenie poskytovania informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
(priemerná časová náročnosť bude postupne klesať až o 80% v dôsledku verejného prístupu k údajom. Projekt
bude mať dopad na úsporu času spojeného so zberom podpisov hromadným žiadostiam/petíciám prostredníctvom
zavedenia EHŽ a taktiež úsporu času ako aj prístupu občanov, podnikateľských subjektov a VS pri získavaní

informácií o čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, zaangažovanie občanov do procesu kontroly
čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a možnosť tvorby analýz na
posilnenie čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť projektu bude v zodpovednosti Úradu vlády SR, ktorý bude správcom IIS eDOV, pričom dennú
prevádzku systému, technickú a užívateľskú podporu a jeho rozvoj po technickej a personálnej stránke zabezpečí
prevádzkovateľ systému na základe prevádzkovej zmluvy v zmysle platnej legislatívy. Úrad vlády SR bude hradiť
odmenu prevádzkovateľa systému z rozpočtovej kapitoly rezortu. Ekonomická návratnosť investície riešenia je
založená na vzťahu medzi nákladmi potrebnými na vytvorenie a prevádzkovanie riešenia a prínosmi, ktoré
poskytuje. Predmetné náklady boli vyčíslené v nákladovo-výnosovej analýze, ktorá je súčasťou ŽoNFP. Na základe
tejto analýzy sa návratnosť investície predpokladá v 10 roku životnosti riešenia. Okrem vyčíslenej návratnosti
investície projekt prinesie aj prínosy sa prejavia na strane verejnej správy ako aj verejnosti: Zefektívni a skvalitní sa
prístup pracovníkov VS k údajom iných IVS, bude znamenať úsporu času pre občana ako pracovníkov VS
prostredníctvom vybudovaných služieb a v konečnom dôsledku bude zlepšovať prístup k informáciám a účasť
verejnosti na riešení vecí verejných.
Výška schválenej pomoci:
28 800 000,00 €
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 04.10.2013
Peter Pellegrini, Gabriel Rusznyák (zastupoval Pavla Bojňanského), 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.

