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 spravodlivosti Slovenskej republiky
Názov projektu:
Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Platné trestné kódexy (Trestný zákon a Trestný poriadok) obsahujú ustanovenia, ktoré umožňujú ukladanie
alternatívnych trestov a opatrení a počítajú v rámci ich výkonu s možnosťou kontroly obvinených a odsúdených
technickými prostriedkami. Napriek ich potenciálu pri riešení súčasných problémov väzenstva v SR (preplnenosť
ústavov na výkon trestu odňatia slobody, resp. výkon väzby a neefektívnosť z hľadiska výchovného a
resocializačného hľadiska) sú však bez podrobnejšej legislatívnej úpravy a predovšetkým bez vytvorenia
adekvátnych technických podmienok tieto ustanovenia v súčasnosti v praxi nevykonateľné.
Pre podporu niektorých administratívnych činností probačných a mediačných úradníkov (PMÚ) je v súčasnosti
prevádzkovaný systém Evidencia PMÚ. Ide však o izolovaný systém, ktorého technologické možnosti a robustnosť
neumožňujú jeho ďalšie rozvíjanie, žiadateľ teda nedisponuje aplikačnou, dátovou a technologickou infraštruktúrou
pre IS ESMO a taktiež nedisponuje dostatočnými vlastnými rozpočtovými zdrojmi. Z tohto dôvodu je potrebná
realizácia projektu ESMO.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Implementáciou projektu sa zavedie moderný, efektívny a integrovaný IS ESMO poskytujúci elektronické služby
súvisiace s elektronickým monitoringom obvinených a odsúdených osôb slúžiace občanom/
podnikateľom/samosprávam a budú vytvorené podmienky pre flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov (napr.
domáce väzenie, povinná práca, zákaz priblíženie sa k inej osobe a lokalite, dodržiavanie určených hodín pobytu
na pracovisku, alebo aj zákaz konzumácie alkoholických nápojov a pod.), ktoré sú výrazne efektívnejšie v náprave
odsúdených než umiestnenie v nápravnom zariadení. Projekt svojimi elektronickými službami pokryje aj také
oblasti, ako sú prípady domáceho násilia, obťažovania, násilia a výtržností v rámci športových podujatí a pod. V
neposlednom rade implementácia projektu prinesie zefektívnenie práce PMÚ, ktorí v súčasnosti venujú veľkú časť
svojho pracovného času administratívnej práci súvisiacej so spracovaním svojej agendy v papierovej forme a
nezostáva im dostatok času na výkon výchovnej, reedukačnej a resocializačnej práce s obvinenými a odsúdenými.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu je plánovaná na 24 mesiacov a bude pozostávať z hlavných a podporných aktivít.
Hlavné aktivity:
Aktivita 1 Analýza a dizajn;
Aktivita 2 Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií;
Aktivita 3 Implementácia;
Aktivita 4 Testovanie;
Aktivita 5 Nasadenie.
Podporné aktivity:
Riadenie projektu;
Publicita a informovanosť.
Organizačne budú aktivity zabezpečované projektovým tímom v spolupráci s externými dodávateľmi služieb, HW a
SW licencií. Projektový tím bude zmiešaný, zložený z pracovníkov relevantných útvarov MS SR a v prípade potreby
externých členov projektového tímu. Riadenie projektu podľa štandardov projektového riadenia okrem odborných
činností zahŕňa vypracovanie súvisiacej dokumentácie a realizáciu všetkých administratívnych úkonov spojených s
implementáciou projektu. Publicita a informovanosť zahŕňa aktivity smerujúce k zvýšeniu povedomia o projekte u
odbornej a širokej verejnosti.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Vzhľadom na identifikované potreby obvinených a odsúdených osôb (potreba vytvorenia lepších podmienok pre
prevýchovu, reedukáciu a resocializáciu), probačných a mediačných úradníkov (potreba zefektívnenia procesov v
rámci relevantnej agendy), ako aj iných dotknutých osôb, napr. obete domáceho násilia (potreba zvýšenia
bezpečnosti), je realizácia projektu ESMO najvhodnejším a najefektívnejším spôsobom pokrytia týchto potrieb. O
vhodnosti projektu svedčia aj skúsenosti z viacerých členských krajín EÚ, kde sa jednoznačne preukázali prínosy
udeľovania alternatívnych trestov a opatrení.
Rezort spravodlivosti je jediným vhodným subjektom, ktorý môže realizovať projekt ESMO vzhľadom na jeho
zákonnú pôsobnosť v oblasti probácie a mediácie v súlade s legislatívou upravujúcou pôsobnosť orgánom verejnej
moci. Rezort spravodlivosti disponuje taktiež vhodnými personálnymi a odbornými kapacitami pre výkon tohto
projektu (odborníci v oblasti trestného práva, v oblasti probácie a mediácie, ako aj odborníci so skúsenosťami v
oblasti realizácie IT projektov) ako aj pre následnú prevádzku projektu (probační a mediační úradníci s dlhoročnými
skúsenosťami s prácou s obvinenými a odsúdenými).
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po skončení realizácie projektu žiadateľ zabezpečí udržanie výsledkov projektu z finančného a technického
hľadiska.
Prevádzka (riešenie problémov používateľov, odstraňovanie prevádzkových problémov a chýb, nevyhnutný
upgrade a pod.) bude zabezpečená internými kapacitami žiadateľa a taktiež externým dodávateľom. Výdavky budú
kryté z rozpočtových zdrojov kapitoly MS SR.
Žiadateľ zabezpečí elimináciu rizík a ich nepriaznivých dopadov ich včasnou identifikáciou, evidenciou a
monitorovaním rizík a uplatňovaním zásad projektového manažmentu a zavádzaním opatrení na znižovanie rizík
počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení. Analýza prínosov a nákladov preukázala dlhodobú
udržateľnosť projektu. Finančná návratnosť investície sa predpokladá do šiestich rokov, súhrnná finančná čistá
súčasná hodnota projektu zodpovedá jeho priamym výdavkom.
Výška schválenej pomoci:
26 945 900,00 €
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 16.10.2013
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Ivan Zemko (zastupoval Norberta Molnára), 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.

