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 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a
majetku
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Procesy, služby a ich informačná podpora sa v pôvodnom stave dajú všeobecne charakterizovať ako
decentralizovaný off-line systém, ktorý bol podporovaný samostatnými IS bez žiadnych alebo len s limitovanými
možnosťami integrácie a centrálneho sledovania toku informácií.
Tento stav mal za následok nejednotnosť číselníkov používaných personálnymi útvarmi, ekonomickými útvarmi,
mzdovými učtárňami a evidenciami v procesnej oblasti majetku a zásob a všetky kontroly boli vykonávané ručne
a vybrané ukazovatele boli získavané zo samostatných a oddelených aplikácií (WinIBEU, ManEx, RIS, MTZ, P96
a S97).
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Cieľom projektu je vytvorenie elektronických služieb verejnej správy na úseku verejného poriadku, bezpečnosti
osôb a majetku ako produktu automatizovanej a elektronizovanej back-office agendy vnútornej správy MV SR za
účelom efektívneho poskytovania služieb občanom automatizovaným alebo elektronickým spôsobom
(poskytovanie informácií o priestupkoch v gescii MV SR, o pokutách k priestupkom a pohľadávkach k pokutám,
ako aj vybavenie pokút). Hlavné charakteristiky uvedeného cieľového stavu sú nasledovné:
• zefektívnenie, automatizácia a elektronizácia procesov a interných služieb agendy verejnej správy MV SR,
• sprehľadnenie, centralizácia a sprístupnenie informácií o priestupku v gescii MV SR,
• sprehľadnenie, centralizácia a zefektívnenie poskytovania informácii o priestupku občana v gescii MV SR,
• sprístupnenie a sprehľadnenie informácií o stave pohľadávok priestupcu,
• zefektívnenie a zrýchlenie procesu od zaznamenania vybavenia priestupku,
• zefektívnenie a zrýchlenie platieb pohľadávok k pokutám,
• zvýšenie informovanosti verejnosti o opatreniach, priestupkoch a prípadných ďalších činnostiach MV SR.
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
Tento projekt, okrem iného, zároveň vytvára základné predpoklady pre realizáciu vládneho programu Efektívna,
spoľahlivá a otvorená štátna správa (ďalej len „ESO“), schváleného uznesením Vlády Slovenskej republiky č.
164 dňa 27. apríla 2012. Program ESO je zameraný predovšetkým na zefektívnenie činnosti orgánov miestnej
štátnej správy a tým výrazne prispeje k zjednodušeniu kontaktu občana s verejnou správou. Jedným z cieľov
programu ESO je vytvorenie siete kontaktných miest, ktoré budú voči občanovi navonok predstavovať jeden
inštitút zastupujúci štát a ďalšie verejné funkcie. Uvedený projekt a jeho služby vytvárajú platformu na integráciu

prierezových a obslužných činností týchto centier.

e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Informačný systém vytvorený v rámci projektu bude spravovaný a prevádzkovaný MV SR. Administratívne
zabezpečenie bude dosiahnuté úpravou činností a obsadenia útvarov, ktoré sa zameriavajú na podporu IT v
rámci činnosti žiadateľa v súčasnosti. Vytvorené služby budú využívané ako interne zo strany Ministerstva vnútra
SR, tak i externe občanmi a do istej miery aj podnikateľmi.
Výška schválenej pomoci:
49 169 315,14 €
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.

