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:
Národný bezpečnostný úrad
Názov projektu:
Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Z pohľadu zamerania je možné obsah projektu rozdeliť na:
• služby poskytované NBÚ,
• služby elektronického podpisu poskytované NBÚ.
Súčasný stav na úseku príslušných agend NBÚ nie je z pohľadu občana veľmi priaznivý, pretože nielen, že nie je
možné podávať žiadosti a iné podania v elektronickej forme, ale celý proces trvá neúmerne dlho a výstupom nie je
právne relevantná elektronická forma, ale dokument v papierovej podobe.
V oblasti služieb elektronického podpisu v súčasnosti neexistujú mechanizmy pre poskytovanie informácií o
existencii a platnosti certifikátov v režime on-line. Celkové existujúce riešenie pre poskytovanie potrebných
informácií ohľadne platnosti certifikátov nie je na adekvátnej úrovni, ktorá by umožňovala naplnenie cieľov
eGovernmentu.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výsledkom projektu bude zjednodušenie administratívy občanov a podnikateľov, ako aj skrátenie konania pri
vybavovaní záležitostí vo vzťahu k NBÚ. Cieľové riešenie bude umožňovať plne elektronickú formu komunikácie a
výmenu dokumentov. Zároveň bude umožnený elektronický výkon verejnej moci pre všetky povinné osoby, ktoré
prostredníctvom služieb PKI infraštruktúry môžu zabezpečiť efektívny, rýchly, bezpečný a spoľahlivý výkon svojej
agendy.
Bude dosiahnuté:
• sprístupnenie služieb, ktoré umožnia podávanie žiadostí a následných dokumentov pri vybavovaní záležitostí vo
vzťahu k NBÚ,
• umožnenie elektronického prístupu ku všetkým dokumentom, ktoré je možné zverejniť,
• sprístupnenie služieb elektronického bezpečnostného zamestnanca, pre zjednodušenie administratívnych činností
a odstránenie neefektívnej práce s dokumentmi a implementácia manažmentu procesov týkajúcich sa vybavovania
záležitostí vo vzťahu k NBÚ,
• poskytovanie služieb PKI infraštruktúry nevyhnutných pre elektronický výkon verejnej moci všetkých povinných
osôb a poskytnutie bezpečnostných prvokov PKI infraštruktúry potrebných pre bezpečnú výmenu dokumentov typu
G2G.
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 vytvorí podmienky pre občanov a podnikateľov, kedy nebude nutné pre potreby procesov
eGovernment služieb dokladať informácie, ktoré už sú evidované v IS NBÚ. Zabezpečí komplexné riešenie
elektronického obehu dokumentov pre služby NBÚ zabezpečujúce zjednodušenie administratívnych činností a

odstránenie neefektívnej práce s manuálnym obehom dokumentov, zefektívnenie komunikácie a pod.
Poskytovanie služieb PKI infraštruktúry je nevyhnutné pre elektronizáciu verejnej správy na centrálnej úrovni
(Spoločné moduly ÚPVS), ale aj na úrovni projektov jednotlivých povinných osôb. Bez uvedených služieb
poskytovaných všetkým povinným osobám nemôže byť zabezpečený efektívny výkon elektronickej verejnej moci z
pozície jednotlivých povinných osôb v rámci SR.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je založená na technickej a administratívnej podpore zavedeného riešenia zo
strany pracovníkov NBÚ. Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z rozpočtovej kapitoly
NBÚ.
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. Ďalším významným prínosom je umožnenie
využívania ZEP pri poskytovaní služieb verejnej správy.
Výška schválenej pomoci:
11 760 000,00 €
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 11.11.2013
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.

