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:
Mesto Šaľa
Názov projektu:
Elektronizácia služieb mesta Šaľa
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Miera elektronizácie a sofistikácie služieb poskytovaných informačnými systémami, využívanými mestom Šaľa je na
obdobnej úrovni ako v ostatných podobne veľkých mestách. Verejnosť má výrazne obmedzenú možnosť vykonávať
úkony spojené s elektronickým vybavovaním žiadostí na príslušných oddeleniach MsÚ Šaľa. Občania i podnikatelia
tak vyžívajú www stránku mesta Šaľa na získanie informácií a formulárov dokumentov, ktorých podanie však musia
uskutočniť fyzicky. Architektúra súčasného stavu je heterogénna, informačné systémy využívajú rôzne technológie,
ktoré nie sú navzájom kompatibilné. Na MsÚ Šaľa nie je implementovaný jednotný systém správy údajov o
občanoch a podnikateľoch. Portálový systém je jednoduchý CMS systém, ktorý neobsahuje funkcionalitu pre
elektronické formuláre. Portál a jeho prezentačná vrstva je kľúčovým riešením pre interakciu obyvateľov mesta
Šaľa, preto je z pohľadu eGovernmentu potrebné implementovať nové flexibilné riešenie, ktoré spĺňa štandardy
používateľnosti, integrovateľnosti a bezpečnosti.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
V cieľovom stave bude systém založený na princípoch a smerovaní definovanom v NKIVS, bude využívať zdieľané
služby centrál. komponentov eGovernmentu. Každý komponent integrovaného informačného systému mesta Šaľa
(IIS SA) bude plniť jasne definovanú rolu a tieto komponenty budú vzájomne komunikovať štandardizovanými
rozhraniami. Komponenty budú vzájomne voľne previazané pomocou nástrojov na integráciu aplikácií a na
integráciu procesov. Vrstvy IIS SA budú: Front-office - zabezpečuje výmenu informácií medzi cieľovou skupinou a
MsÚ Šaľa; Mid-office - riadenie procesnej stránky podaní; Back-office - dátový zdroj a úložisko pre spracovanie
procesov; Externé systémy - sys. mimo správy MsÚ Šaľa. Vybudovanie IIS SA prinesie plnohodnotné poskytovanie
62 eGovernment služieb občanom/podnikateľom (33 povinných a 29 voliteľných). Zavedením predmetných
eGovernment služieb sa výrazne zvýši komfort pri administrácii žiadostí smerovaných na jednotlivé oddelenia
MsÚ Šaľa zo strany občanov a podnikateľov, zároveň výsledok prispeje k efektívnosti práce úradu a zníženiu
časovej náročnosti vybavovania podaní (v roku 2016 – viac než 8000 podaní zrealizovaných elektronicky).
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu je rozdelená do 5 hlavných aktivít, ktoré sú navrhnuté v súlade so štandardnou formou
etapizácie realizácie IT projektov: Analýza a dizajn IS, Implementácia IS, Testovanie IS, Nasadenie IS, Obstaranie
a nasadenie HW a SW licencií. Takto navrhnutá realizácia pokryje komplexný proces elektronizácie všetkých
služieb mesta Šaľa, ktoré sú predmetom predkladaného projektu. Všetky aktivity budú zabezpečené externým
dodávateľom, ktorý bude vybraný v procese verejného obstarávania.
Riadenie projektu bude realizované internými zdrojmi. Projektový manažér zabezpečí realizáciu projektu v súlade s
princípmi metodiky projektového riadenia, ktorým je prispôsobené už členenie projektu na navrhované aktivity.
Paralelne s riadením projektu bude prebiehať aj ďalšia podporná aktivita – publicita a informovanosť o projekte,
ktorej spôsob, rozsah i obsah je okrem požiadaviek mesta Šaľa definovaný aj Manuálom pre informovanosť a
publicitu OPIS.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
El. služieb mesta Šaľa je súčasťou procesu budovania systému národného eGovernmentu, ktorý bude výrazným
prínosom pre všetky zainteresované subjekty. Jeho aplikácia v praxi umožní elimináciu neproduktívneho času
stráveného vybavovaním úradných záležitostí, minimalizáciu chybovosti či elimináciu duplicitných úkonov. Všetky
úradné záležitosti budú môcť byť vybavené na jednom mieste, prípadne priamo z akéhokoľvek miesta pripojeného
na internet. Aby bol dosiahnutý takýto želaný stav, musí prebehnúť vzájomne previazaný a súčinný proces
elektronizácie služieb na všetkých úrovniach verejnej správy, a teda aj na úrovni miestnej správy.
Mesto Šaľa je subjektom verejnej správy, ktorého zapojenie sa do systému eGovernmentu vyplýva zo strategických
dokumentov pre túto oblasť (SIVS, NKIVS, OPIS).

Vláda SR dňa 30. mája 2013 schválila „Návrh zákona o eGovernmente“. Tento schválený návrh ukladá orgánom
verejnej správy povinnosť zabezpečiť, aby IS v ich správe boli vybudované spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej
moci elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu. Mesto Šaľa vypracovalo predkladaný projekt aj z
dôvodu súladu ním poskytovaných služieb s plánovanou legislatívou.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt je v širšom meradle súčasťou implementácie koncepčného národného riešenia informatizácie verejnej
správy, čo vytvára dostatočný predpoklad na udržateľnosť jeho výsledkov z hľadiska ich využiteľnosti a aplikácie v
praxi. Základným bodom udržateľnosti dosiahnutého stavu z pohľadu mesta Šaľa bude zabezpečenie technickej a
prevádzkovej podpory pre vytvorené riešenie, príp. jeho nevyhnutný upgrade, a zabezpečenie zdrojov na
financovanie týchto činností. Potrebná technická a prevádzková podpora bude zabezpečovaná zodpovednými
pracovníkmi mesta v absolútnej súčinnosti s dodávateľom technologického riešenia projektu, prípadne s iným
subjektom, ktorý bude schopný poskytnúť požadované služby na relevantnej úrovni. Finančné zdroje budú
vyčlenené z vlastných zdrojov mesta Šaľa a budú na tieto aktivity alokované už pri tvorbe ročných rozpočtov mesta.
Mesto schválilo finančné zdroje v objeme takmer 35 000 EUR ročne na financovanie prevádzkových nákladov
spojených s udržaním výsledkov projektu po dobu 5 rokov po ukončení projektu.
Finančná analýza projektového zámeru predpokladá návratnosť vloženej investície v priebehu 10 rokov.
Výška schválenej pomoci:
661 409,00 €
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:
Nakoľko bolo k uvedenej žiadosti možné priradiť bodové hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií,
výberová komisia nebola zriadená.
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO
OPIS), Prioritná 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 poverených pracovníkov SORO OPIS, ktorí aplikovali výberové
kritérium pre predmetnú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na základe odporúčaní odborných hodnotiteľov
k uvedenému projektu.

