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 Prešov
Názov projektu:
Elektronizácia služieb Mesta Prešov
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Mesto Prešov je významným hospodárskym a správnym centrom východného Slovenska, a zároveň sídlom
regionálnej samosprávy. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečuje činnosti vyplývajúce z originálnych
kompetencií samosprávy, miestnej samosprávy a činnosti súvisiace s výkonom prenesených kompetencií štátnej
správy. Vzhľadom na aktuálny stav využívaných informačných systémov nemajú občania mesta a podnikatelia v
súčasnosti možnosť využívať elektronické (eGovernment) služby. Mesto v spolupráci s organizáciami mesta
využíva viaceré informačné systémy, pričom nie je zabezpečené dostatočné prepojenie a interoperabilita
jednotlivých systémov a ich komponentov. Mesto Prešov prevádzkuje elektronický portál (úroveň Front-Office) a
systém pre podporu vnútornej správy organizácie a spracovania agend (úroveň Back-Office). Súčasné riešenie
nevyužíva princípy SOA (Service Oriented Architecture). Pre efektívne poskytovanie eGovernment služieb je
potrebné architektúru súčasného stavu rozšíriť a zosúladiť s referenčnou architektúrou zadefinovanou v štúdii
uskutočniteľnosti pre elektronizáciu služieb krajských miest, vychádzajúcou z NKIVS, čo sa dosiahne realizáciou
tohto projektu.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizácia projektu vytvorí podmienky pre efektívny výkon samosprávy a zlepší dostupnosť služieb poskytovaných
mestom Prešov občanom, podnikateľom a organizáciám verejnej správy vybudovaním integrovaného informačného
systému mesta Prešov (IIS). Spolu s dobudovaním infraštruktúry sa tak vytvorí prostredie podporujúce efektívne
poskytovanie eGovernment služieb. Architektúra a infraštruktúra IIS bude plne v súlade s požiadavkami na ISVS
definovanými v NKIVS a výnosom MF SR o štandardoch pre ISVS; bude podporovať využívanie centrálnych a
spoločných modulov a bude vystavaná hlavne na princípoch SOA. Zároveň bude projektom zabezpečená
interoperabilita vybudovaného informačného systému mesta Prešov s ďalšími internými a externými informačnými
systémami na lokálnej i centrálnej úrovni verejnej správy. Výsledkom projektu bude poskytovanie 128 eGovernment
služieb mesta Prešov. Realizácia projektu tak podporí napĺňanie globálneho cieľa OPIS - vytváranie inkluzívnej
informačnej spoločnosti, ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky a zároveň aj cieľa
opatrenia 1.2 budovaním efektívnej samosprávy.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt bude implementovaný prostredníctvom nasledovných piatich hlavných aktivít:
1. Analýza a dizajn IIS
2. Implementácia IIS
3. Testovanie IIS
4. Nasadenie IIS
5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Technické zabezpečenie uvedených aktivít bude riešené prostredníctvom externého dodávateľa tovarov a služieb
vybraného na základe verejného obstarávania v súlade s navrhnutým technickým riešením projektu. Pri
implementácii budú využité medzinárodne uznávané metodiky projektového riadenia typu PRINCE 2 a ďalšie, ktoré
zabezpečia efektívne riadenie projektu v každej etape jeho životného cyklu.
Administratívne riadenie projektu zabezpečí projektový tím zložený z interných zamestnancov a externého
dodávateľa služieb projektového riadenia, vybraného v procese verejného obstarávania, čo zabezpečí požadovanú
efektívnosť a kvalitu implementácie, ako aj účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť využitia finančných prostriedkov v
rámci projektu. Publicita bude zabezpečená najmä na web stránke mesta, informačnou tabuľou, letákmi a
brožúrami a ďalšími nástrojmi v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Projekt je navrhnutý v súlade s identifikovanými potrebami mesta Prešov v oblasti elektronizácie služieb

poskytovaných mestom s dôrazom na potreby obyvateľov a podnikateľov ako používateľov služieb mesta, a
zároveň v súlade so súčasnými trendmi v oblasti budovania efektívnej samosprávy na národnej a európskej úrovni,
premietnutými v strategických dokumentoch a právnych normách. Realizácia projektu vytvorí komplexný
integrovaný informačný systém, ktorý bude kompatibilný s informačnými systémami mesta a ďalších organizácií
verejnej správy na lokálnej i národnej úrovni v súvislosti s poskytovaním eGovernment služieb. Vybudovaný IIS
bude tiež využívať princípy SOA a bude spĺňať požiadavky na všeobecnú interoperabilitu. Implementácia projektu
zároveň zabezpečí dobudovanie IKT infraštruktúry mesta ako nevyhnutného predpokladu pre zavádzanie a
efektívnu implementáciu eGovernment služieb. Vybudovaný informačný systém bude koncipovaný tak, aby bola
zabezpečená dostupnosť relevantných dát vo forme otvorených štandardov pre potreby prezentácie týchto dát
prostredníctvom iných softvérových nástrojov a aby bol prispôsobený na prechod a prevádzku v prostredí cloud-u
(kritéria Cloud Ready).
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Predkladaný projekt nadväzuje na projekty realizované na národnej a regionálnej úrovni v oblasti elektronizácie
služieb verejnej správy. Tieto väzby vyplývajú z potreby integrácie komponentov referenčnej architektúry a
eGovernment služieb mesta Prešov do celkovej architektúry eGovernmentu na Slovensku a integrácie s externými
informačnými systémami alebo registrami. Zároveň je navrhnutý v súlade so strategickými zámermi mesta a
koncepciou rozvoja informačných systémov mesta, čo je základným predpokladom dlhodobej udržateľnosti jeho
výsledkov. Finančná udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená mestom Prešov, ktoré v rámci rozpočtu
mesta vyčlenilo potrebné finančné prostriedky na prevádzku vybudovaného informačného systému po ukončení
projektu. Prevádzka a správa výstupov projektu, vybudovaného informačného systému, bude zabezpečená
oddelením informatiky MsÚ Prešov v spolupráci s ostatnými úsekmi a oddeleniami podľa ich kompetencií a
zodpovednosti za príslušné agendy v rámci poskytovania eGovernment služieb.
Výška schválenej pomoci:
2 406 968,68 €
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.

