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 Nové Zámky
Názov projektu:
Elektronizácia služieb Mesta Nové Zámky
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Mesto Nové Zámky sa rozprestiera sa v Podunajskej nížine pri rieke Nitra a patrí medzi mestá s bohatou a
mnohotvárnou históriou. Nové Zámky v súčasnosti neposkytujú žiadne elektronické služby (eGovernment služby)
svojim občanom a podnikateľom. Mesto prevádzkuje elektronický portál mesta (úroveň Front-Office) a systém pre
podporu vnútornej správy organizácie a spracovania agend (úroveň Back-Office). Súčasné riešenie komponentov
architektúry mesta nevyužíva princípy SOA (Service Oriented Architecture) a IS nespĺňajú požiadavky na
integrovateľnosť a všeobecnú interoperabilitu. Komponenty bloku Back Office neposkytujú svoje služby iným
vrstvám resp. komponentom referenčnej architektúry. Medzi jednotlivými blokmi architektúry nie je vybudovaná
ESB (Enterprise Service Bus) pre zabezpečenie integrácie jednotlivých interných alebo externých ISVS a tiež
absentuje procesná integrácia vykonávajúca orchestráciu jednotlivých ISVS. Pre efektívne poskytovanie
eGovernment služieb je potrebné architektúru súčasného stavu rozšíriť a zosúladiť s referenčnou architektúrou
zadefinovanou v štúdii uskutočniteľnosti vychádzajúcou z NKIVS, čo sa dosiahne realizáciou tohto projektu.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu integrovaného informačného systému mesta, t.j. dôjde k inovácii IS
mesta a dobudovaniu prostredia podporujúceho efektívne poskytovanie eGovernment služieb. Architektúra a
infraštruktúra IISM bude založená na princípoch a smerovaní definovanom v NKIVS, bude podporovať využívanie
centrálnych a spoločných modulov a bude vystavaná hlavne na princípoch SOA, kde každý komponent plní jasne
definovanú rolu a kde si tieto komponenty navzájom poskytujú služby a spravidla sú voľne previazané pomocou
integračných nástrojov na integráciu aplikácií (ESB) a integráciu procesov (Procesná integrácia – BPM, WFM, BRE)
a zabezpečí sa interoperabilita a integrovateľnosť s inými ISVS (internými/externými). Mesto po skončení projektu
bude poskytovať 56 elektronických služieb a prispeje k naplneniu globálneho cieľa OPIS, ktorým je vytvorenie
inkluzívnej IS ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky a k cieľu opatrenia 1.2
"efektívnej samospráve".
c) Spôsob realizácie projektu
Technické zabezpečenie:
Projekt bude realizovaný prostredníctvom dodávateľa vybraného na základe VO a v súlade so spracovaným
technickým riešením projektu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom 5 hlavných a 2 podporných aktivít.
Hlavné aktivity:
- Analýza a dizajn IS
- Implementácia IS
- Testovanie IS
- Nasadenie IS
- Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Administratívne zabezpečenie:
Implementácia projektu, ako aj prevádzka vytvoreného riešenia bude realizovaná v súlade so štandardnými a
všeobecne uznávanými princípmi pre riadenie projektov IT (napr. PRINCE2, PMI a pod.), vývoj softvérového diela
(RUP, MSF, XP a pod.), riadenie prevádzky IT (napr. ITIL). Implementácia projektu bude zabezpečená prevažne
internými zdrojmi žiadateľa, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s implementáciou domácich i medzinárodných
projektov. Dohľad nad implementáciou projektu v súlade s princípmi riadenia projektov IT bude zabezpečený
externe. Publicita bude zabezpečená na web stránke mesta, reklamnou a vysvetľujúcou tabuľou.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Globálnym cieľom OPIS, je "vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko
výkonnej vedomostnej ekonomiky" a zároveň cieľom opatrenia 1.2 je "efektívna samospráva" prostredníctvom

elektronizácie služieb miest a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti. Súčasné riešenie komponentov
architektúry mesta nevyužíva princípy SOA a IS nespĺňajú požiadavky na integrovateľnosť a všeobecnú
interoperabilitu. Komponenty bloku Back Office neposkytujú svoje služby iným vrstvám resp. komponentom
referenčnej architektúry. Medzi jednotlivými blokmi architektúry nie je vybudovaná ESB pre zabezpečenie integrácie
jednotlivých interných alebo externých ISVS a tiež absentuje procesná integrácia vykonávajúca orchestráciu
jednotlivých ISVS. Pre efektívne poskytovanie eGovernment služieb a zároveň naplnenie globálneho cieľa OPIS a
opatrenia 1.2, je potrebné architektúru súčasného stavu rozšíriť a zosúladiť s referenčnou architektúrou
zadefinovanou v štúdii uskutočniteľnosti, čo sa dosiahne realizáciou tohto projektu. Implementácia projektu bude
zabezpečená prevažne internými pracovníkmi žiadateľa.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Predkladaný projekt nadväzuje a dopĺňa projekty realizované na národnej a regionálnej úrovni. Tieto väzby
vyplývajú z potreby integrácie komponentov referenčnej architektúry a eGovernment služieb mesta do celkovej
architektúry eGovernmentu na Slovensku, t.j. integrácie s externými informačnými systémami alebo registrami.
Projekt tak prispieva k naplneniu globálneho cieľa OPIS, čo vytvára predpoklad, že nielen mesto, financovaním
prevádzky vybudovaného systému a jeho ďalšieho rozvoja, ale aj nepriamo celá spoločnosť sa budú snažiť udržať
vybudovaný IISMP a zabezpečiť jeho ďalší rozvoj, rozširovanie, budovanie IOM a využívanie. Na základe
vyčíslených finančných a ekonomických prínosov rokom návratnosti je 7. rok, čo znamená, že v 7. roku od začiatku
realizácie projektu sa investované prostriedky na elektronizáciu služieb začnú vracať prostredníctvom prínosov zo
zavedených služieb. Projekt má svoju opodstatnenosť a je ekonomicky dlhodobo udržateľný. Projekt vyhovuje z
pohľadu hodnotenia finančnej efektivity všetkým predpísaným požiadavkám.
Výška schválenej pomoci:
795 420,09 €
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.

