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 spravodlivosti Slovenskej republiky
Názov projektu:
Rozvoj elektronických služieb súdnictva
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Vo viacerých agendách úsekov súdnictva a väzenstva čelí SR pretrvávajúcim nepriaznivým trendom (nárast
nápadu nových vecí vybavovaných priamo sudcami, nápad všetkých agend, stagnácia skracovania dĺžky konaní a
v niektorých agendách sa predlžuje, evidujeme vysoký počet nevybavených exekúcií). S tým koreluje nárast počtu
nevybavených vecí a vysoký počet prípadov nerozhodnutých v primeranej lehote. Rezort čelí rastúcim nákladom
väzenstva spojených s eskortami na súdne pojednávania, rastu nákladov na znalcov a právne služby a problémy sa
týkajú aj niektorých zákonom zverených dohľadových úloh. Viaceré IS sú zastarané, ich finančná a operatívna
prevádzka je neekonomická, umožňujú publikovanie len malej skupiny e-služieb a je nevyhnutné pristúpiť k ich
rozvoju, integrácií a budovaniu nových komponentov IS. Publikované e-služby nemôžu, alebo len veľmi obmedzene
pristupovať k základným, referenčným a ďalším registrom. V súčasnom stave nie sú schopné zefektívniť
vybavovanie agend, pre ktorý sú určené. Existujú bariéry v komunikácii s ďalšími inštitúciami VS na vnútroštátnej a
medzinárodnej úrovni. Podrobnejšie informácie o súčasnom stave poskytuje ŠÚ (MS SR, 2013).
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Projekt rozvinie a zavedie nové sofistikované e-služby. Jeho implementáciou sa modernizuje, vybuduje a integruje
významná časť IS súdnictva poskytujúcich e- služby súvisiace so životnými situáciami občanov, podnikateľov a
službami orgánov verejnej moci, napĺňa ciele štátnej politiky v oblasti justície („otvorený súd“, eliminácia prieťahov v
súdnych konaniach, zvyšovania vymožiteľnosti práva) aj prostredníctvom zefektívnenia činností a organizácie
súdnictva a rezortu a zavádzaním najmodernejších IKT. Synergicky sa prispeje k zníženiu nákladov súvisiacich so
zabezpečovaním agend uvedených úsekov verejnej správy, šetreniu času a zvýšeniu komfortu na strane
používateľov elektronických služieb rezortu, ako aj ich poskytovateľov. Tie sa týkajú služieb Informačného systému
súdov (eŽaloby, služby ESS), videokonferenčných služieb súdnictva, služieb InfoSÚDu, EDZ, CEEx, ako aj
elektronizácie justičnej štatistiky a rezortného výkazníctva v napojení na univerzálne bezpečné úložisko súdnictva a
ním pokrývané procesy.
Projekt umožní realizovať ďalšie projekty súvisiace s národnými cieľmi a cieľmi EÚ v agendách elektronizácie
justície.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt je rozvrhnutý na hlavné a podporné aktivity, tie na nižšie entity (balíky činností a moduly). Trvanie projektu
nepresiahne 24 mesiacov. Realizácia projektu bude ukončená v záujme plynulého finančného vysporiadania v
požadovanom období.
5 hlavných aktivít prispieva priamo k dosiahnutiu výsledkov projektu doplnené 2 podpornými.
Hlavné aktivity:
1. Analýza a dizajn IS;
2. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií;
3. Implementácia IS;
4. Testovanie IS;
5. Nasadenie IS.
Pokrývajú časti projektu, ktorých predmetom je obstaranie IT infraštruktúry (HW a SW licencií) a vývoj a nasadenie
riešených ISVS.
Publicita a informovanosť zahŕňa podporné aktivity smerujúce k zvýšeniu povedomia o projekte u odbornej a širokej
verejnosti. Organizačne budú aktivity zabezpečované projektovým tímom (riadenie projektu) v spolupráci s
externými dodávateľmi služieb, HW a SW licencií. Projektový tím bude zmiešaný, zložený z pracovníkov MS SR a
externých členov. Riadenie projektu bude realizované podľa štandardov projektového riadenia.
Okrem odborných činností s tým súvisí vypracovanie súvisiacej dokumentácie a realizáciu všetkých

administratívnych úkonov spojených s implementáciou projektu.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Projekt vychádza zo súčasnej východiskovej situácie a identifikovaných potrieb cieľových skupín projektu
opísaných vyššie. Nadväzuje na prebiehajúce, alebo zrealizované investície do elektronizácie justície a dopĺňa
projekty elektronizácie VS na centrálnej aj regionálnej úrovni, ako aj požiadavky EÚ. O vhodnosti svedčia
skúsenosti členských štátov EÚ, kde sa dostavujú prínosy obdobných investícií.
MS SR je ako ÚOŠS pre súdnictvo a väzenstvo a vzhľadom na zákonom vymedzené kompetencie a úlohy jediným
vhodným subjektom pre realizáciu projektu RESS. Okrem iného MS SR riadi a metodicky usmerňuje vývoj,
nasadzovanie a využívanie IS a technológií na súdoch, spravuje, prevádzkuje a zabezpečuje centrálny IS súdnictva
(ISS), metodicky usmerňuje výkon archívnictva a koordinuje nákupu technických a programových prostriedkov
súdov a nasadzovania IS, vývoj, ako aj nasadzovania ISVS na súdoch. Rezort disponuje potrebnými a skúsenými
personálnymi a odbornými kapacitami pre realizáciu projektu (odborníci pre oblasť správy súdov, znaleckej,
exekučnej agendy, justičná informatika a realizácie IT projektov). Zároveň je dlhodobo prevádzkovateľom IS
súdnictva.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Analýza prínosov a nákladov preukázala dlhodobú udržateľnosť projektu. Výsledky dosiahnuté realizáciou projektu
(budované, rozvíjané a integrované IS poskytujúce e-služby a predmetné HW a SW vybavenie) budú po skončení
realizácie gestorované, spravované a prevádzkované MS SR prostredníctvom jeho špecializovaných útvarov.
Rezort zabezpečí uplatňovaním zásad projektového riadenia, zavádzaním opatrení na znižovanie rizík počas
trvania projektu, ako aj po jeho ukončení maximálnu možnú mieru eliminácie rizík a nepriaznivých dopadov (včasná
identifikácia, evidencia, monitorovanie). Tiež organizačne zabezpečí udržanie výsledkov projektu z finančného
a technického hľadiska. Prevádzku (riešenie problémov používateľov, odstraňovanie prevádzkových problémov a
chýb, nevyhnutný upgrade a pod.) zabezpečí internými kapacitami v prípade potreby aj spoluprácou s externým
dodávateľom. Výdavky budú kryté z rozpočtových zdrojov kapitoly MS SR počas životnosti projektu (s perspektívou
5 a viac rokov po ukončení realizácie).
Výška schválenej pomoci:
28 492 566,80 €
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 03.02.2014
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Patrik Kratochvíl (zastupoval Mojmíra Kollára), Norbert Molnár, 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.

