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:

Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Názov projektu:
Elektronické služby v spoločnosti EXIMBANKA SR
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej EXIMBANKA SR) bola zriadená osobitným zákonom č. 80 /
1997 Z. z.. Ako špecializovaná finančná inštitúcia spája v sebe bankové a poisťovacie činnosti s cieľom podpory
export.
Poslaním EXIMBANKY SR je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít.
Súčasná situácia elektronizácie služieb v spoločnosti EXIMBANKA SR je nasledovná: žiadosti sa podávajú v
papierovej forme a v papierovej forme sa aj ďalej spracovávajú. Táto forma komunikácie medzi klientmi (PO) a
EXIMBANKOU SR prináša zložitú prípravu podkladov, ich vypĺňanie a spracúvanie. Administratívne úkony taktiež
vyžadujú veľkú časovú náročnosť a zaťažujú žiadateľov i pracovníkov EXIMBANKY SR. Na základe uvedeného
súčasného stavu sa EXIMBNAKA SR rozhodla elektronizovať svoje služby a vybudovať tak definované elektronické
služby za účelom efektívnej komunikácie medzi klientmi - PO a pracovníkmi príslušných oddelení EXIMBANKY SR.
Elektronizácia služieb a procesov súvisiacich s podávaním a správou žiadostí umožní najmä skvalitniť poskytovanie
služieb klientom, a zvýšiť efektívnosť administratívnych procesov. Uvedené sa dosiahne realizáciou projektu.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Po úspešnej realizácii projektu sa dosiahne elektronizácia definovaných služieb a procesov súvisiacich s podávaním
a správou žiadostí, umožní skvalitniť poskytovanie služieb klientom, zvýšiť efektívnosť administratívnych procesov,
prispieť k lepšiemu informovaniu o službách, skrátiť čas poskytovania služieb, zjednodušiť a zrýchliť dostupnosť
informácií klientom. Navrhované riešenie rozširuje existujúce portfólio služieb poskytovaných EXIMBANKOU SR
svojim klientom, a to najmä posilnením (rozšírením) úlohy Portálu ako hlavného komunikačného kanála medzi
EXIMBANKOU SR a klientom. Riešenie bude pripravené na jednosmernú integráciu do vybraných registrov a ISVS
a modulov UPVS. Integrácia na definované registre ISVS a SM UPVS bude riešená cez internet, prostredníctvom
komunikačných rozhraní v definovaných štruktúrach. Integrácia a verifikácia komunikačných rozhraní a funkčností na
požadované registre a ISVS bude možná, pokiaľ tieto služby budú pripravené aj na strane poskytovateľov služieb.
V rámci projektu sa zavedenie 37 elektronických služieb dostupných online. Projekt je v súlade s globálnym cieľom
OPIS a cieľom opatrenia 1.1.
c) Spôsob realizácie projektu
Príprava, implementácia projektu, ako aj prevádzka vytvoreného riešenia sa bude realizovať v súlade so
štandardnými a všeobecne uznávanými princípmi pre riadenie projektov IT (napr. PRINCE2, PMI a pod.). Vývoj
softvérového riadenia projektu bude v súlade s podmienkami pre riadenie informačnej bezpečnosti, výnosom o
štandardoch ISVS v zmysle zákona NRSR č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, s Metodickým pokynom MF SR č. MF/28999/2009-132
pre riadenie IT projektov a rovnako bude rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné princípy IS v EÚ.
Hlavne aktivity projektu:
1. Analýza a dizajn
2. Implementácia
3. Testovanie
4. Nasadenie
5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Technické zabezpečenie realizácie projektu bude zabezpečené pomocou externého dodávateľa tovarov a služieb,
ktorý bude mať na starosti realizáciu hlavných aktivít projektu. Všetci dodávatelia budú vybraní v súlade so zákonom
č. 25/2006 Z.z.. Publicita bude zabezpečená v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Projekt je navrhnutý v súlade s potrebami EXIMBANKY SR v oblasti elektronizácie služieb ňou poskytovaných, s
dôrazom na potreby klientov a zároveň v súlade so súčasnými trendmi v oblasti budovania efektívnej štátnej správy.
Služby EXIMBANKY SR budú ďalej integrované s definovanými službami ÚPVS, vybranými registrami IS VS a
Registrom bankových úverov a záruk, Registrom dlžníkov - VšZP, Union zdravotná poisťovňa a.s., Dôvera zdravotná
poisťovňa a. s. a budú poskytovať služby prostredníctvom aplikačného aj používateľského rozhrania, pričom jeho
funkcionalita bude navrhnutá tak, aby umožňoval plnohodnotne vytvoriť zápis o udalosti v elektronickej forme
(vrátanie príloh) s možnosťou vytvorenia zápisu, editácie a zrušenia zápisu.
Sprístupnenie výsledkov projektu bude pozitívne prispievať k cieľom informatizácie spoločnosti v nasledovnom
rozsahu:
•Výrazne znížiť administratívne zaťaženie klientov pri vybavovaní žiadostí.
•Zvýšiť transparentnosť procesov a skrátiť čas vybavovania agend.
•Znížiť počet administratívnych úkonov klientov pri vybavovaní agend.
•Elektronické služby zavedú aktívnu interakciu a zvýšia transparentnosť komunikácie medzi klientmi a pracovníkmi
EXIMBANKY SR.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po realizácii projektu bude udržateľnosť výsledkov projektu z pohľadu prevádzkovania riešenia v zodpovednosti
EXIMBANKY SR, ktorá bude hradiť prevádzkové náklady systému z rozpočtovej kapitoly EXIMBANKY SR
a zabezpečí jeho dennú prevádzku formou technickej a užívateľskej podpory. Návratnosť investície je založená najmä
na nepriamych prínosoch, ktoré projekt Elektronické služby v spoločnosti EXIMBANKA SR prinesie v podobe úspory
času používateľa, resp. poskytovateľa a dostupnosti služby a tiež znížení celkových nákladov na poskytovanie
služieb. Podľa výpočtu na základe metodiky CBA doba návratnosti investície je 9 rokov. Návratnosť sa prejaví najmä
vo zvýšení efektivity práce a znížení prevádzkových nákladov a v úspore času na strane zamestnancov a žiadateľov
služieb.
Výška schválenej pomoci:
4 749 468,00 €
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 23.07.2014
Jaroslav Mikla, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Kornélia Čajková, Norbert Molnár
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.

