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 financií Slovenskej republiky
Názov projektu:
Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Verejná správa pracuje s množstvom údajov, ktoré potrebujú byť zdieľané. V rámci VS v súčasnosti neexistuje systém
tvorby a zdieľania spoločných (referenčných) údajov, jednotlivé subjekty vkladajú do svojich systémov údaje, ktoré
už existujú v iných ISVS (nevyhovuje zákonu o eGovernmente), alebo sa izolovane snažia získať údaje dvojstrannými
dohodami s vlastníkmi údajov. Množstvo takýchto údajov sú chybné alebo neúplné údaje a následne vyžadujú
manuálnu korekciu. Vzhľadom na množstvo uzlov, kde údaje vznikajú, ako i množstvo uzlov pre distribúciu, je
dvojstranná výmena neefektívna. Referenčné údaje sú udržiavané v referenčných registroch. Sú základnými údajmi,
na ktoré sú naviazané všetky ostatné agendy a agendové systémy. Riešenie vybraných referenčných registrov je v
súčasnosti pripravované v rámci rozbehnutých projektov súčasného programu OPIS. Subjekty VS sú zaťažené nielen
zadávaním údajov už existujúcich v ISVS, ale aj budovaním vlastného riešenia distribúcie dát, vytváraním
dvojstranných rozhraní systém - systém a dohľadávaním nezrovnalostí v údajoch a tak venujú svoje kapacity a
pozornosť obslužným činnostiam na úkor hodnototvorných procesov.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Po ukončení projektu bude vytvorený systém Centrálnej Správy Referenčných údajov (CSRU) zameraný na správu
katalógu referenčných údajov zabezpečovaných CSRU, integráciu systémov so synchronizáciou spoločných
referenčných údajov, so synchronizáciou spoločných zdieľaných dát, centrálne úložisko referenčných údajov a ich
distribúciu a automatickú distribúciu referenčných údajov princípom Push. Bude zrealizovaná jeho implementácia,
vybudovanie platformy a nasadenie riešenia pre vybrané subjekty a systémy do prevádzky. Bude zavedená 1 eGov
služba a 4 podporné služby IS. Verejná správa bude nákladovo a časovo efektívnejšia vďaka práci s aktuálnymi
zdieľanými a kvalitnejšími údajmi, zefektívni sa zadávanie a spracovávanie referenčných údajov (zamedzenie
duplicity požadovania údajov od používateľov IS VS), zjednoduší sa riadene a zavádzane zmien, znížia sa nároky na
prevádzku a podporu systémov, zefektívni sa riešenie konfliktov a opráv údajov, kompletnosti, časovej aktuálnosti
a preukázateľnosti údajov a zlepší sa kvalita podkladov pre rozhodovanie.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude trvať 10 mesiacov a bude pozostávať z 5 hlavných a 2 podporných aktivít:
Hlavné aktivity:
Aktivita 1: Analýza a dizajn IS (detailná funkčná špecifikácia IS CSRU, návrh a plán riešenia)
Aktivita 2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií (dodávka softvérových licencií)
Aktivita 3: Implementácia IS (vývoj SW riešenia IS CSRU)
Aktivita 4: Testovanie IS (testovanie SW riešenia IS CSRU)
Aktivita 5: Nasadenie IS (nasadenie SW riešenia IS CSRU do prevádzkového prostredia)
Podporné aktivity:
Aktivita 6: Riadenie projektu (externé riadenie dodávok, finančné riadenie a monitoring projektu)
Aktivita 7: Publicita a informovanosť (povinná publicita, komunikačná stratégia, mediálny priestor)
Organizačne a technicky budú aktivity zabezpečované projektovým tímom v spolupráci s dodávateľmi IS a SW
licencií, vybranými na základe VO, ukončeného pred predložením ŽoNFP. Publicita zahŕňa vypracovanie
komunikačnej stratégie, mediálnu kampaň - inzerciu v lokálnych médiách, priamu komunikáciu s povinnou osobou a
PR aktivity – na zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ktorí budú koncovými používateľmi e-služieb,
poskytovaných CSRU prostredníctvom ÚPVS.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza zo súčasného nevyhovujúceho stavu, kedy subjekty vkladajú do svojich

systémov údaje, ktoré už existujú v iných ISVS alebo sa izolovane snažia získať údaje dvojstrannými dohodami s
vlastníkmi údajov, vynakladajú náklady na budovanie a údržbu svojich vlastných riešení riadenia dát a venujú svoje
kapacity dohľadávaniu nezrovnalostí v údajoch, čo spôsobuje neefektívnosť VS. Z toho vyplýva potreba
implementácia centrálneho procesu tvorby a zdieľania referenčných údajov, potreba vybudovania centrálne riadenej
platformy na riadenie referenčných údajov VS a potreba nasadenia takéhoto riešenia pre subjekty a systémy VS.
d2) MF SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly,
vnútorného auditu a vládneho auditu. MF SR je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti,
koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov
ustanovených osobitnými zákonmi. Je žiadateľom, ktorý má dostatok skúseností a personálnych i technických
predpokladov na úspešnú realizáciu projektu.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude žiadateľ zabezpečovať udržiavanie výsledkov projektu z finančného i
prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. IS CSRU bude spravovať MF SR a prevádzkovať
DataCentrum. Výdavky na jeho prevádzku budú kryté z rozpočtových zdrojov MF SR. Žiadateľ bude zabezpečovať
elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie a monitorovania rizík a uplatňovaním
zásad projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho
ukončení.
Analýza prínosov a nákladov preukázala dlhodobú udržateľnosť projektu. Z jej výsledkov vyplýva, že investície do
národného projektu na vytvorenie IS CSRU sa začnú vracať v 7. roku od začiatku jeho realizácie. Systém CSRU je
navrhnutý ako univerzálny, s možnosťou postupného napájania ďalších subjektov / zdrojových a cieľových IS. Po
ukončení prvej fázy riešenia, ktorá je predmetom predkladaného projektu, bude systém CSRU postupne rozširovaný
pre ďalšie subjekty a systémy. Systém je navrhovaný pre subjekty VS, občanov a komerčné subjekty.
Výška schválenej pomoci:
13 088 096,80 €
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 29.01.2015
Jaroslav Mikla, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Peter Kostolný, 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.

