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 školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Názov projektu:

Digitálne učivo na dosah
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Nositeľom projektu Digitálne učivo na dosah je MŠVVaŠ SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre školstvo,
vedu, výskum a šport. Partnerom projektu bude Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý ako prevádzkovateľ
zabezpečuje prevádzku a dostupnosť ústredného portálu, a ako správca zabezpečuje správu, prevádzku a rozvoj
Govnetu a elektronické prepojenie ústredných orgánov štátnej správy cez Govnet. Žiadateľ národného projektu pozná
prostredie rezortu školstva a jednotlivých škôl, má skúsenosti s implementáciou projektov veľkého rozsahu a je
vhodný aj z hľadiska oprávnenosti. Úrad vlády je vhodný z viacerých dôvodov: má skúsenosti s plánovaním
a implementáciou projektov obdobného rozsahu a taktiež dokáže pri realizácii navrhovaného projektu dosiahnuť
najlepšie synergie s inými sieťami a iniciatívami v oblasti rozvoja vysokorýchlostných sietí, čím sa zvýši počet
vstupných bodov a klesnú náklady na prístupové siete. Partner má zároveň skúsenosti s realizáciou projektov veľkého
rozsahu a je vhodný aj z hľadiska oprávnenosti.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Na konci realizácie projektu bude vytvorená a prevádzkovaná služba prístupu k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu
pre koncových používateľov regionálnych školských zariadení a vybudovaná vyhradená sieť MŠVVaŠ SR.
Projekt zabezpečí bezpečné pripojenie vybraných školských zariadení k vyhradenej sieti MŠVVaŠ, aby sa na
jednotlivé školy dostal digitálny edukačný obsah v požadovanej kvalite, a to v súlade s Koncepciou informatizácie
a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020, prioritný cieľ "Infraštruktúra a súvisiace vybavenie pre
informatizáciu a digitalizáciu rezortu školstva" a "Elektronické služby rezortu na centrálnej a regionálnej úrovni".
Prepojenie k digitálnemu obsahu iných inštitúcií bude realizované prostredníctvom centrálneho uzla zriadenej
vyhradenej siete MŠVVaŠ.
Motiváciou je, aby sa študenti dostali k digitálnemu učivu či pomôckam prakticky bez obmedzenia.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude trvať 12 mesiacov (4 hlavné aktivity a 2 podporné aktivity).
Hlavné aktivity:
Aktivita 1: Analýza a dizajn IS (detailná analýza potrieb žiadateľa v zmysle definovaných služieb a detailný návrh
technologického riešenia systémov)
Aktivita 2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií (dodávka HW vybavenia a potrebného SW)
Aktivita 3: Implementácia IS (vývoj navrhovaného riešenia a aplikačného programového vybavenia v zmysle
špecifikácie požiadaviek)
Aktivita 4: Testovanie a Nasadenie IS (testovanie riešenia, ktoré bude nasadené do prevádzky, nasadenie eGOV
služby)
Podporné aktivity:
Aktivita 5 : Riadenie projektu
Aktivita 6: Publicita a informovanosť
Hlavné aktivity budú zastrešené projektovým tímom v spolupráci s dodávateľom riešenia IS, HW a licencií.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
D1) Predkladaný projekt plne podporuje elektronizáciu služieb žiadateľa cez naplnenie opatrenia 1.2 „Elektronizácia
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni“ a zásadnú zmenu kvality
poskytovaných služieb prostredníctvom ich elektronizácie a sprístupňovania cez komunikačné nástroje.
Zdôvodnenie vhodnosti:
- zrýchlenie, zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti, kvality a dostupnosti služieb

- zníženie výdavkov poskytovateľa služieb na vybavovanie agendy
- časová a finančná úspora používateľov služieb
- skvalitnenie zabezpečenia ochrany dokumentov a údajov IS
D2) MŠVVaŠ SR sa zasadzuje o presadzovanie digitalizácie a elektronizácie do svojich procesov. Realizácia projektu
bude zabezpečovaná skúseným projektovým tímom v spolupráci s dodávateľmi. Žiadateľ projektu spolu s partnerom
zostavil kvalitný projektový tím zložený z interných a externých odborníkov, ktorí disponujú dostatočnými odbornými
a administratívnymi kapacitami na úspešnú implementáciu projektu.
Vytvorený informačný systém bude slúžiť potrebám žiakov a pedagogickým pracovníkom.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po ukončení realizácie projektu bude žiadateľ zabezpečovať udržiavanie výsledkov projektu z finančného a
prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Riešenie problémov používateľov, odstraňovanie
prevádzkových problémov a chýb bude zabezpečené na základe zmluvy s dodávateľom. Prevádzkové náklady na
projekt budú hradené z časti žiadateľom a z časti partnerom projektu.
Žiadateľ zabezpečí elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie, monitorovania
rizík a uplatňovaním zásad projektového manažmentu, v rámci ktorých budú vytvorené opatrenia na znižovanie rizík
počas trvania celého projektu, ako aj po jeho ukončení. Analýza prínosov a nákladov preukázala dlhodobú
udržateľnosťˇ projektu. Finančná návratnosť investície sa predpokladá v 10-tom roku, v súlade s požiadavkami OPIS.
Implementovaný IS pre národný projekt zjednoduší prístup k vzdelávaciemu obsahu pre koncových používateľov
regionálnych školských zariadení pomocou vyhradenej siete MŠVVaŠ SR.
Výška schválenej pomoci:
29 409 467,87 €
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.

