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:
Metainformačný systém
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti je v prevádzke prvá verzia Metainformačného systému, ktorá bola sprevádzkovaná v roku 2009.
Poskytuje funkcionalitu podľa vtedajších požiadaviek, ktoré sa zároveň vyvíjali v priebehu rokov a funkcionalita sa
prispôsobovala (predovšetkým formou zefektívnenia formulárov a optimalizáciou počtu požadovaných informácii od
povinných osôb) aktuálnym požiadavkám na evidenciu údajov o projektoch a službách eGovernmentu. MetaIS bol
budovaný ako flexibilný systém, ktorý umožnil splnenie všetkých zmenových požiadaviek, niekedy však za cenu
„ohýbania“ funkcionality systému, čo sa nevyhnutne prejavilo na použiteľnosti (v zmysle usability a UX) systému.
Tieto skutočnosti v spojitosti s požiadavkou na modernizáciu a rozšírenie funkcionalít o monitoring, správu
softvérových licencií, riadenie integrácie a provisioning sú hlavnými dôvodmi zámeru implementácie technologicky
nového systému MetaIS, ktorý by mal implementovať nové požiadavky a súčasne rozvinúť existujúcu funkcionalitu
tak, aby bolo zabezpečené, že MetaIS bude obsahovať aktuálne informácie o komponentoch eGovernmentu.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Po ukončení realizácie aktivít bude k dispozícii Metainformačný systém s nasledovnou funkcionalitou:
• funkcionalita na podporu správy EA VS,
• zber a evidencia koncepcií rozvoja IS povinných osôb,
• evidencia softvérových licencií organizácii štátnej správy,
• evidencia ISVS a ich funkcionalít,
• evidencia údajových fondov
• evidencia implementovaných služieb eGovernmentu a vzťahových nadväzností služieb
• procesy evidencie integrácie a integračných väzieb medzi komponentmi eGovernmentu,
• monitoring funkčnosti jednotlivých komponentov eGovernmentu,
• funkcionalita na podporu vykonávania procesov plánovania a vykonávania kontrol komponentov eGovernmentu,
• podpora procesov provisiongu a riadenia prístupov k webovým službám,
• podpora workflow pre štandardizáciu a publikovanie štandardov v oblasti ISVS,
• podpora pre uchovávanie informácií z oblasti bezpečnostných auditov,
• funkcionalita správy a manažmentu dokumentov (DMS).
Výsledkom projektu bude zjednodušenie a lepší prístup k informáciám zo strany používateľov IS a verejnosti, ako aj
zavedenie nových funkcionalít pre potreby MFSR ako správcu MetaIS.
c) Spôsob realizácie projektu
Plánované aktivity projektu sú rozdelené medzi hlavné a podporné aktivity. Aktivita „Analýza a dizajn IS“ sa zameria
na analyzovanie existujúceho prostredia a návrh budúceho stavu. Zahŕňa aj potrebný SW a špecifikáciu HW
vybavenia pre vybudovanie riešenia. Následne v rámci aktivity „Implementácia IS“ bude vytvorené navrhnuté riešenie.
Aktivity „Testovanie IS“ a „Nasadenie IS“ budú zamerané na overenie správnosti vytvoreného riešenia a jeho
uvedenie do rutinnej prevádzky.
Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením, ktoré bude vykonávané v súlade s metodikou PRINCE2.
Podporné aktivity budú zamerané na „Riadenie projektu“ a „Publicitu a informovanosť” prostredníctvom ktorej bude
zabezpečené informovanie verejnosti o obsahu a význame projektu.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Navrhované riešenie vytvorí podmienky pre štátnych zamestnancov povinných osôb, ktoré umožnia efektívnejší
vývoj, správu a zdieľanie informácii o komponentoch eGovernmentu.
Riešenie je nevyhnutné realizovať aj z nasledovných dôvodov:

• zavedenie nástrojov na efektívne riadenie a budovanie enterprise architektúry verejnej správy,
• zefektívnenie nákupov a správy softvérových licencií,
• zefektívnenie integrácie elektronických služieb.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je založená na technickej a administratívnej podpore zavedeného riešenia zo strany
pracovníkov MFSR. Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z rozpočtovej kapitoly MFSR.
Návratnosť investície (vyjadrená v nákladovo-výnosovej analýze k projektu) je založená na prínosoch vyplývajúcich
z ušetrenia času potrebného integráciu služieb na strane žiadateľov o služby a kvalitatívnych prínosoch vyplývajúcich
z prínosov k efektívnejšiemu obstarávaniu softvérových licencií, prínosu k bezpečnosti a zlepšenie transparentnosti
a teda aj verejnej kontroly pri budovaní komponentov eGovernmentu.
Výška schválenej pomoci:
11 949 516,00 €
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 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.

