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 kultúry Slovenskej republiky
Názov projektu:
Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Na MK SR sú niektoré agendy čiastočne elektronizované. Veľa agiend nie je elektronizovaných vôbec. Inštalované
prvky bežia na dedikovanom HW, v internom prostredí na vnútornej lokálnej sieti. Aktuálne prostredie MK SR nespĺňa
požiadavky prevádzkovania informačných systémov verejnej správy na infraštruktúre budovanej na základe konceptu
„cloudu“. U podriadených inštitúcii okrem Pamiatkového úradu a Divadelného ústavu nie sú agendy elektronizované
vôbec. Celkovo sa jedná o 30 podriadených inštitúcii.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Predmetom projektu je rozšírenie existujúceho riešenia formou vybudovania multitenantného riešenia pre všetky
podriadené inštitúcie v pôsobnosti MK SR, ktoré bude po implementácií a nasadení tvoriť univerzálny centralizovaný
systém pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci v elektronickej podobe aj v papierovej podobe pre MK SR a
podriadené organizácie MK SR. Vytvorením multitenantného riešenia sa dá usporiť výrazné množstvo financií
a zjednotiť procesy výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v elektronickej podobe aj v papierovej podobe pre MK
SR a podriadené organizácie MK SR.
Ďalší významný komponent, ktorý riešenia je vybudovanie klientskych riešení pre plnú elektronizáciu „kamenných“
podateľní a zvýšenie produktivity zamestnancov MK SR a podriadených organizácií MK SR, odbremenením od
papierovej dokumentácie.
Ďalší významný komponent riešenia je vybudovanie pracovísk zaručenej konverzie na MK SR a podriadených
organizácií MK SR, v zmysle Zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktoré pri elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci, sú nevyhnutným prvkom pre úplnú elektronizáciu výkonu verejnej moci
prostredníctvom ÚPVS.
c) Spôsob realizácie projektu
Hlavné aktivity:
1. Analýza a dizajn sa skladá z analýzy aktuálneho stavu a rozhraní, analýzy business procesov, analýzy integrácie
a návrhov integračných služieb, dizajnu a architektonického návrhu riešenia. Výstupom bude Business a technická
špecifikácia a funkčný návrh riešenia.
2. Implementácia zabezpečí previazanosť viacerých dostupných modulov (bližšie popísaných v štúdii
uskutočniteľnosti) medzi sebou navzájom a správne nastavenie takto zintegrovaných riešení.
3. Obstaranie HW a SW licencií v rozsahu siedmich mesiacov sa dodajú viaceré HW komponenty ako napr.: PC,
monitory, tlačiarne, skenery, server, dátové úložisko, HW pre podpisovanie zaručeného elektronického podpisu,
páskové knižnice, switch pre SAN a LAN.
4. Nasadenie - ide o aktivity inštalácie a nasadenia riešenia v Dátovom centre a napojenia organizácií na registratúru,
elektronickú podateľňu, modulov ZEP a CEP, nastavenie business procesov, procesný workflow a zdokumentovanie
inštalovanej bázy.
5. Testovanie - zabezpečí overenie dodaných komponentov, ich funkcionalitu, splnenie zadania, dodržania rozsahu
kvalít a pod.
Riadenie a publicita projektu sa bude realizovať zmysle výnosu MF SR a manuálu publicity.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizáciou projektu dôjde k významnému zvýšeniu bezpečnosti a úspore prostriedkov v rámci rezortu kultúry. Zvýši
sa efektivita vybavovania agendy v rezorte. Zabezpečia sa úlohy ktoré vyplývajú s príslušnej legislatívy, ktorá
prispieva k napĺňaniu cieľov Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Do projektu sa zapojí celkovo 30

podriadených inštitúcii v rezorte kultúry a samotné MK SR, čím sa prispeje k naplneniu merateľného ukazovateľa
„Počet organizácií VS zavádzajúcich systém eGovernmentu“. Realizovaním projektu sa vytvorí možnosť pre
verejnosť komunikovať s inštitúciami v rezorte kultúry a to cez integrovanú podateľňu s napojením na UPVS a
sprístupnením centrálnych elektronických priečinkov.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Informačný systém vytvorený v rámci projektu bude spravovaný a prevádzkovaný Ministerstvom kultúry SR.
Administratívne zabezpečenie prevádzky bude v zodpovednosti Ministerstva kultúry SR. Bude pozostávať
predovšetkým v zachovaní pozície finančného a monitorovacieho manažéra, ktorí budú pokračovať v zabezpečovaní
svojich úloh vyplývajúcich z pravidiel čerpania štrukturálnych fondov po určenú dobu. Udržateľnosť výsledkov projektu
z pohľadu prevádzkovania riešenia bude v zodpovednosti Ministerstva kultúry SR, ktoré bude hradiť prevádzkové
náklady projektu zo svojej rozpočtovej kapitoly a zabezpečí jeho dennú prevádzku formou technickej a užívateľskej
podpory.
Výška schválenej pomoci:
5 982 528,04 €
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 03.06.2015
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.

