Zámer národného projektu
Národný projekt Register úpadcov
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7
Informačná spoločnosť

1. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy
Projekt vychádza zo súčasnej východiskovej situácie a identifikovaných potrieb cieľových skupín a zo
strategickej koncepcie informatizácie rezortu MS SR vypracovanej v Koncepcii rozvoja informačných systémov
verejnej správy (KRIS) a z dlhodobých cieľov informatizácie verejnej správy, ktoré vychádzajú zo Stratégie
informatizácie verejnej správy a z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Nadväzuje na
prebiehajúce, alebo zrealizované investície do elektronizácie rezortu spravodlivosti a dopĺňa projekty
elektronizácie VS na centrálnej úrovni. MS SR je vzhľadom na zákonom vymedzené kompetencie a úlohy
jediným vhodným subjektom pre realizáciu projektu RÚ. Okrem iného MS SR riadi a metodicky usmerňuje vývoj,
nasadzovanie a využívanie IS a technológií v tejto oblasti a spravuje. Rezort disponuje potrebnými a skúsenými
personálnymi a odbornými kapacitami pre realizáciu projektu (odborníci pre oblasť legislatívy, justičná
informatika a realizácie IT projektov).
2. Prijímateľ národného projektu a dôvod jeho určenia
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je v zmysle § 13 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej
správy pre súdy a väzenstvo.
Podľa článku (2) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného
práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a
medzinárodného práva súkromného.
MS SR je vzhľadom na zákonom vymedzené kompetencie a úlohy jediným vhodným subjektom pre realizáciu
projektu RÚ.
3. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII
PRIORITNÁ OS 7: INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ
INVESTIČNÁ PRIORITA 2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického
vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
4. Rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované
Hlavné aktivity
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Implementácia
Testovanie
Nasadenie
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Aktivita 2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
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•
V rámci tejto etapy bude realizovaná dodávka HW infraštruktúry a potrebných SW licencií. Tieto
prostriedky budú nasadené do produkčného prostredia tak, aby mohli byť nasadené implementované moduly IS
RÚ.
•
Rozdelenie HW a SW:
 HW - servery (OS, AS, WS, RDBMS)
 HW - sieťové komponenty (LAN)
 SW - Licencie
V rámci tejto aktivity sa zabezpečí HW pre primárne dátové centrum
V rámci tejto aktivity sa obstarajú nasledovné typy licencií pre primárne dátové centrum:
Softvér a licencie pre Aplikačnú podporu
Softvér a licencie pre portál
Softvér a licencie pre Komunikačné systémy a zabezpečenie
Licencie pre operačný systém RedHat EL
Softvér a licencie pre operačné systémy
Aktivita 3: Implementácia
V rámci aktivity Implementácia budú zabezpečené činnosti súvisiace s postupnou implementáciou modulov
technického riešenia a ich integráciou medzi sebou a IS RÚ s ostatnými ISVS. Cieľom tejto aktivity je
implementácia a integrácia nasledovných modulov IS:
•
•
•

Modul IS RÚ pre verejnosť
Modul pre správcov
Jadro IS RÚ

Aktivita 4: Testovanie
Cieľom aktivity je preveriť interakciu medzi modulmi, správnosť integrácie komponentov softvéru, či všetky
požiadavky boli správne implementované a identifikovať chyby a zaistiť ich riešenie pred nasadením IS RÚ do
ostrej prevádzky.
V rámci tejto aktivity prebehne testovanie nasledovných modulov IS a ich integračné testovanie:
•
Modul IS RÚ pre verejnosť
•
Modul pre správcov
•
Jadro IS RÚ
Aktivita 5: Nasadenie
Cieľom predmetnej aktivity je postupné nasadzovanie základnej infraštruktúry, prvá iterácia úprav, sada
integračných služieb a portálov so službami. Prvé nasadzovania sa uvažujú v polovici časového harmonogramu
technického riešenia ak neuvažujeme obstarávanie, zazmluvnenie a spúšťanie projektu. Úlohou aktivity je
úspešné vytvorenie produkčných verzií a sprístupnenie aplikácií koncovým používateľom. Bude tiež zahŕňať
činnosti ako plánovanie a riadenie beta testovania, migrácia existujúcich údajov, formálnu akceptáciu.
Nasadzovanie bude trvať do konca trvania projektu. V rámci aktivity prebehne nasadenie nasledovných modulov
IS RÚ:
•
•
•

Modul IS RÚ pre verejnosť
Modul pre správcov
Jadro IS RÚ

Aktivita takisto predpokladá činnosti v oblasti prípravy školení a školenia kľúčových používateľov/školiteľov na
strane MS SR, ktoré bude poskytovať dodávateľ technického riešenia a jeho plán bude súčasťou sprievodnej
projektovej dokumentácie z implementácie projektu.
Súčasťou školení bude aj školiaca dokumentácia a v cene sú zahrnuté aj náklady na prípravu školení (napr.
príprava priestorov, príprava školiacej dokumentácie a pod.).
Podporná aktivita: Riadenie projektu
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Aktivita bude trvať počas celej doby spúšťania, realizácie a ukončovania projektu. Pokrýva činnosti verejného
obstarávania, celostného projektového riadenia, finančného riadenia a monitorovania realizácie projektu v
zmysle systému riadenia ŠF a KF a systému finančného riadenia ŠF a KF.
Grant projektu bude zabezpečovať strategickú koordináciu projektových činností na strane prijímateľa.
Projektový manažér bude riadiť administratívne a organizačné zabezpečenie implementácie projektu,
komunikovať a spolupracovať s vybraným dodávateľom, komunikovať s RO a SORO, sledovať plnenie
harmonogram projektu a zabezpečovať dokumenty požadované RO a SORO. Asistent projektového manažéra
bude zabezpečovať administratívnu podporu projektu, písomnú komunikáciu, administratívne vedenie
projektovej dokumentácie a prípravu podkladov pre členov projektového tímu. Finančné riadenie projektu
(žiadosti o platbu), kontrolu rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrolu podpornej účtovnej
dokumentácie a poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov bude zabezpečovať finančný manažér.
Činnosť manažéra monitorovania bude zahŕňať monitorovanie projektu (monitorovacie správy), kontrolu jeho
priebehu a súladu s cieľmi, monitorovanie napĺňania indikátorov projektu a vyhodnocovanie plnenia jednotlivých
aktivít projektu. Interné kapacity pre riadenie projektu budú v prípade potreby doplnené externými kapacitami.
Riadenie projektu pokrýva aj aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a
príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu k štandardom pre ISVS č. 312/2010, ktoré bude
zabezpečovať prijímateľ a to svojimi zdrojmi, v spolupráci s dodávateľom technického riešenia. V neposlednom
rade bude aktivita riadenia projektu pokrývať tzv. zaistenie kvality (quality assurance).
Výstupmi aktivity budú žiadosť o NFP a jej prílohy, dokumentácia k verejnému obstarávaniu, dokumentácia k
riadeniu projektu, žiadosti o platbu, monitorovacie správy projektu a pod.
Podporná aktivita: Publicita a informovanosť
Aktivita pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity v súlade s Manuálom pre
informovanie a publicitu. MS SR umiestni na mieste realizácie projektu reklamnú tabuľu o projekte (1 x) a
najneskôr do 6 mesiacov po ukončení realizácie projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu (1 x). Na miestach realizácie
(zainteresované sekcie, pracoviská) bude zabezpečená informovanosť plagátmi. MS SR vydá tlačovú správu,
ktorá bude obsahovať informácie o projekte, jeho prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF, vydá a rozdistribuuje
tlačený informačný materiál k aktivitám projektu, zabezpečí reklamné a propagačné predmety, informačné a
komunikačné materiály o projekte a zrealizuje aj informovanie širokej verejnosti prostredníctvom médií a
tlačových konferencií.
5. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu
Celkom: 11 733 986,72 EUR
Aktivity 3,4,5: 7,091,556.00 EUR
Hlavné aktivity
2. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 1 668 834,72
3. Implementácia
5,204,580.00
4, 5. Testovanie a nasadenie IS
1,886,976.00

6. Doplňujúce údaje
Môže sa uviesť zhrnutie PM (vyplnenie uvedenej kolónky je dobrovoľné).
7. Prílohy1
1. Štúdia uskutočniteľnosti
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Štúdia uskutočniteľnosti tvorí povinnú prílohu Zámeru národného projektu a je vždy uvádzaná ako príloha č. 1.
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