Zámer národného projektu
fázovaný projekt Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na
úseku policajného zboru1
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7
Informačná spoločnosť
1. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy
Projekt RPESIZP je rozšírením projektu ESISPZ, ktorý vytvorí predpoklady pre začlenenie operačných
stredísk Policajného zboru do poskytovania elektronických služieb občanom. Moderné komunikačné prostredie
pre interakciu medzi občanom a policajným zborom zlepší dostupnosť informácií zo sektora Ministerstva
vnútra a štatistických informácií o činnosti Polície pre širokú verejnosť.
V súčasnosti chýba práve možnosť komunikácie s Policajným zborom prostredníctvom mobilných aplikácií či
webových služieb automatizovaným spôsobom. Rozšírenie projektu ESISPZ napomáha dosiahnutiu
vytýčeného cieľa projektu ESISPZ.

2. Prijímateľ/partner2 národného projektu a dôvod jeho určenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Elektronické služby policajného zboru v súčasnosti nie sú implementované a patria plne do kompetencie
ministerstva vnútra. Zákon 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, ako aj zákon
129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, ktoré príslušnú agendu
popisujú a legislatívne vymedzujú, patrí do gescie ministerstva vnútra. Keďže projekt priamo royširuje projekt
ESISPZ, nie je možné ako prijímateľa projektu určiť iný rezort či inú právnickú osobu.
3. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII
INVESTIČNÁ PRIORITA 2b): Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenia dopytu po
IKT
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
Aktivity
- Testovanie
Táto aktivita bude zameraná na overenie súladu riešenia s požiadavkami na riešenie definovanými v aktivite
Analýza a dizajn ako aj potrebami používateľov. Testovanie bude realizované na základe testovacích
scenárov, ktoré budú mapovať definované požiadavky.
Obsahom tejto aktivity bude otestovať nielen funkčnosť samotného riešenia ale aj integráciu s externými
systémami, výkon riešenia a bezpečnosť.
- Nasadenie – roll-out
Aktivita Nasadenie zabezpečí inštaláciu a konfiguráciu potrebného SW a HW potrebného pre plnú funkčnosť
IS a jeho sprístupnenie všetkým používateľom. Cieľom nasadenia bude zabezpečiť, aby používatelia mohli
systém používať v plnom rozsahu a aby vytvorené elektronické služby boli sprístupnené. Zároveň budú
realizované aktivity post-implementačnej podpory systémov a služieb.
Do produkčného prostredia budú migrované existujúce údaje. V rámci tejto aktivity budú zavedené aj opatrenia
definované v bezpečnostnom projekte. Zároveň počas tejto aktivity prebehne vyškolenie interných
používateľov. V rámci aktivity bude zabezpečená príprava školení. Jedná sa o prípravu školiacich materiálov,
on-line školení, školiaceho prostredia ako aj organizáciu a zabezpečenie
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Doplní sa názov projektu vrátane druhu projektu (fázovaný projekt alebo národný projekt).
Zdôvodnenie pri partnerovi sa uvedie len v prípade jeho relevantnosti.
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školení. Školenie bude zamerané na interných používateľov systému ako aj administrátorov.
Sprístupnenie elektronických služieb občanom bude zavŕšením celého procesu realizácie projektu.
Aktivity "Testovanie" a "Nasadenie" budú zamerané na overenie správnosti vytvoreného riešenia a jeho
uvedenie do rutinnej prevádzky.
5. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu
550 800,00 EUR (Testovanie, Nasadenie)
6. Doplňujúce údaje
Výsledky projektu vo forme sprístupnenia elektronických služieb pre občanov sa plne prejavia až vo fázovanej
časti projektu. V rámci programu OPIS už boli realizované časti:
- Analýza a dizajn
- Implementácia
- Obstaranie HW a SW súčastí.
Časti
- Testovanie
- Nasadenie - Rool-out
sú fázovanými aktivitami vzhľadom na zložitosť celého riešenia systému a potrebe podrobného a rozsiahleho
užívateľského testovania a školenia. Predstavujú teda pokračovanie plnenia aktivít projektu ESISPZ časti
OPIS v programe OPII.
Prínosy projektu viditeľné zo strany občana budú dosiahnuté až v časti Roll-out. Predchádzajúce časti projektu
prinášajú prínos pre zabezpečenie dôležitých častí a podporných systémov, vytvárajú nevyhnutný predpoklad
na úspešné ukončenie projektu a vo fáze školenia pripravia interných používateľov systému na prácu v novo
vybudovanom systéme a zabezpečia prenos procesných zmien na koncových používateľov.
Vzhľadom na fakt, že projekt nemá legislatívne obmedzenia a podmienky pre fungovanie, nie je s legislatívnou
stránkou potrebné čokoľvek realizovať.

7. Prílohy3
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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