Zámer národného projektu
Projekt budovania aplikačnej architektúry
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Informačná spoločnosť

1. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy
Projekt vychádza zo súčasnej východiskovej situácie a identifikovaných potrieb cieľových skupín projektu.
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 BAA. Okrem iného MS SR riadi a metodicky
usmerňuje vývoj, nasadzovanie a využívanie IS a technológií v tejto oblasti. Rezort disponuje potrebnými a
skúsenými personálnymi a odbornými kapacitami pre realizáciu projektu (odborníci pre oblasť legislatívy,
justičná informatika a realizácie IT projektov).

2. Prijímateľ/partner1 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.
Partnerom MS SR v tomto projekte je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. V zmysle zákona
č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy je správcom Ústredného portálu verejnej správy
Ministerstvo financií SR a prevádzkovateľom Úrad vlády SR prostredníctvom NASESu.

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 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
4. Rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované
Hlavné aktivity
Obstaranie SW licencií
Implementácia
Testovanie
Nasadenie
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Zdôvodnenie pri partnerovi sa uvedie len v prípade jeho relevantnosti.
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Obstaranie SW licencií
V rámci tejto etapy bude realizovaná dodávka potrebných SW licencií. Tieto prostriedky budú nasadené do
produkčného prostredia tak, aby mohli byť nasadené a implementované moduly IS BAA.
Implementácia
V rámci aktivity Implementácia budú zabezpečené činnosti súvisiace s postupnou implementáciou modulov
technického riešenia a ich integráciou medzi sebou ÚPVS a IS BAA s ostatnými ISVS. Cieľom tejto aktivity je
implementácia a integrácia nasledovných modulov IS:

Má nasledujúce hlavné aktivity:

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 BAA:

Testovanie
Aktivita testovania začne postupne po ukončení analyticko-vývojových činností jednotlivých funkcionalít v 2.
mesiaci implementácie. Predpokladané ukončenie aktivity je 1 mesiac pred ukončením projektu, v nadväznosti
na posledné implementačné práce. 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 BAA do ostrej prevádzky.
V rámci tejto aktivity prebehne testovanie nasledovných modulov IS a ich integračné testovanie:
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5. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu
CELKOVO
Hlavné aktivity (číslo / názov)
3
4
5
6

Obstaranie SW licencií
Implementácia
Testovanie
Nasadenie

11,075,998.80
3,295,490.40
425,918,40
1,229,952.00

(spolu 2. fáza: 16,027,359.60 €)
6. Doplňujúce údaje
Predmetom fázy 2 sú aktivity: 3,4,5,6.
7. Prílohy2
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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