Zámer národného projektu
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR (fázovaný projekt)1
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7
Informačná spoločnosť

1. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy
Fázovaný projekt - Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na vybrané služby
rezortu hospodárstva pre podnikateľov a občanov. V súčasnosti nemá verejnosť možnosť vykonávať úkony
súvisiace so službami rezortu elektronicky.
Elektronizácia služieb bude zabezpečená prostredníctvom vybudovaného integrovaného informačného
systému MH SR. Systém bude prepojený s dostupnými základnými centrálnymi registrami verejnej správy a s
dostupnými funkcionalitami ÚPVS.
Projekt Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR je nutné fázovať predovšetkým z nasledovných
dôvodov:
 oneskorenému spusteniu hlavných a podporných aktivít projektu až na konci roku 2013,
 komplexnosti elektronických služieb a časového odstupu od Štúdie uskutočniteľnosti z roku 2011,
 závislosti na externých projektoch (napr. ÚPVS, ESKN a pod.), ktorých integrácia bola časovo
náročnejšia ako sa pôvodne predpokladalo, resp. projekty neboli plne pripravené na integračné
testovanie a iné.
Z uvedených dôvodov nebolo možné ukončiť dve záverečné fázy projektu Testovanie IS a Nasadenie IS
v rámci Fázy1 do 31.12.2015 a je nutné ich fázovanie v rámci Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra Prioritná os 7 Informačná spoločnosť.
2. Prijímateľ/partner2 národného projektu a dôvod jeho určenia
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava
Fázovaný projekt - Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR
3. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII
Projekt Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR je realizovaný v súlade s Investičnou prioritou 2c):
Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie,
elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva.
Zároveň napĺňa Špecifické ciele:
7.3. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
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 Testovanie IS a Nasadenie IS, prislúchajúce pre Fázu2, sú realizované (zahájené) od obdobia
05/2014 a predpokladá sa, že tieto aktivity nebudú ukončené do 31.12.2015.
Čiastkové výstupy fázovaných hlavných aktivít, ktoré sú realizované súbežne s Fázou1, budú vecne odovzdané
(kontrolný míľnik) a to v rozsahu nevyhnutnom pre pokračovanie nadväzujúcich projektových aktivít (napr.
čiastočné nasadenie do testovacieho prostredia pre ukončenie aktivity Implementácia IS). Čiastočne realizované
aktivity budú protokolárne akceptované pri dosiahnutí fakturačného míľnika určeného pre Fázu2.
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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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Cieľom Fázy2 je overenie funkčností vyvinutých aplikačných komponentov IIS MHSR testovaním a ich uvedenie
do produkčnej prevádzky v rozsahu pôvodne plánovaných 38 eGov služieb.
Hlavné aktivity budú ukončené nasledovnými projektovými míľnikmi:
 Akceptácia UAT
 Zahájenie pilotnej prevádzky
Výstupy aktivít Fázu2 projektu budú ukončené zahájením pilotnej prevádzky informačného systému podporené
aktivitami publicity
V rámci podporných aktivít Projektové riadenie budú z Fázy1 presunuté do Fázy2 nasledovné:
 Záverečná etapa
V rámci podporných aktivít Publicita a informovanosť budú z Fázy1 presunuté do Fázy2 nasledovné:
 Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)
 Príprava tlačových správ
 Koordinácia a tvorba obsahu publicity a informovanosti

5. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu
Hodnota finančných prostriedkov určených na realizáciu Fázy2 projektu je 1 173 390,99 s DPH, ktoré nebudú
čerpané vo Fáze1:
- z toho pre hlavné aktivity Testovanie IS a Nasadenie IS 1 100 992,40 EUR s DPH.
- z toho pre podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť 72 398,59 s DPH.

6. Doplňujúce údaje
Dôvody potreby fázovania projektu ES MHSR podľa v zmysle hlavných etáp projektu definovaných v zmluve
o NFP sú nasledovné:
1. Predprojektové aktivity – Oneskorený začiatok realizácie projektu v novembri 2013 predovšetkým
z dôvodu časovej náročnosti verejného obstarávania na hlavné a podporné aktivity
2. Analýza a dizajn IS – Z dôvodu oneskorenia začiatku projektu, bolo nutné dôsledne zanalyzovať
rozdiely medzi Štúdiou uskutočniteľnosti z roku 2011 a reálnym stavom v roku 2014 kedy prebiehala
aktivita Analýza a dizajn. Z uvedeného dôvodu nastal časový sklz v trvaní približne tri mesiace, ktorý
sa do konca projektu nepodarilo úplne eliminovať
3. Implementácia IS – Analytické dokumenty boli odovzdané v súlade s projektovým plánom, avšak vývoj
informačného systému bol oneskorený. Z uvedeného dôvodu sa pristúpilo k tzv. blokovému vývoju
a odovzdávaniu funkcionality rozdelenej na tri časti tzv. APV (Aplikačno-programové vybavenie):
APV 1 – vyvinuté front-office komponety (portál, eFormuláre)
APV 2 – vyvinuté a integrované front, middle a back office komponenty bez externých integrácii (iba
interné integrácie)
APV 3 – kompletne vyvinutý informačný systém vrátane interných a externých integrácií
Ku dňu podania Žiadosti o fázovanie projektu ES MHSR bola nasadená do UAT testovania vyvinutá
funkcionalita v rámci etapy APV 3.
4. Testovanie IS - testovanie APV1 (testovanie bez interných a externých integrácií) a testovanie APV 2
(testovanie s internými, ale bez externých integrácií) malo byť ukončené do 1.4.2015, avšak tento
termín nebol dodržaný pre všetky elektronické služby. Toto oneskorenie sa nepodarilo úplne eliminovať
čo sa prejavilo v Žiadosti o povolenie zmeny č. 6, ktorá požadovala predĺženie hlavných aktivít projektu
do konca novembra 2016. Žiadosti o predĺženie vyhovelo SORO v auguste 2015.
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Úplné ukončenie testovania vrátane technických testov (napr. bezpečnostných a výkonnostných) sa
predpokladá až v roku 2016 a preto je nutné fázovanie projektu ES MHSR .
5. Nasadenie IS – ku dňu podania Žiadosti o fázovanie projektu bolo čiastočne nainštalované produkčné
prostredie na primárnej a sekundárnej lokalite v priestoroch Datacentra. Na produkčnom prostredí je
ku dňu podania Žiadosti o fázovanie je v pilotnej prevádzke funkcionalita elektronickej registratúry MH
SR, ktorá je jedným z hlavných komponentov IIS MHSR.
6. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií – aktivita bola úspešne ukončená v polovici roka 2015.
Na oneskorenie ukončenia vývoja v rámci APV 3 negatívne vplývali aj závislosti na externých projektoch (napr.
ÚPVS, ESKN a pod.), ktorých integrácia bola časovo náročnejšia ako sa pôvodne predpokladalo, resp.
projekty neboli plne pripravené na integračné testovanie.
7. Prílohy3
1. Štúdia uskutočniteľnosti – Národný projekt Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR zo dňa
25.8.2011
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Štúdia uskutočniteľnosti tvorí povinnú prílohu Zámeru národného projektu a je vždy uvádzaná ako príloha č. 1.
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