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 školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Názov projektu:
Rezortný informačný systém školstva
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Regionálne a vysoké školstvo predstavuje komplexný systém, ktorého činnosť a výsledky zasahujú celú spoločnosť.
Zber, spracovanie a poskytovanie štatistických údajov pre oblasť regionálneho školstva zabezpečuje Rezortný
IS/Podsystém regionálneho školstva. Celý proces sa v súčasnosti uskutočňuje od zberu požiadaviek rezortu a pre
medzinárodné vykazovanie, na ÚIPŠ a jeho odboroch ŠVS, cez KŠÚ až po ŠaŠZ. IS rezortu školstva na centrálnej
úrovni nie je v súčasnosti vybudovaný. Napĺňanie údajov je zo štatistického vykazovania. Stav informatizácie
základných procesov a poskytovaných služieb v rezorte školstva je nevyhovujúci aktuálnym potrebám z pohľadu
budovania eGovernmentu a požiadavkám na budúcu podporu. Nakoľko stav vykazuje nezanedbateľné technologické
zaostávanie, nie je možné zmeny dosiahnuť čiastkovými opatreniami, ale je potrebné prakticky nanovo postaviť
technologické prostredie a jeho architektúru. Súčasný stav neumožňuje získavať a využívať on-line informácie a ani
vykonávať analýzy nad informáciami, ktoré nie sú explicitne obsiahnuté v definovaných výkazoch. Zberu údajov
prostredníctvom výkazov predstavuje pomerne vysoké administratívne zaťaženie ako pre vykazujúcu jednotku, tak
pre spracovateľa.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Základným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre kvalitatívnu zmenu spôsobu zberu a využívania údajov pre
riadenie regionálneho a vysokého školstva. Realizáciou projektu sa zabezpečí pre úroveň rezortu a riadiace úrovne
regionálneho a vysokého školstva:
-centralizovaná správa údajovej základne, najmä číselníkov a klasifikácií
-presnosť a aktuálnosť údajov v rámci rezortu
-využitie historických údajov
-zber referenčných údajov
-okamžitá dostupnosť štandardizovaných reportov
-možnosť definovania nových reportov
-prepojenie s RFO
Pre úroveň vykazovacích jednotiek
-odbúranie jednoúčelových štatistických zberov
-možnosť voľby rozhrania pre zadávanie údajov
-jednotný spôsob zberu, uchovávania a vyhodnocovania údajov
-dostupnosť centrálneho a aktuálneho úložiska rezortom používaných registrov, číselníkov a klasifikácií
-možnosť jednoduchej kontroly vlastných vykázaných dát na základe prístupu do aplikácie poverenej osoby
-prístup k údajom
-centrálne jednoznačné mapovanie
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu je zameraná na efektívnu implementáciu a online aktualizáciu informácií z prostredia
regionálneho a vysokého školstva, ich centrálneho spracovania a využívania dostupných informácií pre strategické
rozhodovanie a efektívne riadenie systému regionálneho a vysokého školstva. Projekt bude realizovaný
prostredníctvom štyroch hlavných aktivít a podpornými aktivitami.
Hlavné aktivity sú:
Aktivita 1:Analýza a dizajn IS
Aktivita 2:Implementácia IS
Aktivita 3:Testovanie IS

Aktivita 4:Nasadenie IS
Podporné aktivity: riadenie projektu a publicita a informovanosť.
Projekt bude realizovaný dodávateľsky, bude využívať zdroje externých dodávateľov (outsourcing) počas celého
životného cyklu systémov, ako v etape predprojektovej prípravy, návrhu a implementácie, do istej miery aj
prevádzky navrhovaných systémov. Metodicky a analyticky, projektoví manažéri a členovia všetkých projektových
tímov, sa budú zúčastňovať pracovníci MŠVVŠ SR.V organizačnom zabezpečení projektu bude zabezpečená
účasť interných zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia projektu. Projekt bude realizovaný využitím
moderných princípov riadenia - PRINCE2, ITIL a návrhu arch.-TOGAF.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Predkladaný projekt Rezortný informačný systém školstva plne podporuje elektronizáciu služieb žiadateľa cez
naplnenie cieľa opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni a
zásadnú zmenu v zbere jednotkových údajov a ich centralizované uchovávanie a spracovanie.
Zdôvodnenie vhodnosti
- efektívne procesy zberu informácií s možnosťou zberu a vykazovania informácií na mesačnej báze
- efektívne využívanie dostupných údajov k riadeniu a strategickému rozhodovaniu v oblasti reg. a vys. školstva
- časová i finančná úspora používateľov služieb
- skvalitnenie zabezpečenia ochrany dokumentov a údajov v IS
- finančné prínosy
Navrhované riešenie prispeje k vytvoreniu podmienok pre kvalitatívnu zmenu spôsobu zberu a využívania údajov
pre riadenie školstva. Základom je report a aktualizácia jednotkových údajov, ktorú je možné automatizovať
prepojením na informačné systémy prevádzkované jednotlivými ŠaŠZ a zriaďovateľmi. MŠVVŠ SR sa zasadzuje
o presadzovanie digitalizácie a elektronizácie do svojich procesov. Realizácia projektu bude zabezpečovaná
skúseným projektovým tímom v spolupráci s dodávateľmi. Vytvorený RIS bude slúžiť potrebám spoločnosti.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť riešenia predpokladá, že po nasadení je riešenie dlhodobo organizačne, technologicky a finančne
udržateľné. Z organizačného hľadiska riešenie prináša benefity vychádzajúce z kvalitnejších informácií pre rezort
školstva a časovú úsporu pri zbere a spracovaní údajov. Finančnú udržateľnosť riešenia preukazuje analýza
nákladov a prínosov. Ročné prevádzkové náklady sú vyčíslené na 1 065 000 EUR bez DPH a budú pokryté z
výdavkov MŠVVŠ SR. Z hľadiska ekonomickej návratnosti sa projekt stáva návratným v 4.roku životnosti od
začiatku realizácie projektu. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude žiadateľ zabezpečovať udržiavanie
výsledkov projektu z finančného a prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Riešenie problémov
používateľov, odstraňovanie prevádzkových problémov a chýb bude zabezpečené na základe zmluvy s
dodávateľom. Žiadateľ zabezpečí elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie,
monitorovania rizík a uplatňovaním zásad projektového manažmentu, v rámci ktorých budú vytvorené opatrenia na
znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení. Analýza prínosov a nákladov preukázala
dlhodobú udržateľnosť projektu.
Výška schválenej pomoci:
17 342 062,40 €
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 13.11.2015
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.

