Zámer národného projektu
fázovaný projekt Elektronický archív Ministerstva vnútra SR1
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7
Informačná spoločnosť
1. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy
Aktuálny stav archívnictva na Slovensku čelí viacerým výzvam, ako napríklad digitalizácii obrovského
množstva záznamov a zabezpečeniu efektívneho sprístupňovania za pomoci zastaraných softvérových
systémov. Implementácia Elektronického archívu sa javí ako nevyhnutná a racionálna investícia, ktorá dokáže
v čo najväčšej miere využiť už existujúce dátové centrum v Banskej Bystrici s modernými technológiami.
Digitalizácia spoločnosti je jednou z hlavných priorít Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie v rámci
programu Digital Agenda for Europe. Na splnenie tohto cieľu je preto potrebné zaviazať jednotlivé krajiny a
inštitúcie platnou legislatívou. Prístup k elektronickým informáciám poskytuje nespočetné výhody a možnosti
rozvoja spoločnosti, sú s nimi však spojené aj mnohé riziká a hrozby ako nekompatibilita dát v systémoch,
strata dát kvôli technickému zlyhaniu, odcudzenie dát alebo strata autenticity.
Elektronický archív zavedie sofistikované elektronické služby pre občanov, podnikateľov, odbornú verejnosť a
bádateľov, ktoré zjednodušia možnosti prístupu k archívnym záznamom a skrátia čas potrebný na
sprístupnenie údajov z elektronického archívneho spisu.
Zároveň umožní systematické preberanie a evidovanie elektronických archívnych dokumentov, zabezpečí
ochranu archívneho dedičstva pre rozvoj vedomostnej ekonomiky a zachová informačnú kontinuitu
rozhodovacích procesov vo verejnom sektore.
2. Prijímateľ/partner2 národného projektu a dôvod jeho určenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Jednou z hlavných náplní práce Ministerstva vnútra SR je preberanie, ochrana a sprístupňovanie archívneho
dedičstva Slovenska, ako aj prístup k nemu. Hlavné kompetencie a povinnosti ministerstva vyplývajú z
legislatívneho rámca Slovenskej republiky, hlavne zo Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, a
Európskej únie. Tento legislatívny rámec mu ukladá zriaďovanie štátnych archívov slúžiacich na spravovanie
archívnych dokumentov a založených na princípoch otvoreného systému.
3. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII
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
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
Počas tejto aktivity prebehne kompletné testovanie vyvinutého riešenia a to vrátane Unit testov, funkčných
testov, implementácii zmien a bugfixes, systémového testovania, doladenia, stabilizácii a optimalizácii
systému.
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Nasadenie

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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Aktivita Nasadenie zabezpečí rollout riešenia na pripravenú infraštruktúru. Prebehne nasadenie systému,
integrácia, integračné testovanie externých systémov, riadenie rizík, hodnotenie stavu projektu, migrácia a
konsolidácia dát, implementácia princípov bezpečnosti a bezpečnostný audit, bude vytvorená dokumentácia.
V rámci aktivity bude zabezpečená aj príprava školení a tréningov pre zamestnancov štátnych archívov, ktorí
sa venujú vyhodnocovaniu dokumentárnej hodnoty archívnych dokumentov, preberaniu a umožňovaniu
prístupu k archívnym dokumentom, ktorí sa venujú spravovaniu archívnych dokumentov a strategickému
plánovaniu ich ochrany a pre pracovníkov prevádzky a pracovníkov aplikačnej podpory.
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
822 394,80EUR
6. Doplňujúce údaje
V rámci programu OPIS už boli realizované hlavné aktivity:
- Analýza a dizajn
- Implementácia
- Obstaranie HW a SW licencií
- Publicita a informovanosť
Aktivity:
- Testovanie
- Nasadenie
sú fázovanými aktivitami vzhľadom na zložitosť celého riešenia systému a potrebe podrobného a rozsiahleho
užívateľského testovania. Predstavujú teda pokračovanie plnenia aktivít projektu EA MV SR časti OPIS v
programe OPII.
Prínosy projektu viditeľné zo strany občana budú dosiahnuté až v časti Nasadenie. Predchádzajúce časti
projektu prinášajú prínos pre zabezpečenie dôležitých častí a podporných systémov, vytvárajú nevyhnutný
predpoklad na úspešné ukončenie projektu a vo fáze testovania overia všetky dodané súčasti projektu tak, aby
mohli byť bezpečne nasadené do produkčného prostredia a integrovali sa s ostatnými systémami MV SR.
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 z 09/2012
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Štúdia uskutočniteľnosti tvorí povinnú prílohu Zámeru národného projektu a je vždy uvádzaná ako príloha č. 1.
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