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MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo monitorovacej
správy

Typ monitorovacej správy

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu 

Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Prijímateľ

Kód rozhodnutia EK

Kód ITMS

Názov projektu Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry
rezortu Ministerstva spravodlivosti SR
21110120061

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

2110002 OP Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb

OPIS-2015/1.1/78-NP

priebežná

1

06/2015 - 08/2015

1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej
úrovni 

 Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

  1. Miesto realizácie projektu

NUTS 2 Východné Slovensko

NUTS 2 Západné Slovensko

NUTS 2 Východné Slovensko

NUTS 2 Západné Slovensko

NUTS 2 Stredné Slovensko

NUTS 2 región Bratislava

NUTS 2 Západné Slovensko

 Okres

 Okres

 Okres

 Okres

 Okres

 Okres

 Okres

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Obec

 Obec

 Obec

 Obec

 Obec

 Obec

 Obec

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

Košický kraj

Trnavský kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj

Bratislavský kraj

Nitriansky kraj

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)
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NUTS 2 Stredné Slovensko
 Okres

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Región (NUTS II)
Banskobystrický kraj

 Ulica  Číslo

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Informačná spoločnosť

 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

áno nie

 Udržateľný rozvoj áno nie

 Marginalizované rómske komunity áno nie

 Rovnosť príležitostí áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
05/2015
10/2015

 Plánovaný stav (v EUR)

  27 134 580,00

 Skutočný stav (v EUR)

    0,00

 Začiatok realizácie aktivít projektu 04/2015
Realizácia aktivít sa ešte neskončila

 Stav realizácie
projektu (v %)

    0,00

 Skutočný stav (MM/RRRR)

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu

Celkové oprávnené výdavky
projektu
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B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

 4. Časová realizácia aktivít projektu

Analýza a návrh riešenia
Implementácia
Obstaranie a nasadenie HW
Obstaranie SW licencií
Nasadenie
Testovanie

08/2015
08/2015
08/2015
08/2015
09/2015
09/2015

05/2015
05/2015
05/2015
05/2015
07/2015
07/2015

07/2015
07/2015
04/2015
04/2015
08/2015

    -    

prebieha
prebieha
prebieha
prebieha
prebieha

    -    

 Hlavné aktivity

 Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

10/2015
10/2015

05/2015
05/2015

04/2015
04/2015

prebieha
prebieha

 Začiatok realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Ukončenie realizácie aktivity
 (MM/RRRR)

 Plánovaný stav  Skutočný stav  Skutočný stav Plánovaný stav
 Názov aktivity

 Oprávnené výdavky
 deklarované v ŽoP (v EUR)

 Oprávnené výdavky (v EUR)  Stav realizácie aktivít
 projektu (v %)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

  

 Plánovaný
 stav

Žiadané
výdavky

 Skutočný
 stav

Výdavky
uhradené
prijímateľovi

Podiel skutočne
vzniknutých
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((b/a)x100)

Podiel žiadaných
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((c/a)x100)

 5. Finančná realizácia aktivít projektu

 Názov aktivity

Analýza a návrh riešenia
Implementácia
Nasadenie
Obstaranie a nasadenie HW

  1 716 000,00
  2 320 560,00
  1 429 560,00
  8 003 784,00

    0,00
    0,00
    0,00
    0,00

    0,00
    0,00
    0,00
    0,00

    0,00
    0,00
    0,00
    0,00

    0,00
    0,00
    0,00
    0,00

    0,00
    0,00
    0,00
    0,00

 Hlavné aktivity
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Obstaranie SW licencií
Testovanie

  12 971 856,00
   573 540,00

    0,00
    0,00

    0,00
    0,00

    0,00
    0,00

    0,00
    0,00

    0,00
    0,00

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

   32 760,00
   86 520,00

    0,00
    0,00

    0,00
    0,00

    0,00
    0,00

    0,00
    0,00

    0,00
    0,00

 Podporné aktivity

 Spolu     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00  27 134 580,00

 Názov aktivity Názov merateľného 
ukazovateľa výsledku

Merná
jednotka

Stav realizácie
aktivít projektu
(v %) Plánovaný stav  Skutočný stav

Počet jednotiek

 6. Vecná realizácia aktivít projektu

 Hlavné aktivity
Analýza a návrh riešenia

Implementácia

Nasadenie

Obstaranie a nasadenie HW

Obstaranie SW licencií

Testovanie

Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 

počet

počet

počet

počet

počet

počet

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

Typ
Plánovaný stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný stav

Počet jednotiek
Stav
realizácie
aktivít
projektu
(v %)

 7. Merateľné ukazovatele projektu

Východiskový
stav

počet     1     0Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-
governmentu 

 Výsledok     0,00    0



11.09.2015 13:18:16MS21110120061, odoslaná dňa: Strana 6 z 11

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa

Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy
e-governmentu 

počet     0     1     0     0,00Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa Merná
jednotka

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa Typ Merná
jednotka

 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Názov merateľného ukazovateľa Typ Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Analýza a návrh riešenia

Implementácia

Obstaranie a nasadenie HW

Obstaranie SW licencií

Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu
VO. Hlavná dodávateľská zmluva „Zmluva o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej
infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (IS BAI)“ medzi MS SR a DITEC, a. s. bola uzavretá dňa
15.7.2015, účinnosť nadobudla 17.07.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je predmetom
pripravovanej žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu
VO. Hlavná dodávateľská zmluva „Zmluva o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej
infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (IS BAI)“ medzi MS SR a DITEC, a. s. bola uzavretá dňa
15.7.2015, účinnosť nadobudla 17.07.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je predmetom
pripravovanej žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
Realizačná zmluva č.: OVO1-2014/000130-120 medzi NASES a MICROCOMP-Computersystém bola uzavretá dňa
29.04.2015, účinnosť nadobudla 30.04.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je predmetom
pripravovanej žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

 Hlavné aktivity

 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivit projektu
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Nasadenie

Testovanie

Realizačná zmluva č.: OVO1-2014/000130-120 medzi NASES a MICROCOMP-Computersystém bola uzavretá dňa
29.04.2015, účinnosť nadobudla 30.04.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je predmetom
pripravovanej žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Plánovaný začiatok aktivity Testovanie je stanovený v časovom harmonograme hlavnej dod. zmluvy (DITEC - IS BAI)
na 09/2015.
Realizácia aktivity nezačala v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu
VO. Hlavná dodávateľská zmluva „Zmluva o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej
infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (IS BAI)“ medzi MS SR a DITEC, a. s. bola uzavretá dňa
15.7.2015, účinnosť nadobudla 17.07.2015. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je predmetom
pripravovanej žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

Riadenie projektu nadväzuje na realizáciu hlavných aktivít, ktoré nezačali v súlade s časovým harmonogramom
realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu VO. Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu je
predmetom Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.
Aktivita Publicita a informovanosť nadväzuje na realizáciu hlavných aktivít, ktoré nezačali v súlade s časovým
harmonogramom realizácie aktivít projektu vzhľadom na ukončenie procesu VO. Úprava časového rámca realizácie
aktivít projektu je predmetom Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 1.

 Podporné aktivity
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 11. Príspevok projektu k zamestnanosti
    0
    0

 Počet vytvorených pracovných miest
 Počet udržaných pracovných miest

 Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

 10. Príjmy projektu

 12. Publicita projektu
Publicita a informovanosť pre projekt je zabezpečovaná v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu. Prijímateľ o
poskytnutej pomoci informuje prostredníctvom web stránky www.justice.gov.sk. Bol vykonaný prieskum trhu na
zabezpečenie povinnej publicity v projekte (Reklamné a propagačné predmety propagujúce projekt) a následne bola
podaná Požiadavka na verejné obstarávanie tovarov cez EKS.

 13. Evidencia nadobudnutého majetku

 Názov Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie

Činnosť Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti
Termín
konania
činnosti

Čas
konania
činnosti

Plánovaný
počet
účastníkov

 14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Analýzy a návrh riešenia
V sledovanom období sa konali projektové stretnutia k Modulu bezpečnosť, Bezpečnostnému projektu, Modulu správy
používateľov a Modulu podpory prevádzky za účelom prípravy Záväzného zadania, konzultácie ku koncepčným
technickým riešeniam infraštruktúry a požiadavkám na integráciu. Tvorba Projektového iniciálneho dokumentu (PID),
13.8.2015 predloženie PID na schválenie RVP a jeho následné schválenie. 24.8. predloženie Záväzného zadania IS BAI
na pripomienkovanie MS SR. Prebiehajú práce na Záväznom zadaní IS BMP.

Obstaranie SW licencií
Boli dodané SW licencie pre NASES. Kontrola a upresnenie termínov dodávok jednotlivých SW licencií pre IS BAI u
výrobcov/dodávateľov. Upresnenie harmonogramu dodávok jednotlivých SW licecnií pre IS BAI a objednanie SW licencií
pre IS BMP.

Obstaranie a nasadenie
Bol dodaný HW pre NASES. Kontrola a upresnenie termínov dodávok jednotlivých HW komponentov IS BAI. 25.8.2015
sa konala obhliadka datacentra pred prvou dodávkou HW komponentov IS BAI a objednanie HW komponentov pre IS
BMP.

Implementácia
Príprava vývojového prostredia u dodávateľa. Implementácia jednotlivých komponentov IP a IAM na vývojovom

 15. Doplňujúce informácie
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prostredí.

Testovanie
Začali prípravné práce na tvorbe testovacích scenárov. Prebieha interné testovanie vyvíjaných komponentov na
vývojovom prostredí dodávateľa.

Nasadenie
Aktivita ešte nebola zahájená.

Riadenie projektu
Riadenie projektu nadväzuje na realizáciu hlavných aktivít. V rámci aktivity sa uskutočnilo 2x zasadnutie RVP (29.7.,
27.8.). Dňa 15.7.2015 bola uzavretá „Zmluva o vytvorení Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej
infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (IS BAI)“ medzi MS SR a DITEC, a. s. a dňa 18.8.2015 „Zmluva o
vytvorení Informačného systému bezpečného mobilného prístupu v rezorte justície (IS BMP)“ medzi MS SR a DITEC, a.
s. Prebiehajú pravidelné týždenné stretnutia projektového riadenia (projektových manažérov).

Publicita a informovanosť 
viď bod 12. Publicita projektu

 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie 

 1Q  2Q Rok  3Q  4Q 
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)

2015

2016     0,00     0,00

  3 904 780,00   22 282 677,20
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C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

 P.č.  Názov prílohy

 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1
2
3

4
5

Zoznam legislatívnych aktov
PKI Analýza - Analýza vstupov do jednotlivých eGov služieb z pohľadu ich autorizácie
PKI Analýza - Analýza úkonov v rámci eGov služieb z pohľadu zabezpečenia aspektu neodmietnuteľnosti a
analýza výstupov
Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmov
Informácia o projekte na www.justice.gov.sk
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D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA
 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
  a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k
zmluve.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

................................................................................................................................................................................

Miesto podpisu: ...............................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:   ................................................................

Telefón: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................

Dátum podpisu: ................................................................


