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NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo následnej
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

1

04/2016 - 03/2017

1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej
úrovni 

 Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti
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NUTS 2 Východné Slovensko

NUTS 2 Západné Slovensko

NUTS 2 Východné Slovensko

NUTS 2 Západné Slovensko

NUTS 2 Stredné Slovensko

NUTS 2 región Bratislava

 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

áno

áno

áno

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Obec

 Obec

 Obec

 Obec

 Obec

 Obec

 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)

 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

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Ulica

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Číslo

 Číslo

  1. Miesto realizácie projektu

  1. Miesto realizácie projektu

  1. Miesto realizácie projektu

  1. Miesto realizácie projektu

  1. Miesto realizácie projektu

  1. Miesto realizácie projektu
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NUTS 2 Západné Slovensko

NUTS 2 Stredné Slovensko

 Okres

 Okres

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít

áno

áno

nie

nie

X

X

X

X

 Obec

 Obec

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Vyšší územný celok (NUTS III)

 Región (NUTS II)

 Región (NUTS II)

Nitriansky kraj

Banskobystrický kraj

 Ulica

 Ulica

 Číslo

 Číslo

  1. Miesto realizácie projektu

  1. Miesto realizácie projektu

 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

 Skutočný stav (MM/RRRR)
04/2015
03/2016

 Plánovaný stav (v EUR)

  10 056 536,40

 Skutočný stav (v EUR)

  10 019 456,39

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
 Celkové oprávnené výdavky projektu

04/2015
12/2015

 Stav realizácie
 projektu (v %)

    99,63

 Začiatok realizácie aktivít projektu

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu
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Typ
Plánovaný
stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný
stav

Stav dosiahnutý
bezprostredne po
ukončení realizácie
aktivít projektu

Počet jednotiek
 Východiskový
 stav

počet

počet

počet

    1

    8

    0

    1

    8

    0

Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci
projektu
Počet elektronických služieb zanalyzovaných a
nadizajnovaných v rámci aktivity
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

    1

    8

    0

    0

    0

    0

Počet podaní zrealizovaných elektronicky
Úspora času v peňažnom vyjadrení

 Dopad
 Dopad

počet
Eur

  2 583 333
  4 562 763,33

    0
    0

    0
    0

 4. Merateľné ukazovatele projektu

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná
 jednotka

 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav
 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 

počet     0     0     0Výsledok     0

 5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

 Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu

 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu
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 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu
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 6. Udržateľnosť projektu
Realizácia projektu budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry bola v súlade so strategickou
koncepciou informatizácie rezortu MS SR vypracovanej v Koncepcii rozvoja informačných systémov verejnej správy
(KRIS) a z dlhodobých cieľov informatizácie verejnej správy, ktoré vychádzali zo Stratégie informatizácie verejnej správy
a z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.
Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry bol ako celok Dodatkom č. 2 k Zmluve o
poskytnutí NFP rozdelený na dve fázy, pričom fáza 1  (čiastkový samostatný projekt) ostáva predmetom tu
monitorovaného projektu OP IS (programové obdobie 2007 – 2013) a obsahuje hlavné aktivity Analýza a dizajn,
Obstaranie a Nasadenie HW, vrátane príslušných merateľných ukazovateľov. Fáza 2 (čiastkový samostatný projekt) je
predmetom realizácie a monitorovania v rámci OP II (programové obdobie 2014 – 2020) a obsahuje hlavné aktivity
Obstaranie SW licencií, Implementácia, Testovanie, Nasadenie vrátane príslušných výsledkových merateľných
ukazovateľov. 
Udržateľnosť projektu je zabezpečená využívaním funkcionality projektu pre informačné systémy rezortu ako IS PPI, IS
ESMO, IS Slov-Lex, IS RU a pod. Využívanie modulov (Integračná platforma, IAM-správa používateľov, PKI
infraštruktúra, bezpečnostný modul a modul podpory prevádzky) pri činnosti a funkcionalite iných inforamčných
systémov rezortu spravodlivosti je zárukou udržateľnosti projektu. Obdobie prevádzky týchto informačných systémov je
plánované na niekoľko rokov, tak aj udržateľnosť prejektu budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej
infraštruktúry je minimálne na takéto obdobie.

 Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?

 Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku
 nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?

áno nieX X

áno nieX X

 7. Dopady projektu
Vzájomná následnosť a previazanosť oboch  fáz (čiastkových projektov, bližšie pozri bod 6.) si vyžaduje, aby okrem
udržateľnosti vo vzťahu k pravidlám a záväzkom stanovených riadiacou dokumentáciou OP IS boli výsledky fázy 1
udržané aj vo vzťahu k fáze 2 a záväzkom stanovených riadiacou dokumentáciou OP II.
Využívanie systému v oboch fázach si vyžaduje identifikáciu a autentifikáciu používateľov, ako aj selektívne riadenie ich
prístupových práv v rámci poskytovaných údajov a služieb. V súčasnosti je správa používateľov a ich oprávnení
realizovaná modulom IAM v systéme. Takouto identifikáciou pracovníkov rezortu sa implementovala jednotná
bezpečnostná politika pracovníkov rezortu pre prístup do informačných systémov rezortu. Ďalej sa zaviedlo využívanie
elektronického podpisu pre podpisovanie dokumentov (mandátny a kvalifikovaný certifikát), certifikáty používateľov sú
naimportované na osobných kartách pracovníkov (PKI). Nasadením riadenia bezpečnosti (IPS/IDS sonda a SIEM) sa
zvýšila bezpečnosť proti útokom do siete rezortu a nástroje na podporu prevádzky (websence, TRITON a RUM sonda)
dovoľujú efektívnejšie hľadanie potencionálnych rizík v rezortnej sieti a monitorovanie výkonnosti aplikácií.
Vo fáze 1 nie je možné v danom monitorovacom období odpočtovať dopadové merateľné ukazovatele do tabuľky č. 4, z
tohto dôvodu nie je tabuľka vyplnená, nulové hodnoty. Hodnoty budú vyplnené po ukončení fázy 2.

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

 9. 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)

 8. Príjmy projektu

 10. Doplňujúce informácie

Projekt bol ako celok Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP rozdelený na dve fázy, pričom fáza 1  (čiastkový
samostatný projekt) ostáva predmetom tu monitorovaného projektu OP IS ( programové obdobie 2007 – 2013) a
obsahuje hlavné aktivity Analýza a dizajn, Obstaranie a nasadenie HW, vrátane príslušných merateľných ukazovateľov.
Fáza 2 ( čiastkový samostatný projekt) je predmetom realizácie a monitorovania v rámci OP II (programové obdobie
2014 – 2020) a obsahuje hlavné aktivity Obstaranie SW licencií, Implementácia, Testovanie, Nasadenie.
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Technologický rámec projektu bol vymedzený platnými dokumentami v oblasti informatizácie verejnej správy,
definujúcimi štandardy pre ISVS, resp. princípy architektúry ISVS. Z pohľadu architektúry navrhovaného riešenia sa
použili:
• otvorené štandardy pri implementácii,
• otvorené štandardy na komunikáciu s inými IS VS,
• riešenia postavené na ľubovoľnej modernej technológii, bez obmedzenia na špecifickú platformu alebo framework,
• modularitu a škálovateľnosť riešenia, využitie štandardov SOA.
Z hľadiska posudzovania súčasného stavu je potrebné zohľadniť aj úlohy a výzvy, ktoré pred rezortom spravodlivosti
stoja v celoslovenskom kontexte informatizácie verejnej správy a v kontexte pripravovanej legislatívy o elektronickom
výkone verejnej moci.
Vo fáze 1 nie je možné v danom monitorovacom období odpočtovať dopadové merateľné ukazovatele do tabuľky č. 4, z
tohto dôvodu nie je tabuľka vyplnená, nulové hodnoty. Hodnoty budú vyplnené po ukončení fázy 2.
K nesúladu skutočného a plánovaného stavu celkových oprávnených výdavkov došlo z dôvodu nedočerpania finančných
prostriedkov alokovaných na podporné aktivity „Riadenie projektu“ (plánovaný stav 32 760 EUR, skutočný stav 4 639,25
EUR) a „Publicita a informovanosť“ (plánovaný stav 4 320 EUR, skutočný stav 0 EUR).
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P.č.  Názov prílohy

 11. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1 Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmu v zmysle čl. 61 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013
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 12. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky
mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

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:

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

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

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


