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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 Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)

21110120026

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

2110002 OP Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb

OPIS-2011/1.1/36-NP

priebežná

12

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 región Bratislava

NUTS 2 Stredné Slovensko

NUTS 2 Západné Slovensko

NUTS 2 Západné Slovensko

NUTS 2 Stredné Slovensko

NUTS 2 Východné Slovensko

NUTS 2 Západné Slovensko

 Okres

 Okres

 Okres

 Okres

 Okres

 Okres

 Okres

Okres Bratislava I Bratislava-Staré Mesto Župné námestie 13
 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)

Bratislavský kraj

Žilinský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Banskobystrický kraj

Košický 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 Východné Slovensko
 Okres

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Región (NUTS II)
Prešovský 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
09/2012
09/2015

 Plánovaný stav (v EUR)

  9 499 980,14

 Skutočný stav (v EUR)

  9 359 854,42

 Začiatok realizácie aktivít projektu 09/2012
Realizácia aktivít sa ešte neskončila

 Stav realizácie
projektu (v %)

    98,52

 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

Implementácia
Rezerva
Analýza a dizajn
Nasadenie
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Testovanie

02/2015
09/2014
01/2015
02/2015
10/2014
02/2015

03/2013
07/2013
03/2014
03/2014
03/2014
03/2014

05/2013
07/2013
03/2014
03/2014
03/2014
06/2014

02/2015
09/2014
01/2015
02/2015
10/2014
02/2015

 Hlavné aktivity

 Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

09/2015
09/2015

09/2012
09/2012

09/2012
09/2012

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 dizajn
Implementácia
Nasadenie

  1 649 400,00
  1 870 077,74

   224 736,00

  1 649 400,00
  1 870 077,74

   224 736,00

  1 648 927,20
  1 772 706,08

   224 732,40

  1 648 927,20
  1 738 752,13

   224 732,40

    100,00
    100,00
    100,00

    99,97
    94,79

    100,00

 Hlavné aktivity
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Obstaranie a nasadenie HW a
SW licencií
Rezerva
Testovanie

  4 753 556,40

    0,00
   737 430,00

  4 711 556,40

    0,00
   737 430,00

  4 699 830,00

    0,00
   737 430,00

  4 699 830,00

    0,00
   737 430,00

    99,12

    0,00
    100,00

    98,87

    0,00
    100,00

 Hlavné aktivity

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

   201 600,00
   63 180,00

   166 654,28
    0,00

   113 350,67
    0,00

   93 137,70
    0,00

    82,67
    0,00

    56,23
    0,00

 Podporné aktivity

 Spolu   9 359 854,42   9 196 976,35   9 142 809,43     98,52     96,81  9 499 980,14

 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 dizajn

Analýza a dizajn

Analýza a dizajn

Analýza a dizajn

Analýza a dizajn

Analýza a dizajn
Analýza a dizajn
Implementácia

Implementácia

Implementácia

Implementácia

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie
znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych služieb
Počet zavedených transakčných služieb
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online

počet

počet

počet

počet

počet

počet
počet
počet

počet

počet

počet

    5

    25

    1

    25

    25

    2
    7
    5

    25

    1

    25

    5

    25

    1

    25

    25

    2
    7
    5

    25

    1

    25

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00
    100,00
    100,00

    100,00

    100,00

    100,00
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 Hlavné aktivity
Implementácia

Implementácia
Implementácia
Nasadenie

Nasadenie

Nasadenie

Nasadenie

Nasadenie
Nasadenie
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií

Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Rezerva

Rezerva

Rezerva

Rezerva

Počet zavedených elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie
znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych služieb
Počet zavedených transakčných služieb
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených proaktívnych služieb
Počet zavedených transakčných služieb
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie
znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych služieb

Počet zavedených transakčných služieb

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online

počet

počet
počet
počet

počet

počet

počet

počet
počet
počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

    25

    2
    7
    5

    25

    1

    25

    2
    7
    5

    25

    1

    25

    25

    2

    7

    5

    25

    1

    25

    25

    2
    7
    5

    25

    1

    25

    2
    7
    5

    25

    1

    25

    25

    2

    7

    5

    25

    1

    25

    100,00

    100,00
    100,00
    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00
    100,00
    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00
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 Hlavné aktivity
Rezerva

Rezerva
Rezerva
Testovanie

Testovanie

Testovanie

Testovanie

Testovanie

Testovanie
Testovanie

Počet zavedených elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie
znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych služieb
Počet zavedených transakčných služieb
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich
systémy e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených elektronických služieb pre
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie
znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych služieb
Počet zavedených transakčných služieb

počet

počet
počet
počet

počet

počet

počet

počet

počet
počet

    25

    2
    7
    5

    25

    1

    25

    25

    2
    7

    25

    2
    7
    5

    25

    1

    25

    25

    2
    7

    100,00

    100,00
    100,00
    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00
    100,00

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

počet

počet

počet

počet

počet
počet

    5

    25

    1

    25

    25

    2
    7

    5

    25

    1

    25

    25

    2
    7

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy
poskytovaných občanom (G2C)
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy
poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-
governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb dostupných
online
Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne
postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny
Počet zavedených proaktívnych služieb
Počet zavedených transakčných služieb

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok
 Výsledok

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00

    100,00
    100,00

    0

    0

    0

    0

    0

    0
    0
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 Typ  Názov merateľného ukazovateľa

Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy
e-governmentu 
Počet zavedených elektronických služieb dostupných
online

počet

počet

    0

    0

    1

    25

    1

    25

    100,00

    100,00

Výsledok

Výsledok

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

Počet zavedených elektronických služieb dostupných
online
Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne
postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny

počet

počet

    0

    0

    25

    25

    25

    25

    100,00

    100,00

Výsledok

Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Implementácia
Rezerva
Analýza a dizajn
Nasadenie
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Testovanie

Predmetná aktivita bola ukončená v mesiaci 02/2015 v zmysle harmonogramu projektu.
Predmetná aktivita bola ukončená v mesiaci 09/2014 v zmysle harmonogramu projektu.
Predmetná aktivita bola ukončená v mesiaci 01/2015 v zmysle harmonogramu projektu.
Predmetná aktivita bola ukončená v mesiaci 02/2015 v zmysle harmonogramu projektu.
Predmetná aktivita bola ukončená v mesiaci 10/2014 v zmysle harmonogramu projektu.

Predmetná aktivita bola ukončená v mesiaci 02/2015 v zmysle harmonogramu projektu.

 Hlavné aktivity

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

Publicita a informovanosť

Vzhľadom k tomu, že MS SR ako prijímateľ pomoci nedisponuje vlastnými finančnými zdrojmi pre úhradu všetkých
vzniknutých pohľadávok, kde podmienka oprávnenosti je stanovená nie len vzniknutím nákladu ale i jeho úhradou, MS
SR požiadalo Ministerstvo financií – SORO prostredníctvom Žiadosti o výnimku zálohovej platby o mimoriadnu
zálohovú platbu, ktorá by pokryla všetky vzniknuté pohľadávky. Zároveň však MS SR ako prijímateľ identifikoval
časový nesúlad pri schvaľovaní žiadosti o výnimku zálohovej platby a dĺžkou trvania podporných aktivít projektu. Na
základe vyššie uvedeného MS SR ako prijímateľ pomoci navrhol úpravu časového harmonogramu podporných aktivít,
s čím MF SR - SORO súhlasilo.
Riadenie projektu prebieha v zmysle harmonogramu projektu.
Vzhľadom na žiadosť o predĺženie podpornej aktivity "riadenie projektu" bolo zároveň požiadané aj o predĺženie
podpornej aktivity "publicita a informovanosť" z dôvodu vzájomnej spätosti predmetných aktivít. V mesiaci august/2015
prebehla mediálne reklamná kampaň zameraná na rádiospoty, printové médiá a internetový portál.

 Podporné aktivity



10.09.2015 11:10:02MS21110120026, odoslaná dňa: Strana 10 z 13

 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
Následne po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP vydalo tlačové oddelenie MS SR tlačovú správu o tejto skutočnosti s
krátkym popisom cieľov a výstupov projektu a zdrojov financovania. Tlačová správa bola dňa 19.9.2012 uverejnená na
internetovom portáli MS SR a bola prevzatá najčítanejšími celoslovenskými denníkmi (SME, Hospodárke noviny), text
tvoril prílohu MS č.4.

Počas doby realizácie projektu MS SR zabezpečilo publicitu projektu prostredníctvom svoje internetovej stránky
www.justice.gov.sk v časti "naše služby", printsreen tejto stránky tvoril prílohu MS č.4. 

Dňa 06.08.2013 bola podpísaná Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity s vybraným dodávateľom.
Predmetom prvej časti dodávky (do 08.09.2013) bola reklamná veľkoplošná tabuľa, plagáty, roll-up stojan a reklamné
predmety (USB kľúče a perá). Fotodokumentácia materiálu zabezpečujúceho povinnú publicitu projektu tvorí prílohu č.1
MS č.6.

V mesiaci august/2015 prebehla mediálna reklamná kampaň zameraná na rádiospoty, printové médiá a internetový
portál. Výstupu z mediálnej kampane budú tvoriť prílohu žiadosti o platbu, resp. záverečnej monitorovacej správy.

 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

Počas projektu priebežne prebiehali školenia v zmysle harmonogramu školení určených v záväznom zadaní. V
mesiacoch 12/2014 - 01/2014 prebehli plánované posledné hlavné školenia školiteľov a lokálnych administrátorov, ktorý
budú následne ďalej školiť koncových používateľov vo svojich organizáciách. Zároveň bola spustená ostrá prevádzka
portálu Slov-Lex (verejne dostupná linka www.slov-lex.sk) dňa 13.2.2015. Aktuálne je portál v ostrej pilotnej prevádzke.

MS SR pripravuje nový zákon o tvorbe právnych predpisov, ktorý nahradí zákon č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov v
znení neskorších predpisov. Na základe prijatého predmetného nového právneho predpisu dôjde k úprave a zjednotení
pravidiel tvorby právnych predpisov. Predmetný návrh zákona bol:

 15. Doplňujúce informácie
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- 24.4.2015 predložený do medzirezortného pripomienkového konania. 
- 15.05.2015 bolo ukončené MPK. 
- 20.08.2015 bolo rokovanie poradných orgánov vlády SR
- 26.08.2015 bol schválený Návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o
zmene a doplnení niektorých zákonov s pripomienkami.
(http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24916)
- 28.08.2015 bol návrh zákona odoslaný na rokovanie NR SR
Navrhovaná účinnosť zákona je v časti "eZbierka od 01.01.2016 a v časti eLegislatíva od 01.04.2016

 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie 

 1Q  2Q Rok  3Q  4Q 
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) 2015     0,00     0,00
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C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

 P.č.  Názov prílohy

 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1
2
3

Zoznam legislatívnych aktov
Analýza PKI
Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmu
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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: ................................................................


