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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 Rozvoj elektronických služieb súdnictva

21110120052

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

2110002 OP Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb

OPIS-2013/1.1/68-NP

priebežná

4

02/2015 - 04/2015

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 Západné Slovensko

NUTS 2 Stredné Slovensko

NUTS 2 Východné Slovensko

NUTS 2 Stredné Slovensko

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)

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Žilinský kraj

Košický kraj

Banskobystrický kraj

Trnavský 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 región Bratislava
 Okres

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Región (NUTS II)
Bratislavský 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
12/2013
10/2015

 Plánovaný stav (v EUR)

  27 179 049,89

 Skutočný stav (v EUR)

  19 398 855,56

 Začiatok realizácie aktivít projektu 12/2013
Realizácia aktivít sa ešte neskončila

 Stav realizácie
projektu (v %)

    71,37

 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 dizajn IS
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Implementácia IS
Testovanie IS
Nasadenie IS

12/2014
07/2015
05/2015
06/2015
09/2015

07/2014
07/2014
10/2014
12/2014
01/2015

07/2014
07/2014
10/2014
12/2014
01/2015

12/2014
prebieha
prebieha
prebieha
prebieha

 Hlavné aktivity

 Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

10/2015
10/2015

12/2013
12/2013

12/2013
05/2014

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 IS
Implementácia IS
Nasadenie IS
Obstaranie a nasadenie HW a
SW licencií

  1 647 047,01
  1 396 051,79

   754 625,43
  22 168 681,67

  1 086 201,51
   11 939,60

    0,00
  18 218 636,44

  1 074 238,98
    0,00
    0,00

  18 218 636,44

  1 074 238,98
    0,00
    0,00

  18 218 636,44

    65,95
    0,86
    0,00

    82,18

    65,22
    0,00
    0,00

    82,18

 Hlavné aktivity
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Testovanie IS    739 051,19    4 302,55     0,00     0,00     0,58     0,00
 Hlavné aktivity

Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

   402 222,80
   71 370,00

   75 954,70
   1 820,76

   17 206,27
    0,00

   17 206,27
    0,00

    18,88
    2,55

    4,28
    0,00

 Podporné aktivity

 Spolu   19 398 855,56   19 310 081,69   19 310 081,69     71,37     71,05  27 179 049,89

 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 IS

Analýza a dizajn IS

Analýza a dizajn IS
Implementácia IS

Implementácia IS

Implementácia IS
Nasadenie IS

Nasadenie IS

Nasadenie IS
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Testovanie IS

Testovanie IS

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených transakčných služieb
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených transakčných služieb
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených transakčných služieb
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online
Počet zavedených transakčných služieb

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej
správy poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet zavedených elektronických služieb
dostupných online

počet

počet

počet
počet

počet

počet
počet

počet

počet
počet

počet

počet

počet

počet

    58

    68

    10
    58

    68

    10
    58

    68

    10
    58

    68

    10

    58

    68

    0

    0

    0
    0

    0

    0
    0

    0

    0
    0

    0

    0

    0

    0

    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
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 Hlavné aktivity
Testovanie IS Počet zavedených transakčných služieb počet     10     0     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

počet

počet

    58

    68

    10

    0

    0

    0

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy
poskytovaných verejnej správe (G2G)
Počet zavedených elektronických služieb dostupných
online
Počet zavedených transakčných služieb

 Výsledok

 Výsledok

 Výsledok

    0,00

    0,00

    0,00

    0

    0

    0

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa

Počet zavedených elektronických služieb dostupných
online

počet     0     68     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

Počet zavedených elektronických služieb dostupných
online

počet     0     68     0     0,00Výsledok

 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
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 Názov merateľného ukazovateľa Typ

Počet zavedených elektronických služieb dostupných
online

počet     0     68     0     0,00Výsledok

Merná
jednotka

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie
projektu (v %)

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Analýza a dizajn IS

Obstaranie a nasadenie HW a SW
licencií
Implementácia IS

Testovanie IS
Nasadenie IS

Aktivita bola ukončená (IS ESS - ukončenie etapy I a II schválenie DFŠ, IS videokonferencie - ukončenie II.etapy -
časť Analýza a dizajn).
Pokračovanie v realizácii aktivity (IS ESS - návrh aplikačného softvéru pre prevádzku komponentov IS RESS,
ukončená dodávka HW v rámci IS videokonferencie a IS Úložisko, prebraté zo strany objednávateľa bez výhrad).
Pokračovanie v realizácii aktivity (IS ESS - príprava integrač. zámerov, práce na tech.infraštruktúre a architektúre,
migrácie dát, pripomienkovanie dizajn manuálu).
Pokračovanie v realizácii aktivity (IS ESS - testovanie navrhnutých modulov, pracovné stretnutia testerov).
Pokračovanie v realizácii aktivity (IS videokonferencie - nasadzovanie IP telefónov na lokality, riešenie prípadných
reklamácií, ukončenie sieťovej migrácie, príprava školiacich aktivít).

 Hlavné aktivity

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

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

Projektové riadenie projektu (pokračovanie v riadení hlavných aktivít projektu, organizácia pracovných stretnutí,
organizácia stretnutí Riadiacich výborov), finančné riadenie projektu (príprava podkladov k zúčtovaniu poskytnutej
zálohy prípadne k refundácii, predloženie ŽoP-zúčtovanie poskytnutej zálohy, predloženie ŽoP-refundácia, aktualizácia
fin. plánu projektu), monitoring projektu, riadenie zmien v projekte, aktualizácia údajov o projekte, účasť na workshope
SORO k ukončovaniu projektov OPIS.
Z dôvodu neskoršieho dátumu podpisu Zmluvy o NFP oproti plánovanému termínu v ŽoNFP sa posúva plánovaný
začiatok aktivity Publicita a informovanosť z pôvodného decembera 2013 na máj 2014. Skutočné trvanie aktivity bolo
upravené v Zmluve o poskytnutí NFP v zmysle Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.2. Posun plánovaného
začiatku aktivity nebude mať vyplyv na celkový termín ukončenia projektu.
Po podpise dodávateľskej zmluvy prebehla dodávka I.časti (reklamná tabuľa, plagáty, nálepky, roll-up, propagačné
predmety), osadenie reklamnej tabule, umiestňovanie propagačných nálepiek na obstaraný HW, aktualizácia
webového sídla MS SR.

 Podporné aktivity
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    0,00
    0,00
    0,00
    0,00

 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
Po akceptácii dokumentácie z VO na zabezpečenie povinnej publicity projektu bola dňa 26.03.2015 podpísaná
dodávateľska zmluva "Kúpna zmluva na zabezpečenie povinnej publicity", pričom dodávka I.časti predmetu zmluvy
prebehla 29.04.2015. V rámci I.časti bola dodaná a osadená reklamná veľkoplošná tabuľa (foto ako príloha MS),
reklamné plagáty, nálepky na označenie HW (foto ako príloha MS), roll-u stojan a ostatné propagačné predmety (perá,
poznámkové bloky, USB kľúče).
Osadenie reklamnej veľkoplošnej tabule a reklamných plagátov vo verejných priestoroch MS SR prispeje k zvýšeniu
informovanosti o cieľoch projektu u väčšej skupiny odbornej ale aj laickej verejnosti. Nálepkami s logom OPIS a EÚ
bude označený HW, ktorý bol obstaraný a spolufinancovaný v rámci OPIS. Roll-up bude pri školiacich aktivitách na
lokalitách po celej SR slúžiť ako prenosný baner so základnými údajmi o projekte. Propagačné predmety budú slúžiť ako
podporná reklamná aktivita pre OPIS a EÚ a budú poskytnuté pre odbornú verejnosť (na školeniach pre jednotlivé súdy
SR) aj pre ostatnú verejnosť (na záverečnej konferencii).

 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

Po procese schvaľovania štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „RESS" projektový tím MS SR pracoval súbežne na
príprave Žiadosti o poskytnutie NFP a na príprave procesu verejného obstarávania pre hlavné aktivity.
Harmonogram verejného obstarávania (hl. aktivity):
- zverejnenie predbežného oznámenia (04.01.2013)
- zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO (23.01.2013)
- príprava súťažných podkladov (10/2012-08/2013)
- lehota na predkladanie ponúk (do 09.12.2013)
- vyhodnotenie predložených ponúk (do 11.12.2013)
- elektronická aukcia (do 19.12.2013)

Realizácia projektu v zmysle Vyhlásenia o začatí realizácie projektu začala aktivitou "Riadenie projektu" v 12/2013, kde
projektový tím zabezpečoval proces VO - otváranie a vyhodnocovanie ponúk. 

 15. Doplňujúce informácie
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Žiadosť o poskytnutie NFP bola zo strany MS SR predložená dňa 20.11.2013, následne po rozhodnutí o schválení
Žiadosti o poskytnutie NFP zo strany RO bola dňa 20.05.2014 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Po podpise ZoNFP
bola predložená príslušná dokumentácia z verejného obstarávania na kontrolu zo strany RO a SORO pred podpisom
zmluvy (28.05.2014), proces VO bol zo strany RO a SORO akceptovaný dňa 07.07.2014, následne sme pristúpili k
podpisu dodávateľských zmlúv (09.07.2014). Dňa 29.07.2014 boli predložené podpísané zmluvy na AK (po podpise). Po
procese schvaľovania žiadosti o zmenu projektu v zmysle zmien vyplývajúcich z procesu VO bol dňa 31.10.2014
podpísaný Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP. 
V rámci realizácie hlavných aktivít vyplynuli zmeny, ktoré následne boli zapracované do dodatkov k dodávateľským
zmluvám, ktoré boli v 10/2014 akceptované zo strany RO/SORO. Na základe zmien vyplývajúcich z dodatkov k
dodávateľským zmluvám bola spracovaná žiadosť o povolenie zmeny v projekte č.2. Po pripomienkach zo strany RO
OPIS sme opäť pristúpili k úprave dodávateľských zmlúv, v rámci AK VO pred podpisom dodatkov neboli zo strany
RO/SORO zistené nedostatky, preto boli pripravené oba dodatky (IS ESS a IS videokonf.) na podpis. Bezodkladne po
ich podpise ako aj akceptácii žiadosti o povolenie zmeny v projekte č.2 bol dňa 08.04.2015 podpísaný Dodatok č.2 ku
Zmluve o poskytnutí NFP.

Ku dňu 30.04.2015 je výška vyfakturovaných služieb 19.398.855,56 Eur (71,37% z COV), z toho je výška uhradených
finančných prostriedkov zo strany SORO 19.310.081,69 Eur (71,05% z COV). 

V rámci hlavných aktivít bola ukončená aktivita "Analýza a dizajn" akceptáciou I. a II. etapy v rámci vytvorenia IS ESS
(schválenie Záväzneho zadania a DFŠ), a akceptáciou II.etapy, časť 1.) v rámci dodávky riešenia IS videokonf. Do
30.04.2015 bola pre IS videokonf. akceptovaná aj II.etapa, časť 2.) a 3.), t.j. ukončená "Implementácia" a "Testovanie".
V súčasnosti prebieha aktivita "Nasadenie", kde bolo dodané riešenie na všetky lokality v rámci projektu RESS a
realizujú sa školiace aktivity. V rámci IS ESS prebieha etapa 4 "Implementácia riešenia" (do 05/2015) a súčasne etapa 5
"Akceptačné testovanie" (do 06/2015).

 16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie 

 1Q  2Q Rok  3Q  4Q 
 Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) 2015   3 045 325,65   4 397 047,59
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C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

 P.č.  Názov prílohy

 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1
2
3
4

Zoznam legislatívnych aktov k 30.04.2015
Analýza PKI k 30.04.2015
Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmov
Fotodokumentácia
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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: ................................................................


