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Vízia x stratégia x ciele OPIS projektov na Ministerstve vnútra 

VÍZIA 
•  zvyšovať úroveň 

dodávaných služieb v 
súlade s požiadavkami 
občana: 

•  kvalita 
•  efektívnosť 
•  financie 
•  legislatíva 
 

• podporovať proces 
napĺňania vízie 

•  ciele a úlohy 

 

STRATÉGIA 

CIELE 
• merateľné čiastkové ciele 
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efektívne poskytovanie služieb všetkými zložkami 
Ministerstva vnútra SR občanom SR 

•  Policajný zbor 
•  Hasičský a záchranný zbor 
•  Civilná ochrana a 112 
•  Verejná správa 
•  Úrad ministerstva 
•  Archívy a obvodné úrady 

Vízia – poskytovanie služieb 
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•  súlad s legislatívou 
a ostatnými 
právnymi aktami 

•  spokojnosť občana a 
zamestnanca 

• proporcia ceny a kvality 
•  vnímanie hodnoty 

organizácie 

•  komplexnosť 
dodávanej služby 

• očakávaný návrat 
investícií 

•  kvalita poskytovaných 
služieb 

financie 

regulácia 

•  transparentnosť 
•  zvyšujúca sa 

efektívnosť 

legislatíva 

komplexnosť 
služby 

imidž 
ministerstva 

čas 

kvalita 

•  časová odozva 
poskytovanej služby 

občan podnikatelia ministerstvo vláda 

Stratégia – definovanie čiastkových cieľov 
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•  priniesť zefektívnenie poskytovania služieb v kompetencii MV SR 
•  zníženie administratívnych bariér 

•  eliminácia potreby preukazovania sa dokladmi a dokumentami, ktoré si MV SR vie 
získať v rámci rezortu, prípadne prepojením informačných systémov v rámcí štátnej a 
verejnej správy 

•  získaný údaj od občana v rámci štátnej a verejnej správy nepožadovať opätovne 
•  zvýšenie dostupnosti služieb 
•  eliminácií správnych poplatkov 
•  skrátení dĺžky trvania administratívnych procesov 
•  schopnosť dynamicky meniť poskytované služby podľa meniacich sa požiadaviek 

občana a privátnej sféry 

•  správne pochopiť a adresovať výzvy, ktoré sa kladú ministerstvu 
•  budovanie dôvery v služby poskytované ministerstvom 
•  budovanie integrity medzi občanom a privátnou sférou voči ministerstvu a voči 

ostatným  štátnej a verejnej správy 
•  prinášať nové oblasti interakcie ministerstva a občana 

OPIS Ciele OPIS projektov MV SR 
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Operačný model pre dosiahnutie stratégie 
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OPIS ciele 

Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.331/2008, bod B8: 
 
•  Štúdia uskutočniteľnosti „Úradné výpisy z matrík“ 

 dodávateľ Ernst&Young 

•  Štúdia uskutočniteľnosti „Evidencia vozidiel“  
dodávateľ Ernst&Young 

•  Štúdia uskutočniteľnosti  „Oznámenia o presťahovaní“ 
 dodávateľ Logica Slovakia, s.r.o. 
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Ciele projektov 
•  efektívne poskytovanie služieb občanom, podnikateľom, inštitúciám 
štátnej a verejnej správy 

•  kvalita 
•  čas 
•  náklady 

•  1. skupina projektov: sprístupniť nové elektronické služby a  
zefektívneniť už existujúce poskytované služby 

•  2. skupina projektov: vytvoriť infraštruktúrnu a technologickú 
platformu na masívnu synchronizáciu dát z referenčných registrov 

•  3. skupina: podpora celého procesu informatizácie spoločnosti na 
podporu automatizácie procesného modelu štátnej a verejnej správy  

•  4. skupina: komplexné zlepšenie služieb občanom v kompetencií MV 
SR 

Nové projekty MV SR v rámci NKIVS 
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Harmonogram projektov 

Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien 
•  realizácia do 4 mesiacov od začatia projektu 

Analýza a návrh riešenia 
•  realizácia do 4 mesiacov od začatia projektu 

Implementácia a testovanie prototypu 
•  realizácia do 18 mesiacov od začatia projektu 

Implementácie a testovanie 
•  realizácia do 22 mesiacov od začatia projektu 

Roll-out, Migrácia, Stabilizácia 
•  realizácia do 24 mesiacov od začatia projektu 
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Stav riešenia výziev, projektov, zmlúv o NFP 

Nové projekty MV SR v rámci NKIVS 

výzva výška pomoci 
EUR / suma 

stav 
výzvy 

zverejneni
e výzvy 

termín 
projektu 

stav 
projektu 

dátum 
odovzdania 
projektu 

dodávateľ 
podpis 

zmluvy o 
NFP 

CISMA € 9 294 297,28 zverejnen
á 18.11.2008 23.2.2009 odovzdaný 23.2.2009 capgemini 29.9.2009 

IFO € 12 613 689,17 zverejnen
á 30.1.2009 30.4.2009 odovzdaný 30.4.2009 capgemini 2.10.2009 

RFO € 21 576 047,27 zverejnen
á 30.1.2009 30.4.2009 odovzdaný 30.4.2009 capgemini 2.10.2009 

eID € 46 500 000,00 zverejnen
á 18.6.2009 18.9.2009 odovzdaný 18.9.2009 kpmg   

RA € 8 298 480,00 zverejnen
á 4.5.2009 4.8.2009 odovzdaný 4.8.2009 deloitte   

Ohlasovne € 14 100 000,00 zverejnen
á 17.7.2009 19.10.2009 odovzdaný 19.10.2009 kpmg   

EVO I - NEV € 30 440 000,00 zverejnen
á 17.7.2009 19.10.2009 odovzdaný 19.10.2009 adl   

EVO II - eTP € 26 000 000,00 zverejnen
á 30.6.2009 30.9.2009 odovzdaný 14.9.2009 kpmg   

EVO III - 
MOB_P € 40 000 000,00 zverejnen

á 17.7.2009 19.10.2009 odovzdaný 19.10.2009 adl   
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Ďakujem za pozornosť. 


