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Údaje sa vypĺňajú manuálne.

MetaIS kód Názov služby z katalógu služieb Požadovaná úroveň

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Názov 
rizika

Pravdepodobnosť Dosah Návrh 
mitigácie

R_X Takmer isté riziko - výskyt rizika treba v každom prípade očakávať. 
 - existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa Pravdepodobné riziko

riziko vyskytne. 
 - riziko sa môže vyskytnúť. Stredné riziko

 - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických Slabé riziko
okolností. 

 - výskyt rizika sa neočakáva.Nepravdepodobné riziko

Extrémny dosah - znemožní realizáciu projektu. 
 - ovplyvní pokračovanie projektu Vysoký dosah
 - vyžiada si úpravy projektu Stredný dosah

 - ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch. Nízky dosah
 - dosah sa minimalizuje bežnou činnosťou v Zanedbateľný dosah

rámci projektu.

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Výstup projektu Kritérium kvality a spôsob dosiahnutia

VP_X

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Typ Názov Zdôvodnenie Návrh zmeny

LA_X Vid. Vysvetlenie typov právnych predpisov v metodickom usmernení 
Aproximačné nariadenia vlády SR 
Zákon 
Nariadenia vlády SR 
Vyhlášky / výnosy / opatrenia 
Uznesenia vlády SR 
Vnútorné riadiace predpisy 
Zmluvy 
Technické normy

Zdôvodnenie zaradenia Zdôvodnenie zmeny

Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým cieľom.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Zainteresovaný Popis

ST_X Bližšie spresnenie role, tímu, alebo organizácie .

Ktoré ciele OPII projekt rieši a či je k nim vypracovaný reformný zámer podľa vzoru EVS.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

ID 
cieľa
OPII
/OP
EVS

Meno cieľa Reformn
ý zámer 
EVS (A
/N/NA)

Spôsob naplnenia cieľa



ciel_
po7_4

Zvýšenie kvality, 
štandardu a 
dostupnosti 
eGovernment služieb 
pre občanov

Zámerom tohto cieľa je zlepšenie kvality, štandardu a dostupnosti elektronických služieb verejnej správy pre občanov. Znamená to, 
že služby budú jednoduchšie a prehľadnejšie. Ich používanie prinesie občanom vyššiu pridanú hodnotu, získajú možnosť navigácie 
vo svojich životných situáciách a podporu v rozhodovaní tak, aby žili kvalitnejší a lepší život, aby im služby pomáhali, a aby boli 
rýchle a personalizované.

Koncový stav, prínos.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

M
et
aI
S
k
ód

Cieľ Spôsob naplnenia cieľa Z
ai
nt
er
es
ov
a
ní

ci
el
_
12

Zlepšíme využívanie 
údajov a znalostí v 
rozhodovacích 
procesoch vo 
verejnej správe

K údajom sa bude pristupovať ako k vzácnemu zdroju. Systematické analýzy sa budú využívať v oblastiach ako je sledovanie priorít vlády, 
vyhodnocovanie vhodnosti politík, posudzovanie vplyvov regulácií a hodnotenie dopadov regulácií, vyhodnocovanie dopadov verejných 
investícií \na vyhodnocovanie výkonu verejnej správy. Správne využívanie údajov je kľúčové pre naplnenie princípu „jeden krát a dosť“ , kde v 
cieľovom stave nebudú už známe údaje v procesoch verejnej správy od podnikateľov a občanov vyžadované.

Relevantné princípy NKIVS treba zaevidovať pre danú štúdiu v MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne vygenerujú.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

MetaIS 
kód

Typ Názov Popis Spôsob 
plnenia

princip_
13

Prin
cíp

ÚDAJE SÚ 
AKTÍVA

Údaje sú aktíva, ktoré majú hodnotu a sú podľa toho riadené a spravované. Každý údajový prvok má jasne definovaného 
vlastníka a správcu zodpovedného za jeho správnosť.

Koncové služby, ktoré budú výstupom projektu.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa generujú.

1. Kód a názov koncovej služby: ks_339256

Preferencia MHD a koordinácia CDS

2. Popis: Efektívna správa verejnej dopravy a prevádzka a údržba nových technológií, administrácia a správa dispečingu na 
úrovni SW a HW\nDPMK – preferencie vozidiel MHD v rámci riadených križovatiek, \nObyvatelia mesta (cca 100 tis.) a 
tranzitná doprava cez mesto v smere Bardejov, Svidník na smer Košice, Poprad, ale aj cestujúci MHD, keďže sa jedná 
o úpravu v trase, ktorá má regionálny a aj medzinárodný význam. \nVyužívanie moderných technológií v regulácii 
dopravy pre zlepšenie priechodnosti cez mesto v časti sídliska Sekčov – 40 000 obyvateľov.Dopadom projektu bude aj 
zníženie emisií, hluku a zvýšenie komfortu cestovania a života v dotknutej časti mesta.

3. Prístupové miesto:

4. Kanál:

5. Používateľ:

6. Životná situácia:

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 4

8. Notifikácia priebehu konania: 0

9. Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie:

4 - s najvyšším zabezpečením

10. Generická: Áno



11. Prezentačná: Áno

12. Agenda verejnej správy:

13. Fáza ŽC:

14. Gestor: Mesto Prešov

15. Koncovú službu realizuje AS:

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy

2. Počet volaní služby

3. Pomer elektronických transakcií

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

Kód koncovej služby Názov koncovej služby

Príloha obsahuje informačné systémy (IS) organizácie a podriadených organizácií, ktoré budú projektom rozvíjané alebo budované.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne generujú.

MetaIS kód Názov informačného systému Modul ISVS - kód Modul ISVS - názov

isvs_10411 IS Preferencie MHD a koordinácie dopravy

Príloha obsahuje služby, ktoré budú výstupom projektu.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne generujú.

Kód a názov aplikačnej služby: as_60300Koordinácia križovatek

Popis: Zavedením moderných radičov vytvoriť jeden ucelený kopatibilný systém riadených križovatiek, ktoré budú navzájom 
koordinované a budú zohľadňovať stav dopravy a dynamicky sa prisposobovať podmienkam na danej časťi cestnej 
komunikácie. Celkovo bude zmodernizovaných 10 križovatiek.

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS Preferencie MHD a koordinácie dopravy

Aplikačná služba realizuje KS:

Kód a názov aplikačnej služby: as_60301Preferencia vozidiel MHD

Popis: Zmodernizovaním križovatiek s radičmi umožňujúcimi aktívnu preferenciu vozdiel MHD a inštaláciou komunikačných 
modulov do vodziel MHD vytovoriť systém preferencie MHD v meste Prešov. Celkovo bude inštalovaných 113ks 
takýchto komunkačných modulov.

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny



Informačný systém: IS Preferencie MHD a koordinácie dopravy

Aplikačná služba realizuje KS:

Kód a názov aplikačnej služby: as_60302Kamerový systém pre dohľad nad dopravou

Popis: Monitorovacia a prehľadová dopravná kamera bude umiestnená a predpripravená na križovatke Arm. Gen . Svobodu – 
Rusínska cesta. V telesekamery sú fyzicky osadenéštyri samostatné kamery v rozlíšení 3 megapixely.Jedinou 
multisenzorovou kamerou je tak možné nahradiť viaceropevných kamier. Kamery v tejto kvalite poskytnú mimo stavu na 
križovatkách, ajdokonalý prehľad o prejdených vozidlách MHD a IAD s možnosťou identifikácie ŠPZ. Kamera je určená 
pre kontrolu funkčnosti preferencie dopravy a fyzickom prehľade aj mimoriadnych situácií na riešenom úseku cestnej 
komunikácie.

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: IS Preferencie MHD a koordinácie dopravy

Aplikačná služba realizuje KS:

Príloha obsahuje zoznam požiadaviek na prevádzku.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

Rozsah zálohovania N/A, všetko, vybrané údaje

Doba zotavenia (RTO) N/A, alebo čas v hodinách

Je záloha pravidelne validovaná N/A, Áno, Nie

Miera dostupnosti N/A, alebo 90% - 99.999%

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Aktivita Dĺžka trvania (v mesiacoch)

 Analýza a dizajn riešenia  6

Nákup HW a krabicového softvéru 10

Implementácia 11

Testovanie 1

Nasadenie riešenia 1

Riadenie projektu 20

Publicita 20

Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Kontrolná otázka A/N
/NA

Bližšia špecifikácia odpovede



1 Je možné oprávnené aktivity, resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako 
činnosti „nehospodárskeho" charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci?

 A V rámci predkladaného projektu sa jedná zo strany žiadateľa – mesta 
Prešov o aktivity . Jedná sa o činnosti nehospodárskeho charakteru
vyplývajúce mestu zo Zákona o obecnom zriadení v zmysle § 4 odsek 
3 bod g).

 

Žiadateľ je subjektom verejnej správy, vykonávajúci činnosti, ktoré 
tvoria súčasť základných funkcií štátu, resp. samosprávy.

Mesto vykonáva aj činnosti , ktorých vyčíslenie hospodárskej povahy
je súčasťou záverečného účtu mesta, avšak tieto činnosti nesúvisia 
s predkladanými aktivitami projektu.  V prípade, že mesto identifikuje 
hospodárske činnosti vyplývajúce z realizácie predkladaného 
projektu, nevyhnutne zabezpečí  týchto dvoch druhov oddeliteľnosť
činností, ich náklady, financovanie a príjmy.

2 Je možné oprávnené aktivity resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako 
„hospodárske" v zmysle pravidiel štátnej pomoci?

3 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované článkom 107 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní EÚ: a) prevod verejných zdrojov a pripísateľnosť štátu, b) ekonomické 
zvýhodnenie príjemcu pomoci, c) selektívnosť poskytnutej pomoci, d) narušenie 
hospodárskej súťaže alebo hrozba narušenia hospodárskej súťaže a vplyv na vnútorný 
obchod medzi členskými štátmi?

(V prípade negatívnej odpovede je potrebné zdôvodniť ktoré kritérium 
nebolo splnené vrátane podrobnej identifikácie dôvodu prečo nebolo 
splené. Pre účely nesplnenia podmienok štátnej pomoci je 
postačujúce nesplnenie minimálne jedného kritéria.)

4 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu (v zmysle rozsudku Altmark C-280/00) vrátane osobitného 
charakteru služby: a) podnik, ktorému bola poskytnutá pomoc bol poverený realizáciou 
záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky boli jasne definované, 
b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia boli vopred určené objektívnym 
a transparentným spôsobom , 
c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na pokrytie všetkých výdavkov alebo ich 
časti vzniknutých pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme, zohľadniac pri tom 
súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk , 
d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov služieb vo verejnom záujme 
neuskutočnil prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej súťaže, výška 
nevyhnutnej kompenzácie je určená na základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký 
podnik, dobre riadený a primerane vybavený prostriedkami vynaložil pri realizácii týchto 
záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk pri realizácii týchto 
záväzkov?

(Poskytovateľ pomoci zdôvodní splnenie jednotlivých kritérií a 
podmienky osobitného charakteru služby.)

5 Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať v rámci podmienok 
minimálnej pomoci?

(Iba pre účely pomoci de  minimis vrátane pomoci de minimis SVHZ.)

Vyhodnotenie nie je štátna pomoc


