ZÁMER NÁRODNÉHO
PROJEKTU OP EVS
na programové obdobie 2014 – 2020
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ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU
pre Operačný program Efektívna verejná správa
na programové obdobie 2014 - 2020
Úvod
V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý bol
schválený vládou SR uznesením č. 586/2014 dňa 20.11.2014, zámery národných
projektov schvaľuje Monitorovací výbor na návrh riadiaceho orgánu a to samostatne
alebo ako súčasť zoznamu národných projektov.
Ak je prijímateľ národného projektu určený priamo v operačnom programe alebo jeho
kompetencie vyplývajú priamo z osobitných predpisov, schváleniu MV nepodlieha priamo
schvaľovanie prijímateľa ale len ostatné časti zámeru národného projektu.
Minimálne náležitosti národného projektu
V rámci každého zámeru národného projektu, ktorý je predkladaný na schvaľovanie a má
byť realizovaný ako národný projekt, boli určené nasledovné náležitosti:
a) zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom
výzvy,
b) prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia,
c) príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP,
d) rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu
realizované,
e) indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu.
V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej
výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, RO uvedie túto informáciu namiesto určenia
výšky finančných prostriedkov.
Ďalší postup
Po schválení zámeru národného projektu na úrovni Monitorovacieho výboru RO postupuje
pri príprave národného projektu, vyzvaní na predkladanie národného projektu a
schvaľovaní národného projektu podľa príslušných ustanovení § 26 zákona o príspevku
EŠIF a kapitoly 3.4.1.1. Systému riadenia EŠIF.

1. Navrhovaný prijímateľ národného projektu (vrátane organizačnej zložky
zodpovednej za realizáciu projektu, ak relevantné):
Štatistický úrad SR
2. Názov zámeru národného projektu:
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe
3. Hlavný cieľ národného projektu:
Cieľom projektu je:


zefektívnenie a inovácia systému získavania a vyhodnocovania údajov pre
štatistické účely,



analýza možností centralizácie výkonu štatistického zisťovania,



zníženie administratívnej záťaže podnikateľov a verejnej správy,



transformácia vertikálne budovaných a rezortne riadených procesov na model
horizontálne integrovaných služieb.

4. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu
prostredníctvom výzvy (prečo národný projekt a nie dopytovo - orientovaný):
Štatistické zisťovania sa v súčasnosti riadia zákonom č. 540/2001 Z.z. o štátnej
štatistike a vyhláškou, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní
na trojročné obdobie. Program obsahuje všetky vykonávané štatistické zisťovania.
Okrem zisťovaní zahrnutých v Programe vykonáva úrad i osobitné zisťovania
(napríklad sčítanie obyvateľov domov a bytov, poľnohospodárske súpisy a
podobne). Okrem samotného štatistického úradu (v rozsahu cez 120 štatistických
formulárov) vykonávajú dnes štatistické zisťovania aj ostatné poverené orgány
verejnej moci (v rozsahu cez 110 štatistických formulárov). Celkovo ide o 5
inštitúcií verejnej správy v oblasti demografickej a sociálnej štatistiky, 3 inštitúcie
verejnej správy v oblasti podnikateľských štatistík, 1 inštitúcia verejnej správy
v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu, 1 inštitúcia verejnej správy pre
viacstranné štatistiky.
Štatistický úrad už v súčasnosti metodicky usmerňuje jednotlivé orgány verejnej
moci, ktoré vykonávajú štatistické zisťovania zaradené do Programu štátnych
štatistických zisťovaní. Súčasný stav však už nie je vyhovujúci a neodráža potreby
a možnosti digitálnej ekonomiky a spoločnosti.
Výrazný vývoj moderných informačných technológií si vyžaduje zmenu prístupu
k problematike spracovania dát vo verejnej správe. Je nevyhnutné, aby sa
metódy a spôsoby štatistického zisťovania modernizovali a príslušné procesy
v maximálnej miere automatizovali. Je vhodné, aby takéto metodiky boli
navrhnuté raz, jednotne a spoločne na centrálnej úrovni, tak, ako to predpokladá
už súčasný stav. Znamená to, že ako nástroj podpory realizácie by mal byť
použitý jeden národný projekt.
Návrh reformy predpokladá odbremenenie jednotlivých organizácií verejnej
správy, ktoré sa zúčastňujú na Programe štátnych štatistických zisťovaní. Takýto
model fungovania umožní zefektívnenie výkonu štatistických zisťovaní v súlade
s konceptom reformy verejnej správy. V novom programovom období 2014 až
2020 bude výrazný dôraz kladený na lepšie využívanie dát pri návrhu politík
a regulácií ako i publikovanie relevantných dát vo forme otvorených dát vhodných
na znovu-použitie.
Centrálne riešenie problematiky štatistických zisťovaní má niekoľko zásadných
výhod:


Lepšie rozdelenie kompetencií: profesionalizácia štatistických zisťovaní
odbremení organizácie,
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Lepšia kvalita dát: možnosť sústrediť sa na kontinuálnu jednotnú inováciu
procesov z cieľom zlepšiť výsledné produkty,



Lepšie služby a procesy: optimalizácia procesov bude prebiehať
jednoduchšie. Zapojené subjekty budú mať k dispozícií jednotné rozhranie
pre štatistické vykazovanie a kvalita služieb môže rásť rýchlejšie.

Projekt predpokladá súbežnú prípravu a implementáciu SaaS služieb štatistických
zisťovaní (OPII), pre ktoré bude poskytovať metodickú podporu. Predkladaný
zámer národného projektu v rámci OP EVS navrhuje súvisiaci projekt OP II podľa
koordinačného mechanizmu.
5. Zdôvodnenie prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia:
V zmysle § 26 písm. b) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vyplývajú kompetencie Štatistického úradu SR z osobitného predpisu
taxatívne vymedzeného v § 26 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, podľa
ktorého je Štatistický úrad Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej
správy pre oblasť štátnej štatistiky. Ak
prijímateľovi národného projektu
vyplývajú jeho kompetencie
priamo z osobitných predpisov, schvaľovanie
prijímateľa nepodlieha priamo MV, ale len ostatné časti zámeru národného
projektu.
Štatistický úrad zodpovedá za výkon a správu štátnej štatistiky, prevádzkuje
integrovaný štatistický informačný systém, prostredníctvom ktorého zbiera,
vyhodnocuje, spracováva a diseminuje dáta. Štatistický úrad SR tiež koordinuje
národný štatistický systém a vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní,
pričom využíva administratívne zdroje dát.
6. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP EVS (priradenie
k prioritnej osi a špecifickému cieľu):
Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
7. Rámcový zoznam aktivít, ktoré budú realizované (v zmysle príslušných
vzorových aktivít v príslušnom špecifickom cieli):

Analýza procesov: analýza Programu štátnych štatistických zisťovaní a návrh
možností pre jeho zlepšenie.


Procesy, systémy a politiky: nastavenie rámca pre optimalizáciu
modernizáciu procesov štatistických zisťovaní vo verejnej správe.



Výkon a realizácia úloh spojených s podporou realizácie zmien procesov v
štatistických zisťovaniach.



Budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít: zriadenie expertného
tímu pre inováciu štatistického zisťovania.



Vzdelávanie zamestnancov
štatistických zisťovaní.

verejnej

správy:

v oblasti

nových

a

metód

8. Detailnejší popis jednotlivých činností, ktoré budú v rámci hlavných
aktivít projektu realizované (bližšia špecifikácia rámcových aktivít, t.z. ich
popis):
Analýza procesov: analýza Programu štátnych štatistických zisťovaní a návrh
možností pre jeho zlepšenie:



detailná analýza súčasného stavu realizácie
štatistických zisťovaní na jednotlivých rezortoch,



preskúmanie najlepších praxí v zahraničí,



ekonomická analýza návrhov alternatívnych riešení,

Programu

štátnych

Procesy, systémy a politiky: nastavenie rámca pre optimalizáciu a modernizáciu
procesov štatistického zisťovania vo verejnej správe:
 optimalizácia procesov realizácie štatistických zisťovaní,


nastavenie nových pravidiel organizácie štatistických zisťovaní vo verejnej
správe,



definovanie nových metód a spôsobov štatistického zisťovania,



návrh nových služieb, ktoré bude Štatistický úrad poskytovať,



optimalizácia vnútorného fungovania úradu:



zlepšenie riadenia ľudských zdrojov,

Implementácia reformy:


podpora implementácie návrhu do praxe,



propagačno-edukačné aktivity v súvislosti s implementáciou reformy
získavania a vyhodnocovania údajov.

Výkon a realizácia úloh spojených s podporou realizácie štatistického zisťovania


overenie zavedených inovovaných procesov a návrh nápravných opatrení.

Budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít:


Zriadenie Expertného tímu pre štatistické zisťovania:



zabezpečenie expertných pracovníkov.

9. Spolupracujúce subjekty (partneri národného projektu v rozsahu partnerskej
zmluvy):
N/A
10. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu
národného projektu:
2 400 000,00 EUR
11. Východiská pre určenie indikatívnej výšky rozpočtu:
Indikatívna výška rozpočtu sa odvíja od nasledujúcich parametrov:


Trvanie realizácie národného projektu 4 roky,



Interný tím pre riadenie projektu,



Technické zabezpečenie interného tímu,



Odborné školenia interného tímu,



Externý tím pre oblasť (priemerná hodnota ČD 650 eur s DPH (cca. 3000
ČD)):
o

Legislatívna analýza

o

Analýza procesov dodržiavania GSBPM a Code of practise v rámci
Národného štatistického systému (13 inštitúcií verejnej správy),

o

Analýza prekrývania subjektov a oblastí zisťovania v rámci jednotlivých
organizácii verejnej správy,

o

Analýza možností zefektívnenia nástrojov zberu,

o

Vypracovanie funkčných a nefunkčných požiadaviek na nové portfólio
služieb.
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Školenia výstupov projektu pre participujúce subjekty,

12. Predpokladaná dĺžka trvania realizácie hlavných aktivít projektu
(v mesiacoch):
48 mesiacov.

