
 

 

Základné informácie o národnom projekte Informačný systém Centra právnej pomoci 

Názov projektu:  Informačný systém Centra právnej pomoci 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Typ projektu: národný projekt 

Financovanie projektu: Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho 

rozpočtu 

 

Názov prijímateľa: Centrum právnej pomoci 

Sídlo prijímateľa: Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava 

 

Miesto realizácie projektu: všetky kraje SR 

Výška poskytnutého NFP: 4 943 292,75 € 

 

Stručný opis projektu: 

Cieľom národného projektu „Informačný systém Centra právnej pomoci“ je vytvorenie nového 

informačného systému, ktorý plne nahradí nevyhovujúce existujúce riešenia a zároveň pokryje všetky 

očakávané procesné zmeny súvisiace so službami Centra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto 

služieb.  Národný projekt prispeje k dosiahnutiu nasledovných špecifických cieľov: 

- Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb  pre občanov 

- Modernizáciu a racionalizáciu verejnej správy IKT prostriedkami  

Výstupom projektu bude : 

- Nasadenie konkrétnych služieb pre dotknuté subjekty 

- Pokrytie životných situácii – právna pomoc, právne informácie, bankrot a nový začiatok, 

konkurz, reštrukturalizácia, oddĺženie 

- Zverejnenie data setov otvorených dát 

- Optimalizácia procesov poskytovania služieb Centra 

Hlavné aktivity projektu sú rozdelené do troch celkov: 

- Call Centrum  

- Informačný systém Centra právnej pomoci 

- Zabezpečenie IKT 

Realizácia projektu je naplánovaná na 18 mesiacov. 



Hlavné aktivity projektu sú rozdelené na 5 sub – aktivít: 

1. Analýza a dizajn riešenia  

Technický návrh riešenia, detailná špecifikácia riešenia a cieľová architektúra projektu bude 

navrhovaná v súlade so Strategickou architektúrou VS SR 2020. 

2. Nákup HW a krabicového softvéru 

Výstupom tejto aktivity bude naplnenie špecifického cieľa – modernizácia a racionalizácia verejnej 

správy IKT prostriedkami 

3. Implementácia 

Všetky komponenty IS a výstupy projektu budú spĺňať štandardy vydané na základe zákona 

o informačných systémoch verejnej správy, všetky relevantné paragrafy zákona o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e.-Governmente), ako aj zákona 

o informačných systémoch verejnej správy.  

4. Testovanie 

Testovanie zabezpečí odstránenie nedostatkov ešte pred plným nasadením informačného 

systému. 

5. Nasadenie 

V rámci aktivity prebehne migrácia a konsolidácia riešenia, vrátane zaškolenia kľúčových 

používateľov informačného systému.  

V súlade s princípom „Cloud prednostne“ bude informačný systém vyvíjaný, implementovaný, 

testovaný a nasadený do HW prostredia, ktoré poskytuje Ministerstvo vnútra SR v zmysle Zmluvy 

o poskytovaní služieb dátového centra štátu.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk 

 

Webové sídlo riadiaceho orgánu:  https://www.mindop.sk/ 

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: https://www.eufondy.sk/  

 

https://www.eufondy.sk/

