IDENTIFIKAČNÝ LIST
1)

Projekt:

P2
2)

PROJEKTU NA ROK 2003

ROZPOČTOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Cieľ projektu:
Cieľom tohto projektu je dotvorenie a následné plošné rozšírenie aplikačného programového vybavenia pre všetky kapitoly
a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, vyššie územné celky a ich podriadené organizácie zdravotné poisťovne,
Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce. IS má slúžiť na zachytávanie tvorby a zmien tak štátneho rozpočtu ako aj
verejného rozpočtu. Takto vytvorené rozpočty budú k dispozícií pre IS ŠP a pre monitorovací systém štrukturálnych
fondov. IS bude spravovaný a prevádzkovaný v DC.

3) Očakávané výsledky projektu:
!
!
!
!

koordinácia a organizácia prác súvisiacich so zabezpečovaním nasedenia a realizácie IS do praxe,
podpora prevádzky a podieľanie sa na tvorbe údajovej základne rezortu v oblasti rozpočtov,
vzájomné odovzdávanie a preberanie údajov z/do IS ŠP,
využívanie údajov v Platobnom a monitorovacom podsystém pre ŠF

4) Členenie projektu (projekty, úlohy):
Projekt členíme na tieto podprojekty:
2.1. Podpora RIS
2.2. Podpora IS ŠP
2.3. Platobný monitorovací podsystém pre ŠF
5) Stav rozpracovanosti projektu:
Projekt je pokračovaním projektu z minulého roka. Sú naznačené náväznosti na IS ŠP a Platobný monitorovací podsystém
pre ŠF.

6) Väzba na iné projekty (podprojekty, úlohy) v rámci vlastného IS / iných IS rezortu:
IS ŠP a Platobný monitorovací podsystém pre ŠF
7) Riešiteľské kapacity v človeko/hodinách:
7476 čl./hodín

Podprojekt

PP 2.1.

PODPORA ROZPOČTOVÉHO IS

Vzhľadom na naplnenie očakávaných výsledkov projektu v rámci koordinácie a organizácie projektu a podpory prevádzky
bude DataCentrum musieť klásť dôraz na nasledovné činnosti:
!
!
!
!
!
!

postupná implementácia čiastkových úloh, ich integrácia a zfunkčnenie celého informačného systému
v zadefinovanom rozsahu tak, aby bola zachovaná dvojstupňová úroveň riadenia,
pri preberaní a implementácii RIS mať na zreteli viac typov užívateľov /centrálna úroveň, kapitola, účtovná
jednotka/,
pri integrácii čiastkových úloh dávať dôraz na postup (aj poradie), ako spravovať klientov, nastavenie a
verifikovanie ich prístupových práv v závislosti od postavenia klienta v informačnom systéme,
zohľadniť a aplikovať dopad a výsledky bezpečnostného projektu /ak bude vypracovaný/ tak, aby IS vyhovel aj
požiadavkám silových rezortov a bol vhodný aj pre prácu s utajovanými skutočnosťami (napr. Riadiaca
dokumentácia),
poskytovať užívateľskú podporu pre všetkých klientov prostredníctvom CPU a podporných aplikácií,
zohľadňovať, že sledované ukazovatele v RIS sú súčasťou údajovej základne rezortu.

Termíny spracovania:
Podľa harmonogramu.
Odberateľ:
Sekcia rozpočtová - Odbor štátneho rozpočtu
Riešiteľské kapacity:

3684 čl./hodín

Podprojekt

PP 2.2.

PODPORA IS ŠP

Nábeh realizácie IS ŠP so sebou prináša aj zmeny v RIS. Medzi takéto zmeny patrí aj problém
!
!

zapracovanie možnosti sledovať desiatky halierov v RIS,
úprava Funkčného interfejsu, ktorý umožňuje odovzdávanie a preberanie údajov o rozpočtoch klientov ŠP.

Dá sa očakávať, že pri analýzach v systéme ŠP sa narazí na množstvo problémov, ktoré budú súvisieť aj s RISom, nakoľko
koncoví užívatelia t.j klienti zdieľajú jednotnú komunikačnú technologickú infraštruktúru.
Termíny spracovania:
Podľa harmonogramu.
Odberateľ:
Útvar projektu štátnej pokladnice
Sekcia rozpočtová - Odbor štátneho rozpočtu
Riešiteľské kapacity:

2674 čl./hodín

Podprojekt

PP 2.3.

PLATOBNÝ MONITOROVACÍ PODSYSTÉM PRE ŠF

V roku 2002 sa začali analytické práce v spolupráci s Útvarom platobného orgánu pre štrukturálne fondy EÚ. Začalo sa
s vypracovaním analýzy biznis procesov vo väzbe na budovanie IT monitorovacieho subsystému a návrh technologického
zabezpečenia vo väzbe na Rozpočtový informačný systém – RIS.
Vybudovanie IT monitorovacieho subsystému pre štrukturálne fondy Európskej únie je záväzkom Slovenskej republiky
voči Európskemu spoločenstvu pri predpokladanom termíne vstupu k 1.1.2004. Vzhľadom k začleneniu finančných tokov z EÚ
do príjmov Štátneho rozpočtu je nevyhnutné vypracovať biznis model fungovania celého systému monitorovania týchto
zdrojov vo väzbe na procesný model zostavovania a sledovania Štátneho rozpočtu.
Predmetom výstupného dokumentu
aj definovanie nových funkčných požiadaviek na RIS a návrh začlenenie tohto
subsystému do komunikačno-technologickej infraštruktúry budovanej pre potreby informačného systému Štátnej pokladnice
(IS-ŠP) a RIS.
Termíny spracovania:
Podľa harmonogramu.
Odberateľ:
Útvar platobného orgánu pre štrukturálne fondy,
Sekcia rozpočtová - Odbor štátneho rozpočtu
Riešiteľské kapacity:

1118 čl./hodín

