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1 Cieľ usmernenia
Cieľom Usmernenia č. 5/2013 Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim
orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „SORO“) je
informovať o postupe pri vypĺňaní údajov projektu, ktoré vyplývajú z postupov
fungovania Programovej kancelárie OPIS (ďalej len „PgK“).

2 Všeobecné pokyny údržby projektových dát v Aplikačnom
systéme programového riadenia (ďalej len „systém“)
Projekt je v systéme založený projektovým manažérom SORO najneskôr v deň
nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „zmluva o NFP“) v
Centrálnom registri zmlúv. Po jeho vytvorení je projekt sprístupnený projektovému
manažérovi prijímateľa NFP (ďalej len „prijímateľ), ktorý je od tohto okamihu
zodpovedný za údržbu aktuálnych dát o projekte. Všetky povinné informácie
o projektoch v systéme musia byť zadávané ihneď po vzniku konkrétnej
udalosti, ktorá je sledovaná (napr. identifikácia rizika, posun míľnika,
dokončenie projektového výstupu a pod.), avšak najneskôr v 15. a v posledný
deň v konkrétnom kalendárnom mesiaci. Povinnosť aktualizovať údaje
o projekte v systéme vyplýva prijímateľovi zo zmluvy o NFP.
Nasledujúce časti usmernenia popisujú oblasti údržby dát v systéme, za ktoré je
zodpovedný prijímateľ (zoznam konkrétnych polí ku každej oblasti sa nachádza
v užívateľskej príručke uloženej na www.informatizacia.sk):
2.1

Vyplnenie časového harmonogramu projektu

Prijímateľ je povinný vyplniť/aktualizovať nasledujúce dátumy podľa zmluvy o dielo
resp. dodatku k zmluve o dielo:
 začiatok a koniec projektu podľa zmluvy/-úv o dielo.
Prijímateľ je povinný vyplniť/aktualizovať časový harmonogram projektu podľa zmluvy
o NFP, resp. dodatku k zmluve o NFP:
 začiatok a koniec realizácie aktivít projektu podľa zmluvy o NFP;
 začiatok a koniec projektu podľa zmluvy o NFP;
 dátum podpisu zmluvy o NFP.
2.2

Vytvorenie a aktualizácia projektového harmonogramu

S cieľom udržiavať prehľad o postupe prác na projektoch OPIS je potrebné, aby
prijímateľ udržiaval a zdieľal svoj projektový harmonogram s ostatnými prijímateľmi.
Cieľom tohto opatrenia je predovšetkým sledovanie závislostí medzi projektmi
a riešenie rizík a otvorených otázok vyplývajúcich z posunu kritických míľnikov
projektu, ktoré priamo ovplyvňujú iný projekt. Prijímateľ je preto povinný v systéme:
 vytvoriť/aktualizovať harmonogram podľa zmluvy o NFP;
 vytvoriť/aktualizovať harmonogram verejného obstarávania (ďalej len „VO“);
 vytvoriť/aktualizovať harmonogram podľa zmluvy o dielo;
 vytvoriť/aktualizovať
závislosti
medzi
projektmi
v dodávateľskom
harmonograme;
 vytvoriť/aktualizovať plán fakturačných míľnikov.
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2.3

Vytvorenie mapovacej tabuľky medzi dodávkami zmluvy o dielo a
aktivitami zmluvy o NFP

Mapovacia tabuľka sa vytvára za účelom sledovania vzťahu medzi aktivitami
definovanými v zmluve o dielo a aktivitami podľa zmluvy o NFP. Zmapovanie vzťahu
výstupov s aktivitami NFP umožňuje prehľadnejšie sledovanie progresu prác na
úrovni výstupov aj aktivít.
Prijímateľ je povinný vyplniť mapovaciu tabuľku v systéme. Aby bolo možné vytvoriť
mapovaciu tabuľku, je potrebné vytvoriť primárne harmonogram aktivít podľa NFP
a harmonogram aktivít podľa zmluvy o dielo.
2.4

Vytvorenie směrního plánu (baseline)

Cieľom vytvárania směrního plánu je vytvoriť snímku aktuálneho stavu projektového
harmonogramu preto, aby bolo možné po aktualizácii harmonogramu referovať ku
pôvodnému stavu projektového plánu a sledovať oneskorenie projektu (dni, týždne,
mesiace, roky). Predtým, ako je směrný plán vytvorený, je potrebné, aby existoval
harmonogram podľa zmluvy o NFP a aktuálny harmonogram podľa zmluvy o dielo.
Prijímateľ je povinný vytvoriť směrný plán (baseline) v nasledujúcich situáciách:
 pri pridelení projektu od projektového manažéra SORO (spravidla na začiatku
projektu);
 pri podpise dodatku k zmluve o NFP.
2.5

Vytvorenie správy o stave projektu

Prijímateľ je povinný vytvárať správu o stave projektu v systéme. Správa o stave
projektu je vytváraná s cieľom umožniť sledovanie aktuálnych prác na projekte.
Správu o stave projektu je následne možné generovať prostredníctvom reportov:
 prijímateľ vytvára správu vždy v 15. a v posledný deň v mesiaci;
 správa o stave projektu obsahuje informácie o aktivitách za posledné dva
týždne a plánované aktivity projektu na najbližšie tri mesiace.
2.6

Riadenie projektovej dokumentácie

Prijímateľ je povinný ukladať projektové výstupy do DMS (Document management
system) systému. Projektové výstupy sú ukladané do DMS vždy v okamihu, keď je
konkrétny prístup predložený na schválenie dodávateľom vo vopred definovanom
formáte podľa užívateľskej príručky. Správcom projektovej dokumentácie je
prijímateľ.
2.7

Správa informácií o zmluve o NFP a jej dodatkoch

Prijímateľ je povinný spravovať informácie o zmluve o NFP a jej dodatkoch
uzatvorenej medzi SORO a prijímateľom v systéme. Prijímateľ ukladá informácie
o zmluve o NFP a jej dodatkoch najneskôr v deň nasledujúci po dni zverejnenia
zmluvy o NFP, resp. dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
2.8

Správa informácií o zmluve o dielo a jej dodatkoch

Prijímateľ je povinný spravovať informácie zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi
dodávateľom a prijímateľom v systéme. Prijímateľ ukladá informácie o zmluve o dielo
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do systému najneskôr v deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o dielo, resp.
dodatku v Centrálnom registri zmluv;
2.9

Správa informácií o VO

S cieľom centralizovať všetky údaje o VO súvisiacich s konkrétnymi projektmi, budú
v systéme spravované aj informácie o priebehu VO, spôsobe obstarávania a type
zákazky. Prijímateľ udržiava informácie o všetkých VO realizovaných v rámci
projektu, ktorý realizuje podľa zmluvy o NFP.
2.10 Zaznamenanie čerpania prostriedkov NFP
Evidencia čerpania NFP, ktorá bola primárne naplánovaná ako fakturačné míľniky,
napomáha sledovaniu vývoja čerpania projektového rozpočtu. Samotné čerpanie
plánovaných fakturačných míľnikov dodávateľského harmonogramu sa v systéme
zachytáva prostredníctvom editovania už existujúcich fakturačných míľnikov
(doplnenia fakturovanej sumy, aktivácie pripočítania sumy k celkovej sume
čerpaných prostriedkov):
 prijímateľ je povinný vytvoriť plánované fakturačné míľniky v rámci
dodávateľského harmonogramu;
 prijímateľ je povinný aktualizovať plánované fakturačné míľniky po ich
zaplatení v dodávateľskom harmonograme a spustiť proces sčítania
fakturačných míľnikov. (Proces sčítania fakturačných míľnikov započíta
aktuálne vyfakturovanú sumu k celkovej vyfakturovanej sume a vypočíta
sumu, ktorá má byť ešte fakturovaná do konca projektu. Informácie sú
viditeľné v rozpočte projektu).
2.11 Riadenie rizík a otvorených otázok
S cieľom udržiavať na centrálnom mieste register všetkých rizík a otvorených otázok
pre projekty OPIS, boli vytvorené príslušné registre, ktoré sú spravované v systéme.
Register rizík je úložisko všetkých potenciálnych ohrození, ktoré môžu mať negatívny
dopad na projekt. Register otvorených otázok je úložisko všetkých existujúcich
závažných problémov týkajúcich sa projektu, ktoré je potrebné riešiť. Obidva registre
sú kľúčovým nástrojom v procesoch riadenia projektových a programových rizík,
resp. otvorených otázok. Prijímateľ je zodpovedný za:
 založenie/aktualizáciu všetkých projektových rizík a otvorených otázok
v príslušných registroch;
 vypĺňanie polí definovaných v užívateľskej príručke a za zadanie vlastníka,
ktorý je zodpovedný za riadenie konkrétneho rizika, resp. otvorenej otázky;
 riešenie projektového rizika a otvorenej otázky (uvedené je primárne úlohou
prijímateľa). V prípade, že rozsah rizika alebo otvorenej otázky presiahne
možnosti riešenia, ktoré má prijímateľ k dispozícii, je povinný dané
riziko/otvorenú otázku eskalovať na projektového manažéra SORO.
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