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Vážení čitatelia,

dostáva sa Vám do rúk prvé číslo 
elektronického OPIS newslettera, 
ktorý Vám bude spravidla raz mesač-
ne prinášať aktuálne informácie o 
implementácii Operačného progra-
mu Informatizácia spoločnosti 
(OPIS). Úrad vlády SR, Ministerstvo 
financií SR a Ministerstvo kultúry SR, 
ako Riadiaci a Sprostredkovateľské 
orgány OPIS, takto budú pravidelne 
informovať o stave implementácie, 
o zverejnených a pripravovaných 
výzvach, o národných projektoch. 
OPIS NEWS je určený predovšetkým 
odbornej verejnosti, ktorá bude OPIS 
projekty pripravovať, realizovať i 
využívať. Ak ešte nie ste v zozname 
adresátov tohto newslettera, napíšte 
prosím na emailovú adresu office@
p3.sk. Súčasne vítame všetky Vaše 
podnety a pripomienky s cieľom čo 
najviac priblížiť obsah OPIS NEWS 
Vašim potrebám.

Milan Ištván
Editor OPIS NEWS

Jedným z 11 operačných programov 
schválených v rámci národného stra-
tegického referenčného rámca sr 
2007-2013 je aj operačný program 
informatizácia spoločnosti (opis). 
Jeho prioritami sú budovanie a roz-
voj elektronických služieb verejnej 
správy (prioritná os 1), digitalizácia 
pamäťových a fondových inštitúcií 
(prioritná os 2) a zvýšenie prístup-
nosti k širokopásmovému internetu 
(prioritná os 3). riadiacim orgánom 
opis je Úrad vlády sr. sprostredko-
vateľským orgánom pre po1 a po3 
je ministerstvo financií sr a na zá-
klade januárového uznesenia vlády 
sa soro pre po2 stane ministerstvo 
kultúry sr.

V septembri 2008 sa implementácia 
opis začala realizáciou štúdií usku-
točniteľnosti ku všetkým prioritným 
osiam. najviac sa ich realizuje pre 
po1 – spoločnosť kpmg spracúva 
štúdiu na celkovú architektúru ego-
vernment, arthur d.Little sa venuje 

elektronickým službám na centrálnej 
úrovni, capgemini elektronickým 
službám na úrovni územnej samo-
správy, Logica sa venuje infraštruk-
túre. tri čiastkové štúdie sú venova-
né oblasti ehealth. pre prioritnú os 2 
pripravuje štúdiu uskutočniteľnosti 
konzorcium firiem ernst&Young a 
cross czech, pre prioritnú os 3 kon-
zorcium kpmg a octigon. Výsledky 
týchto štúdií vám priebežne priblíži-
me aj na stránkach opis news.

V novembri 2008 bola publikovaná 
prvá výzva na predloženie projektu 
– národného projektu elektronizá-
cia služieb matriky pre ministerstvo 
vnútra sr (19.11.2008). do termínu 
uzávierky tohto vydania opis news 
boli zverejnené výzvy na nasledujú-
ce národné projekty: elektronizácia 
sociálnych služieb na ministerstve 
práce, sociálnych vecí a rodiny a 
elektronizácia služieb sociálnej po-
isťovne. následne koncom januára 
2009 ďalšie dve výzvy na národné 
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projekty na ministerstve vnútra: is 
identifikátora fyzických osôb (iFo) 
a is registra fyzických osôb (rFo) a 
národný projekt elektronické služby 
katastra nehnuteľností. V marci bola 
zverejnená výzva na národný pro-
jekt kontrolórsky informačný systém 
nkÚ. 

národný projekt elektronizácia slu-
žieb matriky s alokáciou 9,3 milióna 
eUr má za cieľ sprístupniť elektro-
nické služby matriky a zabezpečiť ich 
použiteľnosť na právne úkony, tiež 
má centralizovať informačný systém 
matriky. Ďalšie dva projekty na mV 
sr, spolu za 34 miliónov eUr, sú za-
merané na vytvorenie nového is rFo 
ako jednotného a dátovo konzistent-
ného zdroja údajov o všetkých fyzic-
kých osobách, ktoré prichádzajú do 
styku s verejnou správou a jeho uve-
denie do prevádzky (vznikne rozšíre-
ním súčasného registra obyvateľov o 
osoby, ktoré sa v ňom nenachádza-
jú). projekty sprístupnia elektronické 
služby is iFo a rFo a zabezpečí ich 
použiteľnosť na právne úkony.
Zverejnené boli aj dve výzvy na ná-
rodné projekty v rezorte sociálnych 
vecí. národný projekt elektronické 
služby mpsVr sr na úseku výkonu 
správy štátne sociálne dávky, sociál-

na pomoc a pomoc v hmotnej núdzi, 
s alokáciou 33,2 milióna eUr, je cie-
lený na zabezpečenie elektronizácie 
v oblasti riadenia sociálnych dávok. 
predpokladá sa napríklad vytvore-
nie centrálneho registra klientov a 
následne zníženie podielu neopráv-
nených výplat dávok. národný pro-

jekt elektronizácia služieb sociálnej 
poisťovne, s alokáciou 33,2 milióna 
eUr, má zabezpečiť elektronizáciu 51 
identifikovaných služieb v sp. hlav-
nými cieľmi sú výber poistného v 
prostredí elektronickej komunikácie 
s klientom, centralizácia a harmo-
nizácia registrov sp a elektronické 
spracovanie požiadaviek klientov sp 
vrátane automatickej výplaty soci-
álnych dávok (vo väzbe na register 
subjektov sociálneho poistenia). 

projekt pre kataster, s alokáciou 33,6 
milióna eUr, je zameraný na cen-
tralizáciu informačného systému 
katastra nehnuteľností, vytvorenie 
jednotného a dátovo konzistentné-
ho zdroja údajov o katastri nehnu-
teľností, vytvorenie referenčných 
zdrojových údajov národnej in-
fraštruktúry priestorových informácií, 
sprístupnenie elektronických služieb 
katastra a zabezpečenie ich použi-

teľnosti na právne úkony. projekt má 
tiež efektívne integrovať elektronické 
služby katastra do celkovej architek-
túry egovernmentu – poskytovanie 
služieb katastra iným modulom isVs.

najčerstvejšou je výzva na národný 
projekt kontrolórsky informačný sys-
tém nkÚ s alokáciou 3,5 milióna eUr.  
ten predpokladá zavedenie registra 
kontrolovateľných subjektov, imple-
mentáciu metodiky kontroly podľa 
medzinárodných noriem a štandar-
dov a samozrejme aj sprístupnenie 
elektronických služieb. 
(V čase písania tohto článku boli teda 
v opis zverejnené výzvy na predkla-
danie projektov v celkovom objeme 
147 miliónov euro, čo predstavuje asi 
15% z celkovej sumy 1,2 miliardy eUr 
alokovanej pre opis.) 

V blízkom čase sa predpokladá zve-
rejnenie výziev na projekty: is regis-
tra adries, is evidencia motorových 
vozidiel, elektronické služby centrál-
nej ohlasovne, es katastra nehnu-
teľností ZB gis – základná báza ge-
ografického informačného systému. 
prvé výzvy pre územnú samosprávu 
by vraj mohli byť zverejnené ešte v 
prvom polroku 2009. podľa indika-
tívneho harmonogramu výziev pre 
rok 2009 zverejneného na stránke 
riadiaceho orgánu opis www.opis.
gov.sk by mali byť tento rok zverejne-
né výzvy v celkovom objeme zhruba 
287 miliónov euro. 

Ďalšie informácie o opis nájdete aj 
na www.opis.gov.sk a na www.infor-
matizacia. sk.

Milan Ištván, PPP

31.3.2009 – „polčas“ egovernment štúdií uskutočniteľnosti opis, city hotel Bratislava,

12.5.2009 - Verejná prezentácia výsledkov štúdie uskutočniteľnosti pre prioritnú os 3 
opis “Broadband” ,

21.5.2009 - itapa konferencia - hotel carlton, Bratislava ,

24.-25.6.2009 – 3.ročník konferencie ideme, sÚZa Bratislava,

3.-4.11.2009 - 8.medzinarodny kongres itapa - Bratislava.

pripravuje sa

prioritná os 
erdF národné  

kofinancovanie spolu 
(e) = (a) + (b)

miera 
kofinancovania 

(f ) = (a) / (e)

pro rata 
(g) spolu

(a) (b) = (c) + (d) štátny 
rozpočet (h) = (e) + (g)

1 702 268 409 123 929 719 826 198 128 85% 53 152 701 879 350 829

2 163 541 958 28 860 346 192 402 304 85% 192 402 304

3 96 201 152 16 976 674 113 177 826 85% 113 177 826

4 31 083 886 5 485 392 36 569 278 85% 36 569 278

opis 
spolu 993 095 405 175 252 131 1 168 347 536 85% 53 152 701 1 221 500 237
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riadiacim orgánom OPIs je Úrad 
vlády sr. O úlohách rO OPIs sme 
sa rozprávali s marekom čaneckým, 
riaditeľom odboru regionálnych ex-
pozitúr OPIs.

Aké sú hlavné úlohy RO OPIS  a ako je 
na ich plnenie personálne priprave-
ná?  

riadiaci orgán pre operačný program 
informatizácia spoločnosti zabezpeču-
je predovšetkým celkové strategické 
programovanie, riadenie a manažment 
opis. V rámci fázy implementácie do-
zerá jednak  na správnosť všetkých 
vykonaných operácii vykonávaných 
sprostredkovateľským orgánom opis, 
ale taktiež overuje postupy verejného 
obstarávania, ktoré sa ukázali v progra-
movom období 2004 – 2006 ako jeden 
z kľúčových faktorov úspechu imple-
mentácie projektov financovaných z 
fondov eÚ. riadiaci orgán opis má 24 
kmeňových zamestnancov, pričom títo 
zamestnanci majú viacročné skúsenosti 
s implementáciou projektov financova-
ných z prostriedkov eÚ.   

V zmysle interného manuálu ro opis 
ďalej: 

zabezpečuje, aby sa operácie na fi-•	
nancovanie vyberali v súlade s kri-
tériami vzťahujúcimi sa na operač-
ný program a v súlade s právnymi 
predpismi,
overuje, či spolufinancované pro-•	
dukty sa dodali a spolufinancova-
né služby sa poskytli a výdavky na 
operácie vykázané prijímateľmi sa 

vynaložili a sú v súlade s právnymi 
predpismi,
zabezpečuje poskytovanie infor-•	
mácií o postupoch a overeniach 
vykonaných v súvislosti s výdavka-
mi certifikačnému orgánu na účely 
certifikácie,
usmerňuje práce monitorovacieho •	
výboru a poskytovanie dokumen-
tov, ktoré umožňujú monitorovať 
kvalitu vykonávania operačného 
programu z hľadiska konkrétnych 
cieľov,
zabezpečuje dodržiavanie požia-•	
daviek na informovanie a publicitu 
opis,
zabezpečuje komunikáciu a posky-•	
tovanie informácií vo vzťahu k eu-
rópskej komisii.

Ako hodnotíte doterajšiu implemen-
táciu OPIS? Čo považujete za kľúčový 
prvok implementácie? 

implementácia projektov sa práve za-
čína rozbiehať naplno, pričom začiatku 
implementácie samotných projektov 
predchádzalo vypracovanie dôklad-
ných analýz v podobe štúdií uskutoč-
niteľnosti jednotlivých prioritných osí.  
cieľom je, aby implementácia projektov 
prebiehala koncepčne a koordinovane 
a aby prostriedky, ktoré máme k dispo-
zícií, boli využité čo najefektívnejšie. na 
základe výsledkov týchto štúdií sú pri-
pravované podklady pre výzvy na pred-
kladanie projektov. k dnešnému dňu 
máme vyhlásených výziev 7 na pred-
kladanie projektov v celkovom objeme 
viac ako 145 mil. eUr. V krátkej dobe 

budú zverejnené ďalšie výzvy. Je reálny 
predpoklad, že ku polroku 2010 budú 
ohlásené výzvy takmer v celom objeme 
alokácie opis t.j. takmer 1 200 mil. eUr.
   
Úrad vlády bol objednávateľom štú-
die uskutočniteľnosti pre Prioritnú 
os 3 OPIS „Broadband“. Aký je hlavný 
cieľ štúdie, kedy bude štúdia ukonče-
ná a kedy predpokladáte zverejnenie 
výzvy na predkladanie projektov?

cieľ štúdie uskutočniteľnosti prioritnej 
osi 3 opis vychádza zo zámeru opis, 
ktorým je zabezpečenie prístupu k ši-
rokopásmovému internetu občanom 
v tých oblastiach, kde nemajú záujem 
pôsobiť komerční operátori. Výstupmi 
štúdie bude identifikácia geografických 
oblastí budovania  širokopásmovej in-
fraštruktúry, ako aj odporúčania súvi-
siace s technickou špecifikáciou, výstav-
bou, prevádzkou a financovaním sietí, 
ale aj súvisiacich technológií a služieb. 
dôraz bude kladený na kompatibilitu v 
rámci celkovej stratégie informatizácie 
spoločnosti, opis a dlhodobú udržateľ-
nosť. Finálne výstupy štúdie uskutočni-
teľnosti budú známe na konci mesiaca 
apríl tohto roku, pričom plánujeme 
uskutočniť viacero podujatí, kde budú 
tieto výstupy prezentované širokej aj 
odbornej verejnosti. Výzvy na predkla-
danie projektov v rámci tejto prioritnej 
osi odštartujú v zmysle doterajších vý-
stupov štúdie uskutočniteľnosti najne-
skôr v priebehu jesene 2009.   

(r)

rozhovor

Digitalizácia kultúrneho dedičstva
prioritná os 2 opis „rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej in-

fraštruktúry“ je venovaná digitalizácii národného kultúrneho dedičstva. Jej cieľom je skvalitnenie systémov získavania, 
spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových 
a fondových inštitúcií na národnej úrovni. kľúčovou oblasťou je sprostredkovanie obsahu pamäťových a fondových inšti-
túcií a ich inklúzia do procesov vzdelávania, inovácií a sociálneho rozvoja.

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 21.januára 2009 schválila zriadenia nového SORO (Sprostredkovateľského orgánu pod Ria-
diacim orgánom) pre túto prioritnú os OPIS. Stalo sa ním:
a) Ministerstvo financií SR
b) Úrad vlády SR
c) Ministerstvo kultúry SR

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 20.apríla 2009 na mailovú adresu jana@p3.sk. trom vyžrebovaným účast-
níkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú ppp (gamo a microsoft).

súťaž o opis

O úlohách riadiaceho orgánu OPIs
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príjem žiadostí o nenávratný finanč-
ný príspevok (nFp) prebieha odo dňa 
vyhlásenia príslušnej výzvy do jej uza-
vretia, ak vo výzve nie je určený iný ter-
mín. Žiadosti o nFp sú na ministerstvo 
financií sr doručované v elektronickej 
forme prostredníctvom verejnej časti 
itms a v písomnej forme. po doruče-
ní žiadosti sa začína konanie, ktoré 
zahŕňa procesy príjmu a registrácie 
žiadosti a schvaľovania žiadosti.

ministerstvo financií žiadosť o nFp ne-
prevezme, ak je predložená v rozpore s 
podmienkami na predkladanie stano-
venými vo výzve, a vráti ju späť žiada-
teľovi. pri registrácii sa žiadosti pridelí 
kód, ktorý je jedinečný a pod ktorým 
bude žiadosť o nFp v ďalších proce-
soch jednoznačne identifikovateľná. 
po zaregistrovaní ministerstvo vystaví 
potvrdenie o registrácii, ktoré doručí 

(osobne, poštou, alebo kuriérom) žia-
dateľovi v súlade s podmienkami de-
finovanými vo výzve.

Kontrola formálnej správnosti zabez-
pečí overenie splnenia kritérií formál-
nej správnosti predložených žiadostí 
o nFp v zmysle podmienok definova-
ných vo výzve. táto kontrola overí spl-
nenia kritérií oprávnenosti a splnenia 
kritérií úplnosti zaregistrovaných žia-
dostí (kompletnosť formulára, povin-
ných príloh, overenie právoplatnosti 
príloh). tie žiadosti o nFp, ktoré splnili 
podmienky kontroly formálnej správ-
nosti, zaradí ministerstvo financií do 
fázy odborného hodnotenia.

Odborné hodnotenie žiadostí má 
za cieľ vykonať odborné, objektívne, 
nezávislé a transparentné posúdenie 

súladu žiadostí o nFp s hodnotiacimi 
kritériami, schválenými monitorova-
cím výborom príslušného operačného 
programu. hodnotitelia zaznamená-
vajú odborné hodnotenie jednotli-
vých žiadostí do hodnotiacich hárkov 
odborného hodnotenia žiadostí o 
nFp v itms.

Výber žiadostí o nenávratný finanč-
ný príspevok má určiť tie projekty, 
ktoré najvhodnejším spôsobom pri-
spievajú k plneniu cieľov operačného 
programu informatizácia spoločnosti 
na základe posúdenia súladu žiadostí 
o nFp s výberovými kritériami, schvá-
lenými monitorovacím výborom 
príslušného op. Výber žiadostí o nFp 
je v kompetencii Výberovej komisie 
pre opis. 

Gabriel Rusznyák,  MF SR

riadiaci orgán OPIs
Úrad vlády sr
ro opis
námestie slobody č.1
813 70 Bratislava
tel.: 02 5729 5510
mail: opis@opis.gov.sk 
www.opis.gov.sk 

sprostredkovateľský orgán OPIs
(pre prioritné osi 1 a 3)
ministerstvo financií sr
sekcia informatizácie spoločnosti
štefanovičova č.5, p.o.Box 82
817 82 Bratislava
tel.: 02 5958 2419
mail: informatizacia@mfsr.sk  
www.informatizacia.sk 

sprostredkovateľský orgán OPIs
(pre prioritnú os 2) 
ministerstvo kultúry sr
sekcia štrukturálnych fondov
námestie snp č.33
813 31 Bratislava
tel.:  02 2048 2323
mail: ssf@culture.gov.sk
www.culture.gov.sk

otázky  
a odpovede

akým spôsobom bude prebiehať schvaľovanie OPIs projektov?

V každom vydaní OPISNEWS budeme prinášať odpovede na otázky, ktoré zaujímajú konečných prijímateľov po-
moci. Môžete ich zasielať na adresu milan@p3.sk. Začíname otázkou, akým spôsobom bude prebiehať schvaľova-
nie OPIS prijektov?

opis news – elektronický newsletter o operačnom programe informatizácia spoločnosti (opis). pre ÚV sr a mF sr vydáva 
spravidla raz mesačne občianske združenie partnerstvá pre prosperitu (ppp). editor: milan ištván, výkonný riaditeľ ppp, 
tel.: 0905 351 962, milan@p3.sk. grafika: office@p3.sk. Uzávierka čísla 01/2009: 27.3.2009.

Kontakty na orgány OPIs
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