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Stav implementácie prioritnej osi 1 OPIS

Čerpanie
Ministerstvu financií SR sa ako Sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgá-
nom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti podarilo v minulom roku 
splniť záväzok čerpania prostriedkov, ktorý bol vo výške 112,03 mil. EUR (zdroj ERDF), 
dokonca sa podarilo vyčerpať o 25,73 mil. EUR viac ako bol stanovený záväzok. V 
roku 2014 je potrebné splniť záväzok n+3 a vyčerpať ďalších 124,56 mil. EUR (z ERDF).

Projekty
V tomto roku predpokladáme ukončenie približne ôsmich projektov prioritnej osi 1 
OPIS a spolu s nimi budú zavedené ďalšie elektronické služby, ktoré prispejú k odbú-
ravaniu náročnej administratívy. Aktuálne je v prevádzke 193 elektronických služieb, 
medzi ktorými sú zavedené elektronické služby projektu KIS NKÚ SR - Elektronické 
služby NKÚ SR, Elektronické služby ÚGKK-ZB GIS, Elektronické služby štatistického 
úradu, Elektronická identifikačná karta, Elektronické služby centrálnej ohlasovne, 
Elektronické služby verejného obstarávania, Ústredný portál verejnej správy.  

Zmluvy
V roku 2014 boli podpísané tri zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku na národné projekty Elektronické služby Pôdohospodárskej pla-
tobnej agentúry v celkovej sume 15 122 699,52 EUR (zmluva nadobudla účin-
nosť 25.2.2014), Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality  
a rozsahu služieb v celkovej sume 7 000 000,00 EUR (zmluva nadobudla účin-
nosť 18.1.2014) a Rozvoj elektronických služieb súdnictva v celkovej sume  
28 492 566,80 EUR (zmluva nadobudla účinnosť 23.5.2014). Zároveň boli podpísa-
né zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekty elektroni-
zácie 31 miest v celkovej výške 38 813 881,25 EUR.

Ministerstvo financií SR
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Ústredný portál verejnej správy v pilotnej praxi
Prvého januára 2014 začal Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) svoju novú etapu. Občanom boli sprí-
stupnené elektronické schránky, ktoré spĺňajú požiadavky nového zákona o eGovernmente a spĺňajú aj 
požiadavky doručovania rozhodnutí na podania podľa tohto zákona. K 1. februáru 2014 sa na ÚPVS začali 
sprístupňovať schránky orgánov verejnej moci, ako aj schránky ďalších typov inštitúcií a organizácií. Na-
priek relatívne krátkej dobe novej etapy je používanie ÚPVS nezanedbateľné a občania, či už ako podnika-
telia alebo ako fyzické osoby, komunikujú s orgánmi verejnej moci a úradmi reálne elektronicky. 

Pre občanov je vytvorených 4 500 000 elektronických 
schránok, z toho bolo 27. mája 2014 aktivovaných 
1073 schránok na doručovanie do vlastných rúk. Pre 
podnikateľské subjekty zapísané v Obchodnom re-
gistri bolo vytvorených 246 tisíc elektronických schrá-
nok, z toho bolo ku 27. mája 2014 aktivovaných 244 
elektronických schránok. Pre orgány verejnej moci 
bolo vytvorených a automaticky aj aktivovaných 5160 
elektronických schránok. Pre podnikateľov ako fyzické 
osoby, čiže subjekty zo Živnostenského registra, bolo 
vytvorených 350 000 elektronických schránok, z toho 
bolo ku dňu 27. mája 2014 aktivovaných 56 elektro-
nických schránok. Ak by sme sa na samotné podania 
pozreli pod drobnohľadom, tak od začiatku kalendár-
neho roka sme evidovali 12 591 podaní na Obchod-
ný register SR,  8421 podaní na Živnostenský register,  
5234 podaní pomocou Univerzálneho podania (služba 
poskytovaná priamo ÚPVS) a 5230 podaní na iné inšti-
túcie verejnej správy. Počet podaní sprostredkovaných 
ÚPVS bude prirodzene narastať s rozširovaním počtu 
služieb, ktoré ÚPVS bude sprostredkovávať alebo pria-

mo poskytovať. Tento nárast je priamo závislý na počte 
inštitúcií verejnej správy, ktoré zintegrujú svoje systé-
my so službami poskytovanými spoločnými modulmi 
ÚPVS. K dnešnému dňu sú na ÚPVS integrované služby 
Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, 
Úradu pre verejné obstarávanie a Štatistického úradu 
SR. Do konca kalendárneho roku 2014 predpokladáme 
úspešnú integráciu minimálne s Finančnou správou, 
Ministerstvom pôdohospodárstva SR, Úradom geodé-
zie, kartografie a katastra SR, Banskobystrickým samo-
správnym krajom, Ministerstvom práce, sociálnych vecí  
a rodiny SR. 

Rok 2014 bude pre ÚPVS prelomový hlavne preto, že 
sa uzavrie aj hlavná projektová časť a postupne prej-
de z pilotnej do rutinnej prevádzky. Veríme, že sa sta-
ne obľúbeným miestom občanov, kde pomocou jeho 
služieb z pohodlia domova, alebo svojej firmy, budú 
môcť komunikovať s verejnou správou elektronicky.

Juraj Šitina, zástupca generálneho riaditeľa NASES
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Ľudia nežijú agendy, ale životné situácie

Juraj	Šitina,	súčasný	zástupca	generálneho	riaditeľa	NASES.

Norbert	Molnár,	generálny	riaditeľ	sekcie	operačných	
programov	na	Úrade	vlády	SR	–	RO	OPIS.

Zdroj: www.opis.gov.sk

Pod týmto heslom sa nieslo pravidelné stretnutie diskusného klubu OPIS 
SOIRÉE, ktoré sa uskutočnilo 20. februára 2014 v priestoroch Miestodrži-
teľského paláca v Bratislave. Organizátorom tohto podujatia bol Riadiaci orgán OPIS sídliaci na Úrade vlá-
dy SR a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu. Hlavnou témou februárového večera bolo spúš-
ťanie a využívanie elektronických schránok ako výstupu z projektu Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti.

Rastislav	Janota,	nový	generálny	riaditeľ	NASES.

Podujatie	otvoril	prezident	PPP	Milan	Ištván.

Účel elektronických schránok podrobnejšie predsta-
vil prítomným účastníkom najmä z pohľadu zákona  
o eGovernmente generálny riaditeľ Národnej agentú-
ry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Rastislav 
Janota. K prvému januáru tohto roka bolo zriadených 
cca 4,6 milióna elektronických schránok pre obyvate-
ľov, ktorí v danom čase dosiahli 18 rokov. Ďalších cca 
600 tisíc schránok bolo zriadených k 3. februáru 2014 
pre právnické osoby a živnostníkov a zhruba päť tisíc 
schránok pre štátne a verejné organizácie. Elektronická 
schránka je miestom, kam môžu byť doručované pí-
somnosti či už obyvateľom alebo spoločnostiam, ktoré 
boli doteraz doručované do vlastných rúk prostredníc-
tvom pošty. Obyvatelia budú mať tiež možnosť  práve 
prostredníctvom elektronickej schránky z pohodlia 
domova komunikovať a podávať rozličné podania 
úradom, ako napr. daňové priznania alebo aj žiadosť o 
prepis motorového vozidla a pod. Jedinou podmien-
kou je, samozrejme, pripojenie na internet a vlastníc-
tvo eID preukazu, známejšieho ako občiansky preukaz 
s čipom, ku ktorému každý obyvateľ dostane aj špeci-

álnu čítačku. V druhej časti diskusného večera predvie-
dol riaditeľ odboru implementácie NASES Juraj Šitina 
živé ukážky práce s funkčnou elektronickou schrán-
kou – tak z pohľadu bežného občana ako aj inštitúcie.  
V rámci rozsiahlej diskusie zaujímali prítomných otáz-
ky predovšetkým bezpečnosti, funkcionality a špeci-
fického technického charakteru fungovania elektro-
nických schránok.  

Do svojej elektronickej schránky je možné prihlásiť sa 
cez Ústredný portál verejnej správy, ktorého webová 
adresa je www.slovensko.sk. Na tomto portáli nájdu 
občania informácie týkajúce sa vydania eID, funkčnos-
ti elektronických schránok, postupov podávania napr. 
univerzálnych podaní, či formuláre, tlačivá potrebné k 
riešeniu rozličných agend, usporiadané v prehľadnej 
forme pod záložkou životné situácie, pretože podľa 
slov generálneho riaditeľa NASES Rastislava Janotu: 
„Ľudia	 predsa	 nežijú	 agendy,	 ale	 životné	 situácie“.		
A tomu je prispôsobená aj stavba a štruktúra portálu.
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Digitálne technológie by mali byť samozrejmosťou
Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

K najnovším projektom spolufinancovaným zo zdrojov Európskej únie, ktoré zavádzajú digitálne techno-
lógie do edukačných procesov patrí Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 
školstva (projekt EVSRS). Projekt EVSRS sa realizuje v rámci Operačného programu Informatizácia spoloč-
nosti a je realizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v partnerstve 
s Metodicko-pedagogickým centrom.

Hlavným cieľom projektu EVSRS je vybudovanie  
a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho 
systému a uvedenie jeho elektronických služieb do pre-
vádzky. Špecifické ciele projektu EVSRS sú nasledovné:
1.	 modernizácia	vzdelávacieho	procesu	s	cieľom	skva-

litniť	pripravenosť	žiakov	končiacich	predprimárne,	
primárne	a	sekundárne	vzdelávanie,

2.	 implementácia	 vybraných	 elektronických	 služieb	
pokrývajúcich	 životné	 situácie	 občana	 súvisiace		
s	prístupom	k	vzdelaniu	a	možnosti	elektronizácie		
s	nimi	súvisiacich	procesov	MŠVVŠ	SR,

3.	 prepojenie	 školského	 vzdelávania	 a	 domácej	 prí-
pravy	žiaka	za	účasti	rodičov	a	vytvorenie	systému	
eGOV	služieb	a	digitálneho	vzdelávacieho	obsahu,

4.	 vytvorenie	elektronickej	podpory	pre	procesy	vzde-
lávacieho	 systému	 regionálneho	 školstva,	moder-
ného	vyučovania	a	digitálnej	triedy.

V rámci projektu je školám k dispozícii celkovo 5 680 
digitálnych setov, ktoré pozostávajú z modernej inte-
raktívnej tabule, projektora a obslužného notebook-u. 
Ďalej 2686 farebných tlačiarní, určených pre materské 
školy ako doplnková súčasť digitálneho setu a 20 000 
tabletov pre základné a stredné školy. Súčasťou digitál-
nych tried využívajúcich tablety budú aj wifi routre.

V období od polovice januára 2014 do polovice feb-
ruára 2014 prebehlo úvodné kolo prihlasovania sa 
škôl do projektu. V tejto etape sa do projektu zapoji-
lo celkovo 60% zo všetkých oslovených škôl. Najväč-
ší záujem o zapojenie sa do projektu prejavili školy 
v Prešovskom samosprávnom kraji (20,4%), nasledova-
né Košickým samosprávnym krajom (15,9%) a Nitrian-
skym samosprávnym krajom (15,6%).

Všetky prihlášky do projektu boli vyhodnocované od-
bornou komisiou, pričom hlavnými kritériami výberu 
zo záujemcov o zriadenie digitálnych učební boli tech-
nické údaje súvisiace so zabezpečením internetového 
pripojenia, veľkosť školy, počty žiakov v triedach ako aj 
kvalita predložených návrhov v aktivitách: Máme radi 
Slovensko, Učím sa, učím ťa, Videoexperiment a The 

School Dance 2014/2015.  Dôležitým ukazovateľom bol 
aj návrh vlastnej aktivity pre prácu v tabletovej učebni.
 
Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva  je schopný plne pokryť pre-
javený záujem materských škôl. Mimoriadny záujem  
o vybavenie digitálnych učební v časti tablety prevýšil 
momentálne možnosti projektu, čo jasne potvrdzuje 
rastúci záujem o postupné dopĺňanie štandardných 
vyučovacích procesov modernými prvkami.

V súčasnosti je do projektu zapojených už vyše 4 200 
materských, základných a stredných škôl z celého Slo-
venska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho 
kraja.
 
Začiatkom mája bola zahájená fáza distribúcie digitál-
nych technológií na školy. Do konca tohto školského 
roka plánuje projekt umiestniť na školy viac ako 3 000 
nových interaktívnych tabúľ s príslušenstvom.

Celý proces distribúcie digitálnych technológií je rozde-
lený na dve na seba nadväzujúce fázy, a to na samotný 
rozvoz a následnú inštaláciu, ktorá zahŕňa aj základné 
užívateľské zaškolenie dodávateľom. Počas obidvoch 
fáz zabezpečuje projektový tím zazmluvneným školám 
maximálnu organizačnú a informačnú podporu.

Projekt má vo všetkých regiónoch Slovenska svojich 
kontaktných koordinátorov, pracovníkov partnerskej 
organizácie projektu, ktorým je Metodicko-pedagogic-
ké centrum, ktorí sú pripravení kedykoľvek osobne po-
skytnúť odbornú radu, či potrebnú informáciu.

Kontakty na koordinátorov projektu, ako aj všetky infor-
mácie o projekte a odpovede na často kladené otázky 
nájdete na stránke www.digiskola.sk. 

Projekt má aj svoju fun page:
www.facebook.com/digiskola.

Petronela Kolevská, manažér publicity EVSRS 
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Prečo je projekt DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST užitočný?

Hlavným cieľom projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie eSlu-
žieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. Realizácia projektu bude prínosom pre obča-
nov a podnikateľov, pracovníkov obecných a mestských úradov a pre celú verejnú správu.

Úroveň služieb samosprávy občanom a ich dostup-
nosť závisí okrem iného aj od technického vybavenia 
obecných úradov a od možností ich pracovníkov vyu-
žívať moderné informačné technológie. V súčasnosti si 
obce a mestá individuálne obstarávajú a následne pre-
vádzkujú HW infraštruktúru a SW aplikácie potrebné 
pre spracovanie svojej agendy. Napriek obmedzeným 
rozpočtom najmä menších obcí, je v každom jednot-
livom prípade potrebné riešiť otázky implementácie, 
prevádzkovej podpory, bezpečnosti, prechodu na 
novú verziu a podobne. To vedie ku kompromisom 
medzi potrebami úradov a reálnou úrovňou SW apli-
kácií a IT podpory, ktorú majú k dispozícii.

Možnosť využitia Štrukturálnych fondov EÚ na pokry-
tie investičných nákladov spojených s modernizáciou 
IT infraštruktúry je príležitosťou na zlepšenie informa-
tizácie obecných úradov.  

Cieľ projektu
Zámerom projektu je vybudovať špecializované Da-
tacentrum pre obce a mestá, v ktorom bude sústre-
dená infraštruktúra a softvérové vybavenie potrebné 
na sprístupnenie elektronických služieb samosprávy 
občanom.

Datacentrum bude poskytovať samospráve softvéro-
vé riešenia spôsobom „softvér ako služba“ (tiež známy 
ako Software as a Service - „SaaS“), ktorý umožní za-
mestnancom obecných a mestských úradov používať 
softvérové aplikácie bez potreby inštalácie špecializo-
vaného softvéru v úradoch. V rámci projektu je plá-
novaných celkovo 138 služieb pre verejnosť. Cieľom 
projektu nie je vytvárať nové  informačné systémy 
obecných úradov (ISO), ale vybrať osvedčených do-
dávateľov, ktorí by rozšírili ponuku aplikácií Datacen-
tra. Informačný systém DCOM bude plne integrovaný  
s ďalšími modulmi Ústredného portálu verejnej správy 

(ÚPVS), registrami a ďalšími Informačnými systémami 
verejnej správy (ISVS).

Súčasťou DCOM projektu je aj dodávka potrebnej IT 
techniky pre obecné a mestské úrady a jej následná 
údržba a starostlivosť. Obce a mestá tak budú mať  
k dispozícii komplexný balík služieb, ktorý pokryje ich 
potreby a odbremení ich od výraznej časti starostli-
vosti o IT zdroje. Výška poplatku za tieto služby bude 
porovnateľná so súčasnými nákladmi obce na IT zdro-
je, pri podstatne vyššej kvantite a kvalite poskytova-
ných služieb. 

Prínosy projektu DCOM
Projekt DCOM bude znamenať prínosy pre občanov  
a podnikateľov, obce a mestá, a tiež pre verejnú sprá-
vu ako celok v tom, že umožní vybavovať ich agendu 
elektronicky.

Prínosy pre občanov a podnikateľov:
•	 vytvorenie predpokladov na celkové zvýšenie kvali-

ty služieb aj v menších obciach
•	 prístup k službám cez online pripojenie, ktoré ne-

boli predtým dostupné a to všetko 24 hodín denne, 
7 dní v týždni

•	 jednoduché a rýchle vybavenie agendy:
•	 vypracovanie a doručenie podaní „z domu“
•	 nižšia administratívna záťaž občanov aj podni-

kateľov pri vybavovaní na úradoch
•	 vypracovanie a doručenie odpovede k 138 službám 

samosprávy

Prínosy pre obce a mestá
•	 moderná infraštruktúra a technické vybavenie  

s údržbou a technickou podporou
•	 napojenie na základné registre verejnej správy  

a ďalšie IS verejnej správy
•	 zachovanie doterajších priemerných nákladov na IT
•	 možnosť využiť zdroje OPIS aj v malých obciach
•	 vyššia kvalita služieb bez navýšenia nákladov obcí
•	 kompletná technická podpora: migrácia dát v réžii 

ISO dodávateľov, CallCentrum
•	 vyššia transparentnosť úradných procesov a skráte-

nie času vybavovania úradnej agendy
•	 moderné riešenie platformami Cloud a SaaS (platíte 

len za tie služby, ktoré odoberiete)
•	 možnosť zachovania súčasných dodávateľov (s kto-

rými ste spokojní)
•	 nasadenie výkonných technológií a rozšírenie apli-
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kačnej podpory aj pre menšie obce, kde by to inak 
bolo ťažko možné

•	 možnosť výrazného skvalitnenia štandardných rie-
šení u vybraných dodávateľov, ktorí sa budú môcť 
sústrediť na zdokonaľovanie svojich produktov

Prínosy pre verejnú správu
•	 vytvorenie predpokladov pre integráciu procesov a 

štandardizáciu riešení nad rámec obcí a miest 
•	 vytvorenie predpokladov pre efektívnu integráciu s 

Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS) a cen-
trálnymi registrami

•	 centrálna infraštruktúra umožní investovať do skva-
litnenia technického vybavenia, telefonickej pod-
pory, metodiky, postupov a procedúr pri poskyto-
vaní služieb

•	 zjednodušenie štatistického sledovania v samo-
správe

•	 posunutie úrovne bezpečnosti na súčasnú svetovú 
špičku IT prostredia

Realizácia projektu DCOM predstavuje najefektívnejší 
spôsob, ako dosiahnuť požadované zlepšenie kvality 
a úrovne služieb samospráv poskytovaných občanom 
a podnikateľom.

Pre viac informácií kontaktujte:
Jana Červinková, manažér pre publicitu a informovanosť
jana.cervinkova@zdruzeniedeus.sk,  
www.zdruzeniedeus.sk

Profil zadávateľa projektu DCOM
DataCentrum	elektronizácie	územnej	samosprávy	Sloven-
ska	(DEUS)	 je	záujmové	združenie	právnických	osôb	zalo-
žené	Ministerstvom	financií	Slovenskej	republiky	a	Združe-
ním	miest	a	obcí	Slovenska	(ZMOS).	Zo	zakladajúcej	listiny	
je	hlavným	predmetom	činnosti	Združenia	DEUS	podpora	
a	 propagovanie	 procesov	 informatizácie	 a	 elektronizá-
cie	vo	verejnej	 správe	s	dôrazom	na	územnú	samosprávu		
a		zabezpečovanie	nevyhnutnej	informačno-komunikačnej	
podpory	pre	územnú	samosprávu.

Partnerstvá pre prosperitu a Riadiaci orgán OPIS

vás pozývajú na

7. ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy

iDEME OPIS 2014,
pod záštitou Úradu vlády SR, ktorá sa uskutoční 19. júna 2014 v Hoteli Bôrik v Bratislave

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
OPIS je spolufinancovaný z ERDF

Z programu:
•	 Panelová diskusia „Informatizácia slovenských 

samospráv a OPIS“: Martin Zbudila,	výkonný	riaditeľ	
DEUS,	Peter Ágh,	prednosta	MsÚ	Nové	Zámky,	Roman 
Kučerák,	Žilinský	samosprávny	kraj,	Ľuboš Petrík,	
DATALAN,	a.s.

•	 Prioritná os 7 Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra (OPII) „Informačná spoločnosť“,	
Lukáš Lukáč,	riaditeľ	odboru	riadenia	OPIS,	sekcia	
informatizácie	spoločnosti,	MF	SR

•	 Elektronické služby verejnej správy realizované  

s podporou OPIS, Norbert Molnár,	generálny	riaditeľ	
sekcie	operačných	programov,	ÚV	SR

•	 Pozitíva a negatíva implementácie OPIS projektov, 
Pavol Kopačka, riaditeľ	odboru	implementácie	OPIS,	
ÚV	SR

•	 Digitalizácia kultúrneho dedičstva  
a prezentácia vybraných národných projektov, 
Jaroslav Mendel,	generálny	riaditeľ	SORK,	MK	SR,	
Stanislav Mičev,	riaditeľ	Múzea	SNP	Banská	Bystrica,	
Katarína Krištofová,	generálna	riaditeľka	SNK	Martin

on-line registrácia na: www.ideme.net

Bližšie informácie o projektoch OPIS môžete nájsť na 
www.informatizacia.sk
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EK schválila kľúčový dokument pre eurofondy na informačnú spoločnosť 

Ministerstvo financií SR v Bruseli preukázalo, že je Slo-
vensko pripravené efektívne a účinne využívať euro-
fondy na rozvoj informačnej spoločnosti. Európska 
komisia totiž schválila Slovensku základný Strategický 
dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť 
infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 
- 2020), čím Ministerstvo financií SR splnilo podmien-
ku pre čerpanie eurofondov v novom programovom 
období rokov 2014 až 2020.

Splnenie tzv. ex ante kondicionalít pre jednotlivé prio-
ritné oblasti, ktoré majú byť podporené z eurofondov, 
predstavuje jednu z povinností uloženú Európskou 
komisiou. Splnením tejto povinnosti členská krajina 
EÚ preukáže, že je pripravená čerpať prostriedky z eu-
rópskych štrukturálnych fondov.

Za ex ante kondicionality pre oblasť informačnej 
spoločnosti je zodpovedné Ministerstvo financií SR, 

ktoré vypracovalo strategický dokument pre túto ob-
lasť. Tento dokument definuje víziu ďalšieho rozvoja 
eGovernmentu na Slovensku do roku 2020. Cieľom je 
realizovať priority zamerané predovšetkým na rozvoj 
elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, na 
podporu reformy verejnej správy, ako aj na zavádzanie 
širokopásmového internetu.

Európska komisia schválením tohto strategického do-
kumentu zároveň konštatovala splnenie ex ante kon-
dicionalít pre oblasť rozvoja informačnej spoločnosti. 
Tieto aktivity budú financované najmä z Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra, kde je v rámci 
Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť vyčlenených 
989,41 mil. eur, z toho 841 mil. eur z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja.

Ministerstvo financií SR

Vláda SR schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Vláda SR na rokovaní dňa 16.4.2014 ako jeden z prvých programových dokumentov na čerpanie eurofondov od 
roku 2014 schválila návrh Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý výraznou mierou prispeje aj  
k rozvoju informačnej spoločnosti na Slovensku. Operačný program Integrovaná infraštruktúra pripravilo Minis-
terstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR. V oblasti informač-
nej spoločnosti, operačný program nadväzuje na Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb  
a oblasť infraštruktúry sietí novej generácie. Rozvoj informačnej spoločnosti bude realizovaný prostredníc-
tvom Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, tvorenej 3 investičnými prioritami a 9 špecifickými cieľmi.

Globálnym cieľom operačného programu je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvor-
by pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, 
rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. V rámci operačného programu budú reali-
zované priority najväčšieho významu, ktoré prispejú k plneniu stratégie Európa 2020.

Hlavným cieľom implementácie aktivít Prioritnej osi 7 je ďalší rozvoj digitálnych služieb a zavádzanie široko-
pásmovej infraštruktúry na Slovensku v programovom období 2014 - 2020 nadväzujúc na aktivity zrealizované  
v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013.

Medzi hlavné priority Ministerstva financií SR patrí rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, vrá-
tane inovatívnych prístupov ako je mobilný government, open data, riešenie komplexných životných situácií a 
cezhraničná interoperabilita, zároveň bude IKT prostriedkami podporená prebiehajúca reforma verejnej správy, 
vrátane zavedenia eGovernment cloudu. V neposlednom rade je cieľom zabezpečiť pokrytie všetkých domác-
ností širokopásmovým internetom s rýchlosťou 30 Mbit/s.

Splnenie cieľov a priorít Prioritnej osi 7 bude podporené alokáciou vo výške 989,41 mil. EUR, z toho 841 mil. 
EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Tlačovú správu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k schváleniu operačného programu 
nájdete tu.

http://www.mindop.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=157417


Digitálny líder a štátny tajomník MF SR Peter Pellegrini 
oznámil, že Slovensko bude mať v rokoch 2014 - 2020 na 
informatizáciu spoločnosti k dispozícii 990 miliónov eur  
(z toho 841mil. z eurofondov). Avizoval, že sa v súčasnosti 
prijímajú opatrenia na elimináciu negatívnych preceden-
sov z minulosti,  za strategické priority v novom programo-
vom období označil  racionalizáciu prevádzky informač-
ných systémov pomocou eGov Cloudu, ktorý zabezpečí 
prevádzku štátnych IT systémov.

Podpredseda Európskej Komisie Maroš Šefčovič diskuté-
rom na Jarnej ITAPA pripomenul, že jednotlivé štáty majú 
tendencie podporovať takzvané centrálne projekty slúžiace 
štátnej správe.  „Naopak,	sila	Európy	 je	v	 regiónoch,	preto	
by	 komisia	 uvítala	 viac	 projektov	 na	 regionálnej	 úrovni,	
blízke	 občanom.	Našim	 cieľom	 je,	 aby	 v	 roku	 2015	 využí-
valo	 elektronické	 služby	 občanom	 50%	 obyvateľstva	 EÚ		
a	80%	podnikateľských	subjektov	pôsobiacich	na	trhu	únie.”

Na konferencii ITAPA riaditeľ RO OPIS Norbert Molnár spolu 
s generálnym riaditeľom NASESu Rastislavom Janotoma zá-
stupcami Slovenskej národnej galérie predstavili tri nosné 
funkčné služby v rámci projektov elektronizácie, ktorými sú 
elektronické schránky,  digitálna galéria výtvarného ume-

nia či nová aplikácia katastra, tzv. služba mapového klienta 
ZBGIS, ktorá zároveň získala Cenu za najlepší projekt OPIS 
za inovatívnosťe technického riešenia a Cenu verejnosti. 
Cenu na konferencii získala aj dátová schránka Ústredné-
ho portálu verejnej správy, správcom ktorého je Národná 
agentúra sieťových elektronických služieb. 

V rámci praktických ukážok kolegovia z ministerstva vnút-
ra predviedli prácu s modulom v rámci projektu Národná 
evidencia vozidiel, Rastislav Janota predviedol fungovanie  
elektronických schránok na portáli www.slovensko.sk.  
V rámci projektu Digitálna galéria je novinkou možnosť 
požiadať o zhotovenie reprodukcie vybraného zdigitalizo-
vaného diela. Mária Bohumelová a Michal Čudrnák tiež in-
formovali o novom dizajne portálu, kde záujemcovia nájdu 
zdigitalizované diela vo vyššom kvalitnejšom rozlíšení.

Jarnú konferenciu ITAPA/OPIS 2014 ukončil posledný 
okrúhly stôl, na ktorom pozvaní hostia a odborníci diskuto-
vali na tému: Nevyhnutné kroky k skutočnej integrácii.

OPIS, Úrad vlády SR
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Jarná konferencia ITAPA 2014: Informatizácia Slovenska 
stojí na križovatke, prejsť ňou musí bez chýb minulosti 
Informatizácia spoločnosti a eGovernment Slovenska stojí na križovatke. Programové obdobie 2014 – 
2020 stanovuje pre informatizáciu členských štátov EÚ nové parametre, čo by mohlo pre Slovensko 
znamenať šancu na “reštart”.  Aj preto sa na Jarnej konferencii ITAPA hovorilo o zmenách, ktoré sú nevy-
hnutné, aby Slovensko v budúcnosti neprichádzalo o peniaze z Európskej únie, ako aj o nástrojoch, ktoré 
urýchlia a zjednodušia verejné obstarávanie projektov eGovernmentu.

Generálny	riaditeľ	NASES	Rastislav	Janota	preberá	od	generálneho	
riaditeľa	RO	OPIS	Norberta	Molnára	ocenenie	za	najlepšiu	službu	OPIS,	
ktorú	získal	projekt	„Elektronické	schránky“.

Foto:	Andrej	Kližan	a	Archív	ITAPA

Foto:	Andrej	Kližan	a	Archív	ITAPA

Foto:	A.	Ištvánová

Foto:	Andrej	Kližan	a	Archív	ITAPA
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Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom  
a službám verejnej správy. Aktualitám o ÚPVS sa venovalo aj februárové diskusné podujatie OPIS SOIRÉE o kto-
rom vás informujeme v tomto čísle OPIS NEWS.

Cieľom portálu je informácie a služby, ktoré sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jed-
notlivých rezortov, zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi. Medzi najvýznam-
nejšie úlohy portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy  
s využitím relevantných informačných zdrojov. Obsah ÚPVS zahŕňa digitálny obsah vo forme podporných infor-
mácií na využitie služby a samotné poskytovanie elektronických služieb. 

Súťažná otázka:
	
Ústredný	portál	verejnej	správy	(ÚPVS)	je	umiestnený	na	doméne:
a)	 www.elektronickesluzby.sk
b)	 www.slovensko.sk
c)	 www.slovakia.sk		

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 30. júna 2014 na mailovú adresu jana@p3.sk. Trom 
vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú Partnerstvá 
pre prosperitu a spoločnosti  SAP Slovensko a Microsoft Slovakia.

Výhercami súťaže o OPIS z čísla 04/2013 sú: Roman Osika z Tepličky nad Váhom, Marián Spišiak z Banskej 
Bystrice a Michal Švento z Dolného Kubína.
Správna odpoveď na súťažnú otázku: c)	10	rokov.

Výhercom blahoželáme!

(jm)

Ústredný portál verejnej správy

súťaž o opis

Vláda schválila kľúčový dokument pre štart vládneho cloudu

Vláda SR 21. mája 2014 schválila materiál Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe, 
ktorý bol predložený Ministerstvom financií SR s cieľom zlepšovať služby a zvyšovať produktivitu verejnej 
správy.

V zmysle schváleného materiálu dôjde k centralizácii množstva dátových centier štátu do dvoch hlavných dá-
tových centier - v pôsobnosti Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra SR, ktoré budú následne prostred-
níctvom jednotného priestoru vo forme katalógu služieb poskytovať štátnym úradom a inštitúciám cloudové 
služby v požadovaných vysokých úrovniach kvality a bezpečnosti.

Využívaním len naozaj potrebných úložných a výpočtových zdrojov, virtualizáciou desktopov, či využívaním 
podporných a administratívnych informačných systémov nasadených v cloude sa znížia nároky na správu  
a údržbu informačných systémov verejnej správy, čo v konečnom dôsledku postupne povedie k poklesu inves-
tičných a prevádzkových nákladov na informačno-komunikačné technológie vo verejnej správe.

Ministerstvo financií SR
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Riadiaci orgán OPIS
úrad vlády sr
ro opis
námestie slobody č.1
813 70 Bratislava
Tel.: 02 572 95 946
Fax: 02 544 34 730
mail: opis@vlada.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 
sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry  
námestie snp 12
843 21 Bratislava
Tel: 02 204 82 709
mail: sork@culture.gov.sk
www.opis.culture.gov.sk
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Aktuálne informácie o OPIS nájdete na 
www.informatizacia.sk 

a www.opis.gov.sk


