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PRVÝ NÁRODNÝ PROJEKT OPIS JE UKONČENÝ
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Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný 
program Informatizácia spoločnosti (OPIS) oznamuje, že dňa 3.apríla 
2013 bol oficiálne ukončený prvý národný projekt OPIS, „Kontrolórsky 
informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR“. Prijímateľom 
nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 3.519.900,00 EUR 
bol Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“). 
               
V rámci projektu bol zavedený nový kontrolórsky informačný systém 
nkÚ sR, ktorý má za cieľ podporiť procesy nkÚ sR. integrálnou 
súčasťou informačného systému je aktívne využitie zákonnej možnosti 
pripájania sa na informačné systémy kontrolovateľných subjektov a nimi 
prevádzkovaných nadnárodných / intrakomunitárnych informačných 
systémov. Zavedenie informačného systému má slúžiť na dosiahnutie 
efektívnej integrácie elektronických služieb úradu do prostredia 
egovernmentu. 

prostredníctvom nového informačného systému sa zaviedlo  
18 elektronických služieb dostupných on-line a zároveň 15 transakčných 
služieb. tieto služby prispejú k zvýšeniu spokojnosti občanov, 
podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, k elektronizácii 
procesov verejnej správy, k zefektívneniu a zvýšeniu výkonnosti 
verejnej správy a k zvýšeniu kompetentnosti verejnej správy. Z hľadiska 
občanov umožňuje všetkým, vrátane hendikepovaných občanov  
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a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva využívať možnosti egovernmentu, ktorými sú: prístup do 
Registra kontrolovateľných subjektov nkÚ sR, zverejňovanie výsledkov kontrolnej činnosti, elektronické 
doručovanie podnetov a sťažností – zvýšenie transparentnosti týchto procesov. Zároveň sa skvalitnila  
a elektronizovala možnosť participácie verejnosti na veciach verejných.

Jedným z príkladov transakčnej služby, ktorú majú možnosť využiť občania je podanie sťažnosti a podnetu 
pre nkÚ sR. táto služba umožňuje verejnosti zadať podnet na vykonanie kontroly, resp. umožňuje podať 
sťažnosť. Uvedená služba je poskytovaná interaktívne, prostredníctvom portálu. Ďalšou transakčnou 
službou je tiež informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte. Uvedená služba poskytuje verejnosti 
informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť nkÚ sR. Zdrojom údajov je register 
kontrolovateľných subjektov, v ktorom sú ukladané údaje o kontrolovateľnom subjekte. služba je prístupná 
prostredníctvom portálu.

projekt nkÚ sR je prvým projektom ukončeným v rámci opis. V ďalšom období budú ukončované ďalšie 
projekty, ktorých zavedené služby odbremenia občanov a podnikateľov od administratívnej záťaže  
a prinesú zároveň časovú úsporu pri riešení si životných situácií.

MF SR

PREHĽAD PÍSOMNÝCH VYZVANÍ ZVEREJNENÝCH V ROKU 2013

V januári zverejnilo Ministerstvo financií SR tri písomné vyzvania na národné projekty OPIS. Žiadateľom  
v rámci týchto písomných vyzvaní je Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „MV SR“), ktoré plánuje zaviesť Elek-
tronický archív MV SR, Elektronické služby živnostenského registra a Elektronické služby informačných sys-
témov MV SR na úseku policajného zboru. Celkovo je na tieto písomné vyzvania vyčlenená čiastka vo výške 
60 mil. EUR. 

elektronický archív by mal priniesť sofistikované elektronické služby archívu MV sR pre občanov, odbornú 
verejnosť a bádateľov, ktoré zjednodušia možnosti prístupu k archívnym záznamom a  skrátia čas potrebný 
na sprístupnenie údajov z elektronického archívneho spisu. taktiež má dôjsť k optimalizácií a zrýchleniu 
interných procesov štátnych archívov a k centralizácií systémov štátnych archívov, ako aj k zvýšeniu bez-
pečnosti a trvácnosti uchovávania archívnych záznamov.

elektronické služby živnostenského registra by mali priniesť občanom a podnikateľom zjednodušenie  
a skrátenie času, ktorý sa spája s vytvorením podania a jeho vybavením. Celkovo by malo dôjsť k úspore 
času žiadateľov o služby. občanom a podnikateľom sa zjednoduší ohlasovanie živností, pričom elektronic-
ké služby budú pokrývať napr. aj vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a oznamovanie zmeny 
údajov živnosti a mnohé ďalšie. podnikatelia budú môcť jednoduchšie a za kratší čas vybaviť podanie 
žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia a budú môcť využiť služby súvisiace s ukončením živnosti.

Cieľom navrhovaného riešenia v prípade elektronických služieb informačných systémov MV sR na úseku 
policajného zboru je: umožniť občanom asistovane nahlásiť životnú situáciu a komunikovať s jednotlivými 
zložkami Ministerstva vnútra dostupnými komunikačnými prostriedkami cez centrálny prístupový bod; 
implementovať informačný systém pre koordináciu, manažment a zefektívňovanie výkonu zložiek; posky-
tovať štatistické informácie na úseku dopravy; vybudovať rezortný geografický informačný systém (gis) 
pre špecifické účely MV sR a sprístupniť informácie z gis prostredníctvom mobilných zariadení výkonným 
a iným zložkám rezortu.

lehota na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je pri prvom a druhom písomnom vyzvaní 
stanovená na 15. apríla 2013 a v treťom písomnom vyzvaní je lehota stanovená na 16. apríla 2013.

MF SR



w w w. o p i s . g o V. s k

opis je spolufinancovaný z eRdF 3

PREHĽAD DRUHEJ SADY PÍSOMNÝCH VYZVANÍ ZVEREJNENÝCH V ROKU 2013

Ministerstvo financií, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zverejnilo dňa  
9. apríla 2013 ďalšie tri písomné vyzvania na národné projekty prioritnej osi 1 OPIS. Ich celková alokovaná 
suma je vo výške 46,7 mil. EUR. Oprávneným žiadateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) je v pr-
vom a druhom národnom projekte uvedenom nižšie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR a v prípade tretieho národného projektu je oprávneným žiadateľom NFP Najvyšší kontrolný úrad SR.

hlavnou požiadavkou národného projektu „Elektronické služby stavebného poriadku, územného plá-
novania a regionálneho rozvoja“ je harmonizovanie, integrovanie a zefektívnenie výkonu stavebných 
a územných agend s využitím možností dátovej interoperability pomocou informačných technológií vrá-
tane umožnenia elektronizácie úkonov a on-line sprístupnenia digitalizovaných priestorových údajov. 
hlavným cieľom implementácie je umožniť občanovi realizáciu nutných procesných krokov v rámci proce-
sov stavebného poriadku a územného plánovania prostredníctvom webového rozhrania v súlade s kon-
cepciou egovernmentu, ako aj zapojiť ho do tvorby územného plánovania a rozvoja regiónu, v ktorom 
má svoje záujmy. Uvedený projekt umožňuje občanovi pokryť elektronicky celý životný cyklus stavebnej 
a územnej agendy. 

podporným cieľom je zabezpečenie dátovej interoperability štátnej správy na úsekoch výstavby a územ-
ného manažmentu, aby všetky dotknuté subjekty (občan, miestna samospráva, ústredné a iné verejné or-
gány, podnikatelia) využívali jednotnú technologicko-dátovú priestorovú infraštruktúru a vedeli systema-
ticky a zmysluplne poskytovať resp. využívať potrebné dáta. prínosy riešenia spočívajú tiež v zjednodušení 
a skrátení času spojeného s vytvorením podania a jeho vybavením.

Zámerom projektu „Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave“ je 
vytvoriť komplexný informačný systém, ktorý zabezpečí efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu 
štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, v oblasti správy technických služieb 
a v oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave. 

prínosy projektu  pre občana a podnikateľské subjekty spočívajú v zjednodušení riešenia konkrétnej život-
nej situácie v oblasti digitálnej autoškoly, digitálneho vzdelávacieho a certifikačného systému v doprave 
a integrovaných technických služieb. Realizáciou projektu príde k zvýšeniu komfortu a rýchlosti komu-
nikácie s orgánmi verejnej správy na úseku dopravy a poverenými organizáciami využitím moderných 
ikt prostriedkov – zavedením elektronických podaní žiadostí (autoškoly, výučba, vykonanie technickej /
emisnej kontroly alebo kontroly originality, schvaľovanie dovezených vozidiel a typové schvaľovanie vo-
zidiel, atď.), odstránením duplicity vyžadovaných dokumentov integráciou isVs, možnosti kontroly stavu 
spracovania požiadavky zadanej zo strany občana alebo podnikateľa prostredníctvom notifikácie.

hlavnou požiadavkou projektu „Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolné-
ho úradu Slovenskej republiky“ je zefektívnenie výkonu agend nkÚ sR s využitím možností informačných 
technológií vrátane umožnenia elektronizácie niektorých úkonov kontrolórov. projekt umožní občanom 
prístup k informáciám o pláne kontrolnej činnosti nkÚ sR, či o aktuálne prebiehajúcich kontrolách, v rámci 
ktorých dopĺňa občanom možnosti aktívne participovať na kontrolnej činnosti v oblasti podávania dopl-
ňujúcich informácií a podnetov ku kontrolnej činnosti. Realizáciou projektu príde k zvýšeniu úrovne po-
skytovania informácií o výsledkoch kontrolnej činnosti a zvýšeniu transparentnosti fungovania Úradu.

Cieľom elektronizácie agend nkÚ sR je umožniť občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k informáciám, 
ktoré zverejňuje nkÚ sR. navrhované riešenie prispeje k rozvoju služieb implementovaných v projekte 
kontrolórskeho informačného systému (kis) nkÚ sR – elektronické služby nkÚ sR.

lehota na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je pri všetkých troch písomných vyzva-
niach stanovená na 8. júla 2013.

MF SR
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ZMLUVY UZATVORENÉ V ROKU 2013

Ministerstvo financií SR ako SORO OPIS uzatvorilo vo februári 2013 dve zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku na zrealizovanie aktivít projektu s názvom „Elektronizácia služieb Národnej rady 
SR“ a  „Národný zdravotnícky informačný systém“.

hlavný cieľ projektu „Elektronizácia služieb Národnej rady SR“ spočíva v plnení nasledovných úloh:
• zabezpečenie zvýšenia spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou,
• zabezpečenie elektronizácie procesov verejnej správy,
• zabezpečenie zvyšovania a skvalitňovania portfólia svojich elektronických služieb, vrátane zmeny 

procesov.

Cieľom je zjednodušiť prístup občanov k informáciám a výrazným spôsobom zefektívniť prácu s poskyto-
vanými údajmi.

ponúkané služby majú predovšetkým podporný charakter smerom k poskytovaniu informácií verejnosti 
– ide predovšetkým o služby aplikačné, vyhľadávacie, informačné a komunikačné. Cieľom je zabezpečiť 
zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou:

• umožnením všetkým skupinám obyvateľov využívať možnosti egovernmentu,
• zvýšením informovanosti obyvateľov o činnostiach a dianí v národnej rade,
• znížením administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záleži-

tostí vo vzťahu k národnej rade,
• zvýšením transparentnosti procesov a skrátením času vybavovania agend,
• skvalitnením a elektronizovaním možnosti participácie verejnosti na veciach verejných.

Zmluva bola 4. februára 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády sR a nadobudla účinnosť dňa 
5. februára 2013.
Výška nenávratného finančného príspevku je 4 499 940,00 eUR.

projekt „Národný zdravotnícky informačný systém“ má za cieľ:
• zabezpečenie ďalšieho rozvoja elektronických služieb zdravotníctva prvej prioritnej oblasti, zabezpe-

čenie ich všeobecnej použiteľnosti a smerovanie k strategickým cieľom ehealth,
• zavedenie nových elektronických služieb zdravotníctva, ktoré posunú funkcionalitu nZis na interak-

tívnu úroveň,
• vylepšenie možností používania elektronických služieb zdravotníctva,
• zefektívnenie procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti v kontexte vývoja európskych iniciatív,
• rozšírenie funkcionality národného zdravotného informačného systému v súlade s požiadavkami eÚ, 

odbornej obce a interoperability.

Zavedením nových elektronických služieb zdravotníctva sa podporí napĺňanie strategických cieľov ehe-
alth, zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, efektívnosti poskytovaných služieb a ich do-
stupnosti. národný projekt prinesie 29 nových egov služieb. Zavedenie egov služieb prispeje k znižovaniu 
mortality, morbidity, trvalých a dočasných zdravotných následkov u občanov so zdravotnými problémami, 
zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny.

Zmluva bola 6. februára 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády sR a nadobudne účinnosť dňa 
7. februára 2013.
Výška nenávratného finančného príspevku je 49 000 000,00 eUR.

MF SR
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NÁRODNÝ PROJEKT ELEKTRONICKÉ SLUŽBY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
PRINÁŠA ÚSPORU ČASU I NÁKLADOV 

Efektívnejší a transparentnejší proces verejného obstarávania, zníženie administratívnej náročnosti, 
kratšie lehoty a celkovo jednoduchšia komunikácia všetkých subjektov v rámci verejného obstarávania. 
To sú v skratke hlavné prínosy Národného projektu Elektronické služby verejného obstarávania, ktorý dnes 
na konferencii v Bratislave predstavil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

5

Nový informačný systém ÚVO
V rámci národného projektu získava ÚVo úplne nové 
informačné systémy a aplikácie, ďalšie prechádzajú 
výraznou modernizáciou. národný projekt 
pozostáva z dvoch vzájomne sa podporujúcich 
a previazaných častí. prvá zahŕňa vybudovanie 
webového sídla/publikačného portálu  ÚVo 
podporovaného sofistikovanými systémami zberu 
a centrálneho spracovania údajov. publikačný 
portál úradu sa tak stáva plnohodnotným portálom 
s inteligentnými formulármi na zber údajov vo 
verejnom obstarávaní, publikačným miestom pre 
elektronické dokumenty s bohatou podporou 
vyhľadávania a s časovo neobmedzeným prístupom. 
tým sa urýchľuje celý proces komunikácie s úradom, 
skracujú sa lehoty na vybavovanie žiadostí a zvyšuje 
sa transparentnosť verejného obstarávania.

Z pohľadu uchádzača vo verejnom obstarávaní 
znamená nový publikačný portál predovšetkým 
jednoduchú orientáciu vo verejných obstarávaniach. 
na jednom mieste tu získa všetky potrebné 
informácie - od oznámení z Vestníka verejného 
obstarávania, cez rozhodnutia o námietkach  až po 
závery z kontrol či metodické usmernenia. nová 
funkcia „Zaostrené na zákazky“ prináša vyhľadávanie 
podľa obsahu (fulltext) v prebiehajúcich zákazkách. 

Verejný obstarávateľ zasa získava nástroj na 
administráciu vybraných odborne spôsobilých 
osôb či prehľad všetkých verejných obstarávaní 
realizovaných prostredníctvom nich a automatizáciu 
zasielania oznámení Úradu pre úradné publikácie 
európskej únie a do národného Vestníka verejného 
obstarávania.

Z pohľadu samotného ÚVo je veľkým prínosom 
zvýšenie efektivity práce. „Celý	 proces	 spracova-
nia	 informácií	 -	 od	 zberu	 údajov	 až	 po	 ich	 publi-
kovanie	 sa	 stáva	 automatizovaným.	 Prepojenie		
a	 inovácia	 systémov	 zároveň	 umožňujú	 správu	 dát		
v	 súvislostiach,	 čo	 prináša	 úsporu	 času	 i	 nákladov,“ 
uviedla predsedníčka ÚVo Zita táborská.

Inovácie  pre EVO 
druhou dôležitou časťou národného projektu je 
dobudovanie, rozšírenie a inovácia informačného 
systému elektronické verejné obstarávanie (is 
eVo), ktorý slúži na elektronické zadávanie zákaziek 
verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi. 
inovovaný is eVo zavádza štandardizáciu postupov 
do zadávania zákaziek, čo výrazne zefektívňuje 
procesy v rámci obstarávaní.

Vďaka národnému projektu sa elektronická forma 
zadávania rozširuje na všetky postupy zadávania 
zákaziek. systém umožňuje elektronické zadávanie 
zákaziek v rámci verejnej súťaže, užšej súťaže, 
rokovacieho konania so zverejnením, s využitím 
dynamického nákupného a kvalifikačného 
systému. podporované je zadávanie nadlimitných, 
podlimitných a podprahových zákaziek. Modul pre 
samostatné eaukcie umožňuje využitie systému 
eVo pri zákazkách s nízkou hodnotou a tiež pri 
zadávaní zákaziek v listinnej forme. nový modul 
eaukcie na najnižšiu cenu zjednodušuje prácu pri 
nastavovaní a  realizácii eaukcií v systéme eVo.

Inovovaný systém
eVo predovšetkým minimalizáciu administratívnej 
náročnosti, nakoľko tu nájdu všetky požadované 
informácie v potrebnom čase. Vybavenie dotazov 
medzi verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi  
so záujemcami a uchádzačmi urýchľuje aj 
nový komunikačný modul. Vyššiu bezpečnosť  
a dôveryhodnosť predkladania ponúk zasa prináša 
nový systém šifrovania a logovania.

národný projekt elektronické služby verejného 
obstarávania sa realizuje v rámci operačného 
programu informatizácia spoločnosti, prioritnej 
osi č. 1 elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb. Celkové oprávnené výdavky 
na národný projekt predstavujú 3 483 042 € a jeho 
ukončenie je naplánované do 31. 12. 2013.

Zdroj: ÚVO, 26.3.2013.
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PRACOVNÁ SKUPINA PRE EX ANTE KONDICIONALITY
Začiatkom februára začala na MF sR pod vedením štátneho ta-
jomníka petra pellegriniho aktívne pracovať pracovná skupina 
pre ex ante kondicionality „Rast v oblasti digitálnych služieb“ 
a „Infraštruktúra prístupovej siete novej generácie (NGA)“. 
ex ante kondicionalita je preddefinované kritérium, ktoré má 
priamu súvislosť a dopad na dosiahnutie konkrétneho cieľa v 
rámci investičnej priority, alebo priority eÚ (stratégia, akčné 
plány na realizáciu politík, legislatíva). Je to jeden z faktorov 
určujúcich výber priorít sR pre budúce programové obdobie 
a tiež jednoznačný ukazovateľ pripravenosti sR na realizáciu 
programového obdobia 2014-2020. na príprave strategického 
dokumentu pracuje aj konzultačná spoločnosť arthur d.little.

V marci začalo na MF sR svoju prácu aj šesť technický pod-
skupín: 1. government Cloud, 2. Broadband/nga, 3. elektro-

nické služby (mgovernment, einclusion, eCommerce), 4. eso,  
5. open data, 6. štrukturálne fondy/komplementarita. strate-
gické dokumenty pre všetky ex ante kondicionality musia byť 
podľa uznesenia vlády sR pripravené do konca apríla 2013, 
následne budú východiskom pre prípravu partnerskej dohody 
na roky 2014-2020 (www.partnerskadohoda.gov.sk). 

priority „egovernment“ a „Broadband“ by mali byť v budúcom 
programovom období eÚ zapracované podľa uznesenia vlády 
sR z 20. marca 2013 v operačnom programe integrovaná in-
fraštruktúra (opii), ktorého Riadiacim orgánom bude MdVaRR 
sR a sprostredkovateľským orgánom bude MF sR.

(mi)

TRNAVSKÝ KRAJ AKTÍVNE POKRAČUJE V ELEKTRONIZÁCII SVOJICH SLUŽIEB 

Vybavenie sťažností a podnetov cez internet, elektronické platenie poplatkov, on-line komunikácia  
s úradom, ale napr. aj ohlasovanie problémov na cestách, to všetko bude v Trnavskom samosprávnom 
kraji (TTSK) realitou už o pár mesiacov. Projekt Elektronizácie služieb VÚC Trnava, ktorý naštartoval v máji 
minulého roku, aktívne pokračuje vo svojej realizácii.  

projekt je jedným z prvých egovernment 
projektov pre samosprávy v rámci slovenska a je 
spolufinancovaný z prostriedkov európskeho fondu 
regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného 
programu informatizácia spoločnosti. Jeho 
súčasťou je aj edesk, on-line formuláre, elektronická 
podateľňa, či modul digitálne zastupiteľstvo, ktorý 
umožňuje elektronickú prípravu materiálov na 
rokovania zastupiteľstva, alebo zverejňovanie 
zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva. on-line bude 
aj poskytovanie súťažných podkladov pre verejnú 
súťaž, či informovanie o zdravotníckych zariadeniach 
v kraji, resp. možnostiach v rámci cestovného ruchu. 
ttsk bude môcť využívať aj inovatívny modul 
manažment dokumentov a geografický informačný 
systém. projekt obsahuje aj dodanie potrebného 
hardvérového vybavenia a softvérových licencií. 
prínosný je nielen širokým rozsahom budovaných 
elektronických služieb, ale aj svojím zameraním. 
integrovaný informačný systém ttsk je určený pre 
občanov, podnikateľov aj zamestnancov ttsk.

trnavský samosprávny kraj projektom nasleduje 
súčasné trendy vo fungovaní samospráv a aktívne 
reaguje na potreby občanov. Cieľom projektu sú 
dostupné služby kdekoľvek a kedykoľvek, vyššia 
kvalita a využiteľnosť služieb, minimalizácia 
administratívnej záťaže a časových strát pre 
verejnosť. Bonusom modernizácie je efektívnejšia 
správa Úradu trnavského samosprávneho kraja 
a nižšie náklady na prevádzku. ako uviedol tibor 

Mikuš, predseda trnavského samosprávneho kraja, 
projekt prináša významné výhody pre všetkých: 
„Transparentnosť,	 komunikácia	 v	 reálnom	 čase,	
efektívnejšie	 fungovanie	úradov,	rýchlejšie	služby	pre	
podnikateľov	a	najmä	zjednodušenie	života	občanom	
sú	 naše	 hlavné	 priority,“ zdôraznil Mikuš. „Okrem	
toho	je	pre	kraj	dôležité	umožniť	ľuďom	zapájať	sa	do	
diania	regiónu,	na	území	ktorého	žijú	a	pôsobia.“

komplexný projekt zahŕňa viacero fáz, ktoré na 
seba nadväzujú a vyžadujú náročné procesy. 
dizajn architektúry ako aj funkčný a technický 
návrh integrovaného informačného systému ttsk 
a implementácia bezpečnostných požiadaviek sú 
už zrealizované. aktuálne sa pripravuje vývoj a 
nasadenie vybraných funkcionalít prvej neverejnej 
skúšobnej verzie.

V rámci projektu sa vytvorí prostredie na efektívne 
zdieľanie a výmenu informácií a elektronickú 
komunikáciu medzi  Úradom ttsk a verejnosťou, 
ako aj Úradom ttsk a ďalšími informačnými 
systémami verejnej správy, a predpokladá sa tiež 
využitie existujúcej komunikačnej infraštruktúry 
na pripojenie užívateľov do siete ttsk, prístup 
na internet a pod. plánovaný začiatok spustenia 
vybraných služieb pre širokú verejnosť je najneskôr 
začiatkom roka 2014. 

Jaroslav Škorvaga, TSK
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PRIORITNÁ OS Č.2 „ROZVOJ PAMÄŤOVÝCH A FONDOVÝCH INŠTITÚCIÍ A OBNO-
VA ICH NÁRODNEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ – DOPYTOVO-ORIENTOVANÁ VÝZVA

operačný program informatizácia spoločnosti, prioritná os č.2 (opis po2) pokračuje aj v roku 2013 
implementačnou fázou. k deviatim národným projektom sa pridali aj dopytové projekty, čím sa 
naplnilo kontrahovanie opis po2. 

Vo februári 2013 sa definitívne uzatvoril proces zazmluvňovania v rámci dopytovo-orientovanej výzvy,  
z ktorej vzišlo deväť úspešných žiadateľov a z týchto sa stali prijímatelia nenávratného finančného príspev-
ku. Základné informácie o projektoch sú uvedené v tabuľke č.1:

Tabuľka	č.1:	Prehľad	zazmluvnených	dopytových	projektov
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Ciele opis po2 sa v rámci dopytových projektov plnia prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktorých 
prehľad je tabuľke č.2:

Tabuľka	č.2:	Merateľné	ukazovatele	v	rámci	dopytových	projektov



w w w. o p i s . g o V. s k

opis je spolufinancovaný z eRdF 9

prijímatelia boli zároveň oboznámení s konzekvenciami spojenými s uzatvorením zmlúv o poskytnutí ne-
návratného finančného príspevku na „seminári pre prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov“, ktorý 
sa uskutočnil dňa 26. februára 2013 v hoteli Bôrik v Bratislave a viac informácií o ňom sa nachádza na we-
bovej stránke www.opis.gov.sk. 

Čerpanie
k 31.12.2012 bolo za prioritnú os 2 opis vyčerpaných 36 688 195,11 eUR (všetky zdroje), z čoho prostriedky 
európskeho spoločenstva (eRdF) predstavovali sumu 27 629 879,74 eUR. plán na rok 2012 stanovoval pre 
túto prioritnú os sumu 25 657 982,00 eUR (eRdF). Reálne čerpanie bolo oproti plánu vyššie o 1 971 897,74 
eUR (eRdF).

V súvislosti so zrýchlením čerpania vydal sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opis po2 
v roku 2013 dve aktualizované verzie metodických usmernení:

• Metodické usmernenie k predkladaniu žiadosti o platbu v.1.2 nadobudlo účinnosť dňa 1.2.2013. 
dostupné na internete: http://www.opis.culture.gov.sk/dokumenty-opis/metodicke-usmernenie-
k-zop-verzia-2.2.zip

• Metodické usmernenie sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom k postupom zmenové-
ho konania projektov prioritnej osi 2 opis v.2.0 nadobudlo účinnosť dňa 28.2.2013. dostupné na in-
ternete: http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/c7/16/c7169fa7ca14754d6ba63ca94c8a6006/
usmernenie_k_zmenam_2.0.pdf

Jaroslav Mendel, MK SR

Začiatkom apríla 2013 bol oficiálne ukončený vyššie uvedený projekt ako prvý národný projekt opis.  
V rámci projektu bol zavedený nový kontrolórsky informačný systém nkÚ sR, ktorý má za cieľ podporiť 
procesy nkÚ sR. Zavedenie informačného systému má slúžiť na dosiahnutie efektívnej integrácie elektro-
nických služieb úradu do prostredia egovernmentu. prostredníctvom nového informačného systému sa 
zaviedlo niekoľko služieb, ktoré prispejú k zvýšeniu spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verej-
nosti s verejnou správou. 

Súťažná otázka:	
Aké	služby	sa	prostredníctvom	nového	informačného	systému	zaviedli?

a)	 Hlavné	a	podporné	služby
b)	 Povinné	a	nepovinné	služby	
c)	 Elektronické	on-line	dostupné	služby	a	transakčné	služby

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 30. apríla 2013 na mailovú adresu jana@p3.sk. trom 
vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú 
partnerstvá pre prosperitu a spoločnosť Microsoft.

Výhercami súťaže o opis z čísla 06/2012 sú: Balogh Baranyay Szabina, Bíro Branislav a Hulín Richard.
správna odpoveď na súťažnú otázku: a) 10 000 000,00 €.

Výhercom blahoželáme!

Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR 

súťaž o opis
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