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Občania môžu od apríla 
využívať prvé elektronické 
služby pri evidencii vozidiel
Ministerstvo vnútra spustilo od 1. apríla 2015 prvé elektronické služby 
pre osvedčenie o evidencii vozidla. Prostredníctvom nich si držitelia elek-
tronického občianskeho preukazu „eID karta“ a elektronického osved-
čenia o evidencii vozidla dokážu vybaviť niektoré evidenčné záležitosti  
s vozidlom cez internet. Elektronické služby budú dostupné na portáli 
Elektronické služby MV SR (https://portal.minv.sk). 

Osvedčenie o evidencii vozidla s elektronickým kontaktným čipom ministerstvo 
vnútra začalo vydávať od 1. júna 2010 ako prvá krajina Európskej únie. Elektronický 
doklad obsahuje množstvo ochraných prvkov odolných voči pozmeňovaniu a fal-
šovaniu. V ňom integrovaný kontaktný čip je zabezpečený mechanizmami pasívnej 
a aktívnej autentifikácie, ktoré posilňujú jeho bezpečné používanie. Obsahuje zák-
ladné informácie o vozidle a slúži ako prístupový kľúč k ďalším informáciám o vo-
zidle z Centrálnej evidencie vozidiel, údajom o zákonnom poistení vozidla, o tech-
nickej či emisnej kontrole. Tieto informácie mohol držiteľ elektronických dokladov 
dosiaľ získať len cez sieť samoobslužných kioskov na dopravných inšpektorátoch. 
spolu s ďalšími úkonmi tak od 1. apríla 2015 môže urobiť z pohodlia domova 
cez internet.  

Držiteľom elektronických dokladov na portáli Elektronické služby MV SR od apríla 
sprístupňuje dva typy používateľských služieb:
•	 transakčné - výsledkom ich použitia je zmena údajov v Centrálnej evidencii 

vozidiel,
•	 informačné - pomocou nich možno získať o vozidle viacero informatívnych, 

ale aj právne záväzných údajov, pri ktorých sa vyžaduje použitie zaručeného 
elektronického podpisu (ZEP).
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Elektronické služby kopírujú životné situácie, ktoré klasickým 
spôsobom bude aj naďalej možné riešiť osobnou návštevou 
dopravného inšpektorátu. Z transakčných služieb bude mož-
né požiadať napríklad o výmenu tabuľky s evidečným číslom 
vozidla v prípade straty či odcudzenia. Za poplatok uhradený 
prostredníctvom platobného modulu bude možné požiadať 
o výmenu tabuliek buď s klasickým náhodne prideleným 
evidečným číslom, ale aj voliteľným číslom podľa osobných 
preferencií. V ponuke budú aj tabuľky z materiálu vyžarujúce-
ho svetlo. K dispozícii sú aj elektronické žiadosti o obnovenie 
osvedčenia vozidla po strate či odcudzení, nahlásenie straty 
alebo odcudzenia či nahlásenie nálezu osvedčenia. ozná-
menia o strate či odcudzení sa automaticky zobrazujú aj  
v európskych policajných databázach.

Použitím informačných služieb držitelia elektronických do-
kladov získajú podrobný prehľad o povinnom zmluvnom 
poistení, prehľad o technických či emisných kontrolách, o 
štruktúre všetkých vlastníkov vozidla či o technických údajoch 
vozidla. Pri vyššie uvedených informačných službách bude 
môcť občan požiadať aj o právne záväzný úradný dokument. 
Pre jeho získanie je nevyhnutnosťou, aby občan disponoval 
zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) na svojej elektonic-
kej identifikačnje karte (eID – občiansky preukaz s čipom). ZEP 
nahrádza písomnú formu vlastnoručného podpisu, je právne 
záväzný a občan si oň môže požiadať na pracovisku oddele-
nia dokladov a evidencii policajného zboru buď pri vydaní eID 
karty, alebo aj kedykoľvek počas platnosti eID karty.
 
V rámci informačných služieb má možnosť držiteľ elektronic-
kého osvedčenia o evidencii vozidla realizovať služby aj ako 

neprihlásený používateľ. Po vložení elektronického osvedče-
nia o evidencii vozidla do čítačky čipových kariet sa dostane 
k údajom z elektronického dokladu a tiež si môžu overiť, či 
doklad o vozidle nie je v evidencii vedený ako stratený či od-
cudzený.
 
Ku všetkým sprístupneným službám ministerstvo vnútra pub-
likuje podrobné popisy, používateľskú príručku, vrátane 
scenárov riešenia každej zvolenej životnej situácie. Strán-
ky portálu Elektronické služby MV SR používateľa navigujú, 
aby bez problémov našiel všetky informácie a spôsoby, ako čo 
najrýchlejšie a najefektívnejšie elektronickým spôsobom vy-
riešiť administratívne povinnosti. Ich použitie je podmienené 
aktivovaným elektronickým občianskym preukazom, platným 
elektronickým dokladom o evidencii vozidla a funkčnou čítač-
kou čipových kariet.

Pre širokú verejnosť ministerstvo vnútra zabezpečilo tlačené 
informačné materiály, ktoré zrozumiteľne popisujú možnosti 
využitia elektronických služieb. K dispozícii budú na doprav-
ných inšpektorátoch.

Dodávateľom projektu v celkovej hodnote 30 242 089,92 eur 
je Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.. Projekt Elektronické služby 
pre osvedčenie o evidencii vozidla realizuje ministerstvo vnút-
ra v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. 

Informácie o elektronických službách sú prístupné aj na portá-
li www.slovensko.sk. 

MV SR
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Ministerstvo financií sR podpísalo zmluvu na Rozšírenie projektu Elektronické 
služby informačných systémov Mv sR na úseku policajného zboru
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod 
riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia 
spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratné-
ho finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného 
projektu Rozšírenie projektu Elektronické služby informač-
ných systémov MV SR na úseku policajného zboru.

Hlavným cieľom realizácie projektu je ďalej prispieť a rozšíriť 
naplnenie cieľov projektu Elektronické služby informačných 
systémov MVSR na úseku policajného zboru, a to najmä 
podporou činností Ministerstva vnútra SR modernými in-
formačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zlepšia 
informačný tok medzi operačným riadením a jednotlivými 
výkonnými zložkami (policajný zbor, hasičský zbor, krízový 

manažment). Tie zlepšia príjem, spracovanie a riešenie pod-
netov a udalostí od občanov zo strany polície. Taktiež dôjde 
k zefektívneniu práce výkonných zložiek a zvýšeniu bezpeč-
nosti občanov.

Zmluva bola 30.marca 2015 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zá-
kona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  
v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR 
a nadobúda účinnosť dňa 31.marca 2015. 
Výška nenávratného finančného príspevku je 9 000 000,00 eur.

Ďalšie informácie o projekte nájdete TU: 
http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-zoznam-
zonfp_schvalene/14220s14221c

Ministerstvo financií sR podpísalo zmluvy na realizáciu národných projektov 
portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov is 
sLov-LEX a informačný systém registra úpadcov

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod 
riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia 
spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvy o poskytnutí nenávratné-
ho finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národných 
projektov:
•	 „Portál právnych informácií – Rozvoj projektu 

Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX“
•	 „Informačný systém registra úpadcov“

Projekt „portál právnych informácií – Rozvoj projektu 
Elektronická zbierka zákonov is sLov-LEX“ bude príno-
som v oblasti dostupnosti komplexných právnych informácií 
pre občanov, podnikateľov a pre právnických profesionálov. 
Portál právnych informácií bude pre cieľovú skupinu slúžiť 
ako prístupový bod, ktorý umožní získanie právnych informá-
cií a dát. Tieto informácie budú navzájom prepojené a uľahčia 
tak vyhľadávanie a prehliadanie všeobecne záväzných pred-
pisov rôznych rezortov a súdnych rozhodnutí prijatých v SR 
alebo EÚ z jedného prístupového bodu.

Zmluva bola 10.marca 2015 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zá-
kona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  
v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR 
a nadobúda účinnosť dňa 11.marca 2015.

Výška nenávratného finančného príspevku je 5 536 800,00 eur.

Hlavným cieľom projektu „informačný systém registra 
úpadcov“ je vybudovanie elektronického Registra úpad-
cov, ako nástroja elektronizácie konkurzov, reštrukturalizácií  
a oddlžení, a zavedenie súvisiacich elektronických služieb pre 
verejnosť. Realizácia projektu prinesie finančné a nefinančné 
prínosy pre štát a verejnosť. Novo vybudovaný register zabez-
pečí, aby jednotlivé subjekty verejnej správy pracovali s aktu-
álnymi a rovnakými údajmi a aby nebol porušovaný princíp 
jednorazového zadávania údajov do systému.

Zmluva bola 11.marca 2015 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zá-
kona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  
v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR 
a nadobúda účinnosť dňa 12.marca 2015.

Výška nenávratného finančného príspevku je 11 759 990,00 eur.
Tlačová správa je dostupná tiež TU: http://informatizacia.sk/
tlacove-spravy-suvisiace-s-projektmi/14852s

Ďalšie informácie o projektoch nájdete TU. 
http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-zoznam-
zonfp_schvalene/14220s14221c
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Občania, ktorí sú držiteľmi elektronického občianskeho preukazu s čipom /eID karta/, budú môcť v budúcnosti 
vybaviť niektoré svoje matričné záležitosti aj cez internet. Umožní to návrh novely zákona  č. 154/1994 Z. z.o 
matrikách z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorý zavádza do legislatívy elektronickú matriku. Návrh schválila 
18. februára 2015 vláda a 12. marca 2015 ho NR SR posunula do druhého čítania. Ministerstvo vnútra SR tým 
chce znižovať byrokraciu a šetriť čas občanov.

výpisy a potvrdenia z matriky si budete môcť vybaviť aj elektronicky, o novele 
zákona rokuje parlament

Novela ďalej reaguje na podnety z aplikačnej praxe zákona. 
Okrem iného sa sprísňuje ochrana osobných údajov pri naze-
raní do matriky a výpisov z matriky, upravuje sa postup pred 
uzatváraním manželstva či rieši sa zápis dieťaťa nájdeného  
v tzv. hniezde záchrany.

Elektronická matrika
•	 Elektronická matrika ako samostatný špecializova-

ný portál a informačný systém umožní vykonávať 
úkony v matrike na základe elektronickej komu-
nikácie. Pôjde jednak o komunikáciu medzi orgánmi 
verejnej moci, ale najmä medzi matrikou samotnou  
a žiadateľmi. Zrýchli, zjednoduší a zefektívnení sa tým 
komunikácia občanov s úradmi.

•	 Občania budú môcť požiadať elektronicky napríklad 
o rôzne potvrdenia a výpisy z matričných kníh (dup-
likát rodného, sobášneho alebo úmrtného listu) či zme-
nu mena alebo priezviska. Doteraz to bolo možné len 
osobne alebo poštou. Pri elektronickej komunikácii sa 
bude vyžadovať eID karta so zaručeným elektronickým 
podpisom.

•	 osobne alebo poštou bude možné požiadať  
o potvrdenia a výpisy z matriky aj bez použitia eiD 
karty po novom ktorúkoľvek matriku na sloven-
sku, ktorá bude pripojená do elektronickej matriky. 
Občania tak teda nebudú musieť spraviť na vecne prí-
slušnej matrike v mieste uzavretia manželstva, respek-
tíve narodenia dieťaťa či úmrtia osoby. Ušetrí im to čas  
a ubudnú im tiež výdavky na cestovanie.

•	 Ak matričný úrad nebude pripojený na informačný 
systém elektronická matrika, postúpi žiadosť občana 
miestne príslušnej matrike a žiadateľa o tom informuje.

•	 Prvotný zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmr-
tia budú občania musieť vybavovať aj naďalej osobne 
z dôvodu, že rodičia musia podpísať dohodu o mene 
dieťaťa, snúbenci žiadosť o sobáš a pod.

•	 Projekt elektronizácie služieb matriky sa realizuje pro-

stredníctvom Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti /OPIS/ financovaného z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. Na základe projektu sa vytvá-
ra centrálna databáza matričných udalostí, kto-
rá bude integrovaná s Registrom fyzických osôb.  
V tejto databáze budú evidované údaje o fyzických oso-
bách spojené s matričnými udalosťami zaznamenaný-
mi v knihách manželstiev, narodení a úmrtí. občania 
tak nebudú musieť predkladať na matriku doklady, 
ktoré sú už súčasťou elektronickej matriky, čím sa 
zníži ich administratívne zaťaženie.

•	 Správcom elektronickej matriky bude MV SR, ktoré bude 
na svojom webe a ústrednom portáli verejnej správy 
zverejňovať zoznam matričných úradov pripojených na 
informačný systém elektronickej matriky.

•	 Elektronickú matriku budú povinné používať matrič-
né úrady, Mv sR a okresné úrady. Používať ju majú 
aj iné štátne orgány. súdy, lekári, orgány cirkví a ná-
boženských spoločností budú dočasne oslobodené 
od jej používania, ak im to neumožňujú technické 
dôvody.

pôrody mimo zdravotníckeho zariadenia
Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, 
pretože oznámenie o narodení nie je úplné, presné alebo 
nebolo urobené v ustanovenej lehote, rozhodne o tom súd  
v súlade so zákonom o rodine. Takéto pochybnosti vznikajú 
v praxi pri niektorých pôrodoch mimo zdravotníckeho zaria-
denia bez prítomnosti kvalifikovaného zdravotníckeho perso-
nálu, keď rodičia odmietnu privolať lekára aj po pôrode.

Zápis dieťaťa nájdeného v tzv. hniezde záchrany
Novela rieši, na základe čoho sa zapisuje do knihy narodení 
dieťa odložené do verejne prístupného inkubátora. Zápis sa 
vykoná na základe správy lekára príslušného ústavného 
zariadenia. Správa musí obsahovať údaje o čase a mieste 
nájdenia dieťaťa a predpokladaný dátum narodenia.
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posilnenie ochrany osobných údajov pri nazeraní do 
matriky a výpisov z matriky
•	 Fyzická osoba môže nazerať do matriky a robiť si z nej 

výpisy len v prítomnosti matrikára. Dôvodom je ochra-
na osobných údajov uvedených pri ostatných zápisoch.

•	 o úradný výpis z matriky bude možné požiadať aj 
prostredníctvom splnomocnenej osoby. A to na zá-
klade písomného splnomocnenia, ktoré musí spĺňať 
ustanovené náležitosti, aby sa predišlo neoprávnenému 
nakladaniu s matričným dokladom.

•	 v prípade osvojených detí sa výrazne zúži okruh 
osôb s oprávnením nazerať do matriky a robiť si  
z nej výpisy – môžu byť nimi len osvojitelia a po dovŕše-
ní plnoletosti aj osvojenci.

•	 Doslovný výpis z matriky bude možné vydať len 
pre úradnú potrebu orgánov verejnej moci. Sledu-
je sa tým eliminácia zneužitia veľmi citlivých osobných 
údajov (napríklad zmena pohlavia, určenie otcovstva, 
osvojenie). Iné oprávnené osoby budú môcť získať len 
aktuálny výpis z matriky, ktorý neobsahuje celú históriu 
matričných záznamov.

postup pred uzavretím manželstva
•	 Doklady potrebné na uzavretie sobáša budú obča-

nia povinní predkladať na matriku najmenej sedem 
dní pred uzavretím manželstva. Matrikári potrebujú 
aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie správ-
nosti údajov v žiadosti o uzavretie manželstva, najmä ak 
ide o manželstvo uzavreté cirkevnou formou. Stáva sa to-
tiž, že snúbenci si dohodnú termín na farskom úrade, ale 
matričnému to oznámia napríklad deň pred sobášom.

•	 Rovnako ako v prípade sobáša na úrade, zápisnica  
o uzavretí manželstva pred orgánom cirkvi bude 
musieť obsahovať aj meno, priezvisko a podpis so-
bášiaceho a zapisovateľa.

•	 Upravuje sa aj ustanovenie o dokladoch, ktoré je po-
vinný cudzinec pred uzavretím manželstva v sR po-
vinný predložiť matričnému úradu. Je to požiadavka 
aplikačnej praxe. Niektoré cudzie štáty totiž nepoznajú 
právne termíny používané v našej krajine. Vzhľadom na 
tento stav sa upravuje pomenovanie dokladov tak, aby 
ich slovenská strana mohla akceptovať a cudzinec nemal 
problém pri ich získaní vo svojej domovskej krajine. (Na-
príklad miesto dokladu o spôsobilosti na uzavretie man-
želstva sa bude predkladať doklad o osobnom stave.)

•	 v novele sa rozširuje oprávnenie pre okresný úrad 
pri preverovaní dokladov predložených cudzincom 

pri uzatváraní manželstva. Okresný úrad bude mať 
možnosť obrátiť sa s požiadavkou o stanovisko na minis-
terstvo, t.j. na jednotlivé útvary ako migračný úrad, cudzi-
neckú políciu a pod., ktoré majú nástroje k podrobnejšie-
mu preverovaniu údajov o osobe, ktorá žiada o uzavretie 
manželstva. (Podľa platného znenia zákona o matrikách, 
ak ma matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo 
platnosti dokladov predložených cudzincom, požiada 
okresný úrad o ich preverenie.)

Ďalšie zmeny
v konaní pred orgánom verejnej moci, rozhodnutie kto-
rého je podkladom na zápis či zmeny v matrike, bude 
možné použiť len úradný výpis nie starší ako tri mesiace. 
V praxi boli totiž zaznamenané prípady, kedy napríklad pred 
súdom osoba predložila starší doklad, v ktorom údaje nekoreš-
pondovali s aktuálnymi údajmi v matrike (napríklad prebehlo 
určenie otcovstva, rozvod, zmena priezviska a podobne). Roz-
hodnutia orgánov sa preto opierali o nesprávne osobné údaje 
účastníkov konania.

Po novom sa bude vyžadovať písomná forma oznámení pri 
zmenách zápisov, dodatočných zápisoch a záznamoch a ich 
opravách v matrike.

Novelizácie ďalších zákonov
Novelou zákona o matrikách sa zároveň navrhujú aj zmeny  
v zákone č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku. Dopĺňa 
sa ďalšia kategória žiadateľov o zmenu priezviska jedného  
z manželov. Určuje sa príslušnosť okresného úradu na povole-
nie zmeny mena alebo priezviska maloletého podľa trvalého 
pobytu zákonného zástupcu podávajúceho žiadosť.

Novelizuje sa tiež zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. sprísňuje 
sa režim odpustenia dokladov, ktoré snúbenec predkla-
dá matričnému úradu k žiadosti o uzavretie manželstva. 
Podľa platného zákona sa môže od ich predloženia upustiť, ak 
je ich zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. 
V praxi niektoré matričné úrady pristupujú k posudzovaniu 
dokladov a listín benevolentne a umožnia nahradiť dôležité 
doklady o osobnom stave čestným prehlásením snúbenca. 
Novela rieši spôsob podávania takej žiadosti, o ktorej bude roz-
hodovať okresný úrad. 

Novelizovaný zákon by mal byť účinný od 1. októbra 2015.

MV SR
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informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov

Predstavenie projektu „Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako 
súčasť komplexnej služby E-kolok“, fungovanie tejto služby a ďalší rozvoj systému. S takýmito zámermi sa ko-
nala záverečná konferencia projektu IS PEP, ako súčasť komplexnej služby E-kolok dňa 4.2.2015 v Bratislave.

Hlavným cieľom projektu je zavedenie centrálneho systému 
pre platenie a evidenciu správnych a súdnych poplatkov, zvý-
šenie komfortu poplatníka pri platení, zvýšenie efektívnosti 
výberu.

is pEp je súčasťou širšieho riešenia služby E-kolok 

IS PEP je kľúčovou časťou celej služby E-kolok a slúži na admi-
nistráciu systému, evidenciu všetkých poplatkov, evidenciu  
a párovanie prijatých úhrad a poskytnutých služieb a štatis-

tické vyhodnocovanie. IS PEP spája evidenciu platieb vykona-
ných v priehradkovom vybavení na mieste správneho orgánu 
s platbami vykonanými za elektronicky poskytnuté služby pro-
stredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Je jediným 
a zároveň centrálnym miestom evidencie všetkých správnych 
a súdnych poplatkov platených za služby štátnych orgánov, 
súdu a prokuratúry.

Služba E-kolok je komplexný systém pre zabezpečenie pla-
tieb a evidencie správnych a súdnych poplatkov platených na 

Ministerstvo vnútra začína budovať centrálny elektronický archív
Ministerstvo vnútra v rámci svojich širokých kompetencií pôsobí aj v oblasti archívnictva.  Túto agendu legis-
latívne vymedzuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Pre vzrastajúci počet elektronických 
dokumentov, z ktorých časť spĺňa kritériá trvalej dokumentárnej hodnoty, je nevyhnutné zabezpečiť elektro-
nickú komunikáciu s príslušnými štátnymi archívmi v oblasti elektronických vyraďovacích konaní a prístu-
pu k archívnym dokumentom. Ministerstvo vnútra na to postupne vytvára podmienky v zákone o archívoch  
a registratúrach.

Elektronický archív MV SR je jedným z 12 projektov informač-
ných systémov, ktoré MV SR pripravuje v rámci Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ financovaného  
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dodávateľom in-
formačného systému je spoločnosť IBM Slovensko s. r. o. Pro-
jekt v hodnote 6, 185 mil. € zahŕňa návrh, vývoj a nasadenie 
riešenia vrátane testovania a školení, ako aj dodávku a inštalá-
ciu licencií a hardvéru.

Do projektu, s ukončením ktorého sa počíta koncom roku 
2015, budú zapojené všetky štátne archívy zriadené minister-
stvom vnútra.

Elektronický archív bude vybudovaný nasadením informač-
ného systému MV SR s prepojením na spoločné moduly 
Ústredného portálu verejnej správy. Portál Elektronický archív 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa tak stane komu-
nikačným centrom pre právnické a fyzické osoby vo vzťa-
hu ku všetkým agendám podľa zákona o archívoch a re-
gistratúrach vrátane správnej agendy a tzv. bádateľskej 
agendy. Bude tiež elektronickou cestou k voľne prístup-

ným historickým archívnym dokumentom v ich digitál-
nej podobe a zároveň ponúkne možnosť pre bezpečné 
uloženie elektronických archívnych dokumentov vznik-
nutých z činnosti všetkých typov pôvodcov registratúry. 
Celkovo sa tým zjednoduší prístup k archívnym dokumentom 
pre laickú a najmä odbornú verejnosť.

Tomuto cieľu bude prispôsobených množstvo funkciona-
lít, potrebných pre fungovanie egov služieb. Používate-
lia Elektronického archívu budú mať po registrácii možnosť 
vyhľadávať v archívnom fonde, vkladať záznamy, spravovať  
a komentovať ich, žiadať štatistiky a rešerše z archívnych ma-
teriálov.´

Okrem trvalej elektronickej archivácie dokumentov systém 
umožní samozrejme aj úschovu pôvodne neelektronických 
archívnych dokumentov v ich zdigitalizovanej podobe, rov-
nako archiváciu štruktúrovaných dát a dát z produkčných sys-
témov MV SR.

MV SR
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Nové integračné rozhranie pre elektronické služby gp sR

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky je zaradená do Operačného programu informatizácia spoločnosti 
(OPIS) prioritná os jedna, financovaného Európskou komisiou z fondov Európskej únie projektom, predmetom 
ktorého je dodávka nového informačného systému Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v rámci pro-
jektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

úradoch štátnej správy alebo elektronicky prostredníctvom 
ÚPVS. Okrem IS PEP pozostáva tento systém z front-office mo-
dulu a platobného front end-u, teda koncových technických 
zariadení slúžiacich na platbu a zadanie informácií o platbe.

IS PEP plní predovšetkým evidenčnú (evidencia vygenerova-
ných kolkov a prijatých platieb), databázovú, komunikačnú, 
administračnú a BI/reportingovú funkcionalitu.
 
prevádzka systému v číslach:

Doterajšia prevádzka nového platobného systému E-kolok 
potvrdila, že o službu je rastúci záujem. Občania si postupne 

na nový systém zvykajú, o čom svedčí aj medzimesačný 
nárast úhrad správnych poplatkov prostredníctvom nového 
platobného systému E-kolok.

V júli 2014 uhradili občania prostredníctvom nového systé-
mu takmer 20 tisíc poplatkov v sume viac ako 650 000 eur,  
v auguste to už bolo 38 tisíc úhrad v sume viac ako 1,3 mil. 
eur. V septembri bolo realizovaných takmer 77 tisíc úhrad  
v sume viac ako 2,5 mil. eur, v októbri takmer 91 500 úhrad vo 
výške viac ako 4,3 mil. eur. K 30.11. 2014 občania zrealizovali 
viac ako 113 200 úhrad v sume viac ako 5 mil. eur.

NASES

Cieľom projektu je zefektívnenie a zvýšenie kvality a dostup-
nosti poskytovania služieb prokuratúrou prostredníctvom 
nového informačného systému Generálnej prokuratúry Slo-
venskej republiky. Uvedený cieľ obsahuje nielen vyššiu kva-
litu a  transparentnosť poskytovaných služieb, ale aj úsporu 
nákladov na strane poskytovateľa aj používateľa, elektronickú 
výmenu súvisiacich dokumentov v rámci justičných systémov 
Európskej únie a lepšiu informovanosť osôb zúčastnených  
v rámci konania na prokuratúre. 

Realizácia projektu umožní:
1. zjednodušenie administratívy pre životné situácie 

občana dosiahnutím vydávania elektronického 
odpisu údajov z informačného systému Registra 
trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 
pre oprávneného občana,

2. napojenie na vybrané justičné systémy členských 
štátov EÚ s elektronickou výmenou dokumentov,

3. proaktívne informovanie zúčastnenej osoby o stave 
konania v konkrétnej veci na prokuratúre,

4. zavedením prvkov eJustice a digitalizáciou 
prokurátorských spisov urýchlenie práce a zvýšenie 
transparentnosti pôsobenia prokurátora.

V rámci prebiehajúceho OPIS projektu „Elektronické služby 
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky“ sa bude posky-
tovať služba elektronického výpisu z registra trestov v novej 
podobe. V zmysle aktuálne platného a schváleného harmo-
nogramu sa uvedenie nového integračného rozhrania do 
produkčnej prevádzky zrealizovalo 20. apríla 2015. Uvedené 
služby sú poskytované nielen pre živnostenské úrady, súdy  
a orgány činné v trestnom konaní v Slovenskej republike, ale 
aj pre orgány Európskej únie prostredníctvom systému ECRIS. 

V ďalšej etape s termínom nasadenia v septembri 2015 bude 
táto nová služba k dispozícii nie len pre súdy a orgány činné 
v trestnom konaní, živnostenské úrady, Slovenskú poštu, ale 
cieľovo aj pre ďalšie orgány verejnej moci, ktoré sú v zmysle 
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadateľ-
mi o výpis z registra trestov. Občanovi bude služba dostupná  
elektronicky prostredníctvom jeho eDesk schránky Ústred-
ného portálu verejnej správy tiež v septembri 2015.

Poskytnutý elektronický výpis z registra trestov prostredníc-
tvom takéhoto integračného rozhrania s použitím zaručené-
ho elektronického podpisu je možné použiť na právne úkony. 

GP SR
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Naším hlavným cieľom v projekte DCoM je spokojný občan,
hovorí v rozhovore ing. Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra elektronizácie 
územnej samosprávy slovenska (DEUs).

Do polovice apríla 2015 bolo do Informačného systému DCOM aktívne pripojených už 800 obcí a miest, ďalších 
viac ako 250 je v procese podpisovania zmlúv o pripojení. Celkovo o národný projekt Dátové centrum obcí  
a miest prejavilo záujem už viac ako 1100 obcí a miest Slovenska, ktoré sa tak pripravujú na elektronickú ko-
munikáciu a poskytovanie elektronických služieb, ku ktorým ich zaväzuje od novembra budúceho roka zákon 
o e-Governmente.

od roku 2016 vzniká obciam a mestám povinnosť vy-
plývajúca zo zákona č. 305/2013 Z. z. o e-governmente, 
a síce umožniť občanom komunikovať a vybavovať úrad-
né veci elektronicky. Akú úlohu v procese elektronizácie 
verejnej správy zohráva projekt DCoM? 
Projekt DCOM podáva pomocnú ruku najmä malým obciam a 
menším mestám, ktoré vo svojich rozpočtoch nemajú finanč-
né prostriedky na splnenie všetkých povinností vyplývajúcich 
zo zákona o e-Governmente. Vďaka projektu DCOM ušetria 
obce a mestá nemalé finančné prostriedky, ktoré by museli 
investovať do nákupu techniky, ako aj na samotné zavedenie 
elektronických služieb, ktoré im ukladá zákon. DataCentrum 
elektronizácie územnej samosprávy Slovenska v súlade so 
zákonom zabezpečí pre obce a mestá zapojené do projektu 
DCOM a ich občanom spolu 138 elektronických služieb, ktoré 
budú môcť využívať.

koľko obcí a miest slovenska prejavilo záujem o zapoje-
nie do projektu Dátové centrum obcí a miest?
O projekt DCOM prejavilo záujem už viac ako 1100 obcí  
a miest. Aktívne je do Informačného systému DCOM (IS 
DCOM) zapojených približne 800 obcí, ďalšie obce a mestá sú 
v procese podpisovania zmlúv o pripojení.

Čo sa týka záujmu obcí a miest o projekt DCoM, existujú 
regionálne rozdiely?
Áno, čo sa týka záujmu, aktívnejšie sú regióny východného 
Slovenska. Konkrétne, najviac, takmer 250 zapojených obcí 
a miest, je z Prešovského kraja. Za ním nasleduje Košický a 
Banskobystrický kraj, ktoré spolu predstavujú ďalších asi 30% 
zapojených obcí a miest. Obce a mestá zo zvyšných krajov - 
Nitriansky, Žilinský, Trenčiansky a Trnavský – predstavujú spo-
ločne 40% všetkých doteraz zapojených obcí a miest. 

Aké sú hlavné prínosy projektu pre obce a mestá, pre 
občanov?
Národný projekt Dátové centrum obcí a miest  je jedným 
z viacerých projektov realizovaných v rámci Operačného 
programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Naším hlavným 

cieľom je spokojný občan, ktorý si pro-
stredníctvom elektronických služieb 
jednoduchšie a rýchlejšie vybaví po-
trebné úradné záležitosti. Obecným 
a mestským úradom prinesie projekt 
DCOM úsporu finančných nákladov  
a času, zníženie administratívnej záťaže 
a zároveň bezpečnú archiváciu a spra-
covávanie dát. Budované dátové cen-

trum a Informačný systém DCOM umožní obciam a mestám 
integrácie na informačné systémy obecných úradov (ISO), 
Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), ako aj na ďalšie exis-
tujúce registre a Informačné systémy verejnej správy (ISVS).  
V súčasnosti sú do systému DCOM už implementované viace-
ré registre, ako Register fyzických osôb, Register právnických 
osôb, ale aj Evidencia vozidiel, Kataster nehnuteľností i Sociál-
na poisťovňa. V blízkej budúcnosti pripravujeme prepojenie na 
Finančnú správu SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

prinesie projekt DCoM obciam a mestám aj finančnú 
úsporu?
Okrem zníženia administratívnej záťaže pracovníkov obec-
ných a mestských úradov, nakoľko zavedením elektronických 
služieb a integráciou na ostatné registre dôjde k odstráneniu 
množstva ručného zadávania dát, prinesie projekt DCOM ob-
ciam a mestám aj finančnú úsporu. Predpokladáme, že obce 
by po zapojení do IS DCOM a spustení všetkých 138 elektro-
nických služieb, vrátane e-Government služieb a integrácií na 
ústredné systémy verejnej správy, mali ušetriť z doterajších 
nákladov na systémové služby. Pre obce a mestá zapojené do 
projektu DCOM je pridanou hodnotou starostlivosť o dodanú 
výpočtovú techniku a neustála odborná a technická podpora 
CallCentra.

Obce a mestá, ktoré majú záujem zapojiť sa do projektu 
DCOM, tak môžu urobiť prostredníctvom webovej stránky 
www.dcom.sk v časti Pre obce, kde nájdu všetky potreb-
né informácie, prípadne kontaktovať priamo CallCentrum  
02/57 26 76 76. 

Rozhovor
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projekt Digitálne učivo na dosah

„Digitálne učivo na dosah“ je spoločným projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ 
SR) a Úradu vlády SR, ako aj Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Jeho cieľom je vytvo-
renie eGov služieb, ktoré umožnia každej škole zapojenej do projektu garantovaný (t.j. primerane rýchly a kva-
litný) prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu rezortu školstva a iných rezortov a zároveň k bezpečnému 
internetu. Projekt je financovaný z OPIS-u s rozpočtom 29,4 mil. Eur. MŠVVaŠ SR figuruje ako prijímateľ a hlavný 
partner (kompetenčne príslušná organizácia) a Úrad vlády SR, ako prevádzkovateľ siete Govnet (prostredníc-
tvom svojej organizácie NASES), je jeho partnerom.

V rámci projektu bude v 5 vybraných okresoch Slovenska (TT, 
BS, BB, SN, SV) vybudovaná optická sieť, do ktorej budú pri-
pojené tie školy, ktoré spĺňali parametre projektu a o tento 
projekt prejavili záujem. Tie dostanú zároveň aj profesionálne 
WiFi prístupové body, ktoré pokryjú priestory školy a umožnia 
žiakom použiť okrem školských tabletov a počítačov aj svoje 
zariadenia (BYOD – bring your own device). Vyšší užívateľský 
komfort pri práci v online prostredí pre pedagógov i žiakov 
dopĺňa minimálne päť rokov garantovaný bezplatný servis  
a asistencia pri prípadných 
technických problémoch.

Primárne tak ide o pomoc 
školám efektívne a kom-
fortne využívať existujúci 
bohatý digitálny vzdelávací 
obsah, ktorý je k dispozícii 
v Dátovom centre MŠVVaŠ 
a tiež predchádzať prob-
lémom s nedostatočnou 
kapacitou prístupu pri ce-
lonárodných online projek-
toch a testovaniach alebo 
lokálnych online školských 
aktivitách vyžadujúcich si 
simultánne pripojenie via-
cerých účastníkov (vedo-
mostná olympiáda, Moni-
tor, atď.).

Ďalším výrazným benefi-
tom je zvýšenie kyberne-
tickej aj fyzickej bezpeč-
nosti na pôde školy. Projekt 
umožní prístup na verejný internet len podľa istých bezpeč-
nostných nastavení, ktoré budú primerané vekovej kategórii 
žiakov. K fyzickej bezpečnosti či ochrane pred šikanou prispe-
je možnosť pripojenia bezpečnostných kamier do tejto siete, 
ktoré môžu monitorovať spoločné priestory školy.

Aktuálne sa ukončila prvá, tzv. prípravná fáza projektu, kedy 
sa o.i. oslovovali jednotlivé školy vo vybraných regiónoch. 
Do projektu sa zapojilo 220 škôl. Predpokladá sa vybudova-
nie približne 900 km optických sietí, s centrálnym bodom 
infraštruktúry v Trnave. Výkopové práce zároveň zabezpečia 
aj pracovné príležitosti pre viaceré skupiny nezamestnaných  
v dotknutých regiónoch v období jún až august. Koncom 
apríla začína samotná implementácia projektu, s cieľom spus-
tiť začiatkom júna pilotnú prevádzku na vybraných školách.

Projekt prispieva 
k modernizácii a 
skvalitneniu učeb-
ného procesu na 
zapojených ško-
lách a napĺňa tak 
globálny cieľ OPISu 
„Vytvorenie inklu-
zívnej informačnej 
spoločnosti ako 
prostriedku pre 
rozvoj vysoko vý-
konnej vedomost-
nej ekonomiky“. 
MŠVVaŠ SR spolu 
s Úradom vlády 
SR chápu jeho prí-
pravu a minimálne 
päťročnú následnú 
spoločnú prevádz-
ku ako pilotnú akti-
vitu, ktorej jednotli-
vé fázy a výsledky 
budú priebežne 

monitorované, vyhodnocované a v prípade potreby poslúžia 
ako základ pre neskoršiu prípravu obdobného projektu v ce-
lonárodnom meradle.

MŠVVaŠ SR
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Zrealizované projekty prioritnej osi č. 2 opis

Po siedmych rokoch, odkedy tu máme Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“) a jeho pri-
oritnú os č. 2 (ďalej „PO2“) zameranú na obnovu národnej infraštruktúry fondových a pamäťových inštitúcii  
a na digitalizáciu kultúrneho dedičstva, sa v roku 2014 podarilo vecne ukončiť prvé národné projekty. 

Ide o dva projekty, „Dokumentačno-informačné centrum 
rómskej kultúry“, ktorého realizátorom bola Štátna vedecká 
knižnica v Prešove, a tiež „Centrálny dátový archív“ v gescii 
Univerzitnej knižnice v Bratislave. Aktuálne sa projekty ukon-
čujú finančne, nuž je tu pravá chvíľa povedať si, čo sa podarilo.

Dokumentačno-informačné centrum rómskej 
kultúry (DiCRk)

Národný projekt DICRK realizovala Štátna vedecká knižnica v 
Prešove od septembra 2011 do októbra 2014. V zmysle Zmlu-
vy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej do-
datkov bola celková výška oprávnených výdavkov stanovená 
v sume 1 888 689,97 eur. 

Počas tohto obdobia sa podarilo zrekonštruovať priestory 
dokumentačno-informačného centra, vybaviť ho moderný-
mi technickými zariadeniami určenými na zaznamenávanie, 
spracovanie a prezentovanie zozbieraných artefaktov hmot-
nej kultúry Rómov, a tiež na prípravu, tvorbu a technické spra-
covanie novozískaných prejavov hlavne nehmotnej rómskej 
kultúry. 

Pomocou moderných technológií sa tieto digitálne formy 
budú prezentovať a sprístupňovať verejnosti na študijné úče-
ly a na účely prezentácie rómskeho kultúrneho dedičstva. 

Informácie o rómskom etniku (ako aj dokumentácia jeho kul-
túrnych prejavov) boli pretavené do služby verejnosti tak, aby 
ich sprístupňovanie slúžilo ako používateľom „kamenného“ 
centra, tak aj prostredníctvom elektronického prístupu. Je dô-
ležité poznamenať, že v rámci projektu vzniká takzvaný „digi-
tally born“ obsah, a teda cieľom centra je tvoriť predovšetkým 
základný prístupový bod k tomuto obsahu a nie vytvárať iba 
akési „múzeum“ rómskej kultúry. 

Projekt však, okrem už spomínaných používateľov, napomo-
hol aj k zvyšovaniu erudovanosti odborných pracovníkov, čím 
sa dosiahlo to, že títo sú schopní lepšie spracovávať informá-
cie súvisiace s problematikou rómskeho etnika v rozličných 
vedných odboroch. Nečudo, že projekt je vo svojej podstate 
multidisciplinárny. Ambíciou projektu bolo rozvíjať aj me-
dzinárodnú spoluprácu a poskytnúť výstupy svojej činnosti  
v rámci európskeho geografického priestoru, čo je dopad, 
ktorý bude možné sledovať v období udržateľnosti. V rámci 
udržateľnosti Štátna vedecká knižnica v Prešove plánuje udr-
žať cca 8 pracovných miest. 

Bližšie informácie o projekte sú dostupné cez webové sídlo 
knižnice na http://www.svkpo.sk/sk/narodny-projekt/. Na 
záver je možné konštatovať, že realizáciou projektu sa úspeš-
ne podarilo rozvíjať kultúrnu diverzitu na Slovensku s pokra-
čovaním v nasledujúcom období.
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Centrálny dátový archív (CDA)

Národný projekt CDA realizovala Univerzitná knižnica v Bra-
tislave od januára 2011 do decembra 2014, s oprávnenými 
výdavkami v sume 32 923 153,69 eur. 

Národný projekt trval dlhšie, než bol pôvodne plánovaný. 
Dôvodom bolo, ako takmer vždy, predĺženie času realizácie 
procesov verejných obstarávaní. Napokon sa projekt podarilo 
vecne ukončiť v období Vianoc minulého roku. 

Projekt CDA bol jedným z infraštruktúrnych projektov a jeho 
hlavnou úlohou bolo vytvoriť v rámci národnej kultúrnej in-
fraštruktúry dlhodobé a dôveryhodné dátové úložisko, ktoré 
zvládne trvalo uchovať výsledky z digitalizácie kultúrneho 
dedičstva. Ako sa uvádza na webovom sídle archívu, jeho po-
slaním je zabezpečenie spoľahlivej a dlhodobej ochrany zve-
rených digitálnych objektov. 

CDA predstavuje množinu procesov, ktorých účelom je dl-
hodobé uchovávanie a riadené sprístupňovanie digitálneho 
obsahu. V CDA sa uchováva obsah v dvoch geograficky vzdia-
lených lokalitách a v jednom archívnom úložisku. 

V procesoch archivácie sa v CDA vytvoria tri archívne kópie 
každého spracovaného objektu, ktoré sa umiestnia v každej 
lokalite samostatne. Dve z nich sú udržiavané v synchrónnom 
prevádzkovom stave v aktívnych lokalitách CDA-A (Bratisla-
va) a CDA-B (Martin) a tretia kópia je v zabezpečenom sklade 
CDA-C (Bratislava). Lokality CDA-A a CDA-B sú plnohodnot-
ne funkčné v zmysle požiadaviek na centrálny dátový archív. 
CDA je implementovaný v súlade s ISO štandardom ISO 14721 
(OAIS). Je realizovaný vo forme rozloženej (desagregovanej) 

architektúry OAIS s dvomi funkčne plnohodnotnými lokali-
tami CDA-A a CDA-B. CDA poskytuje pre vkladateľov služby, 
nástroje a logistickú podporu na vklad a výdaj digitálneho ob-
sahu. CDA je realizovaný v súlade s požiadavkami na certifiká-
ciu digitálnych repozitárov podľa ISO 16363:2012 (Space data 
and information transfer systems – Audit and certification of 
trustworthy digital repositories). 

V rámci realizácie aktivít projektu boli rekonštruované priesto-
ry Univerzitnej knižnice v Bratislave, prebehla kompletná 
technologická i procesná príprava archívu a napokon sa re-
alizovala aj pilotná prevádzka, ktorou sa realizácia aktivít pro-
jektu ukončila. 

V súčasnosti archív prijíma dáta z digitalizačných projektov, 
bližšie informácie o jeho činnosti a o projekte sú dostupné 
cez webovú adresu http://cda.kultury.sk/.

MK SR
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súťažná otázka: 
Ktorá inštitúcia je Riadiacim orgánom pre OPII ?

a) Úrad vlády SR
b) Ministerstvo financií SR
c) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Ako jeden z prvých operačných programov na čerpanie eu-
rofondov od roku 2014 v rámci celej Európy dňa 29. októbra 
2014 Európska komisia schválila Operačný program Integro-
vaná infraštruktúra (OPII). Ako už bolo spomínané, ide o stra-
tegický dokument, prostredníctvom ktorého budú najbližších 
desať rokov čerpané peniaze z fondov Európskej únie na do-
pravu a rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku. Cieľmi 
OPII sú podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho 
rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského 
prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktú-
ry. Prostriedky v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť 
budú investované napríklad do rozvoja elektronických slu-
žieb pre občanov a podnikateľov, do riešenia komplexných 
životných situácií ako aj pokrytia všetkých domácností širo-
kopásmovým internetom s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 22. mája 2015 
na mailovú adresu jana@p3.sk. Trom vyžrebovaným účastní-
kom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíč-
ky, ktoré venujú Partnerstvá pre prosperitu a Dátové centrum 
obcí a miest.

Poznámka	redakcie:	
Vyššie	uvedenú	súťaž,	ktorá	bola	zverejnená	už	v	OPIS	NEWS	č.3/2014	zaraďujeme	
ešte	raz,	nakoľko	nikto	neodpovedal	na	uvedenú	súťažnú	otázku	správne.

Výhercami súťaže o OPIS z čísla 4/2014 sú: kammerová ka-
tarína z Modrej nad Cirochou, Milan Lipka z Rajca a Anna 
Tureková z Banskej Bystrice.
Správna odpoveď na súťažnú otázku: b) Single Window.

Výhercom blahoželáme!

operačný program integrovaná infraštruktúra
Súťaž o OPIS
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