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VIII. zasadnutie Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti 
projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti
Na svojom ôsmom zasadnutí prijal 
Riadiaci výbor stanovisko k predlo-
ženým materiálom nasledujúcou for-
mou:
• zobratím na vedomie: (podkla-

dy k výzvam, resp. písomným 
vyzvaniam)
• Písomné vyzvanie na Národ-

ný projekt Elektronické služ-
by verejného obstarávania 2. 
prioritná oblasť 

• Písomné vyzvanie na Ná-
rodný projekt Autorizačné a 
zúčtovacie centrum pre eGo-
vernment služby 

• Písomné vyzvanie na Národ-
ný projekt Register priestoro-
vých informácií (aktualizácia) 

• Písomné vyzvanie na Národ-
ný projekt Elektronické služ-
by Najvyššieho kontrolného 
úradu SR – 2. Prioritná oblasť

• Písomné vyzvanie na Národ-
ný projekt Elektronické služ-
by Najvyššieho kontrolného 

úradu SR – 2. Prioritná oblasť
• Písomné vyzvanie na Ná-

rodný Integrované obslužné 
miesta

• schválením: 
1. Štúdia uskutočniteľnosti projek-

tov eGovernmentu zameraná 
na rozvoj elektronických služieb      
vybraných oblastí štátnej sprá-
vy:

• Míľnik 2:
 - Ucelené čiastkové plnenie:
•	 Štúdia	 uskutočniteľnosti	 Elek-

tronické	 služby	 verejného	 ob-
starávania	2.	prioritná	oblasť

•	 Štúdia	 uskutočniteľnosti	 	 Au-
torizačné	 a	 zúčtovacie	 cen-
trum	pre	eGovernment	služby

•	 Štúdia	 uskutočniteľnosti	 	 Re-

gister	 priestorových	 informá-
cií	(aktualizácia)

•	 Štúdia	uskutočniteľnosti		Elek-
tronické	 služby	 Najvyššieho	
kontrolného	úradu	SR	–	2.	Pri-
oritná	oblasť

- Priebežná správa 

2. Štúdia uskutočniteľnosti pre Ná-
rodný projekt Integrované ob-
služné miesta:

• Míľnik 2:
•	 Štúdia	 uskutočniteľnosti	 pre	

Národný	 projekt	 Integrované	
obslužné	 miesta	 -	 čiastkové	 pl-
nenie	2	

•	 Štúdia	 uskutočniteľnosti	 pre	
Národný	 projekt	 Integrované	
obslužné	 miesta	 (finálne	 zne-
nie)

•	 Záverečná	správa

Zdroj: MF SR.

Súťaž o OPIS = ATRAKTÍVNE 
CENY!!!

(na str.10)
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Prehľad výziev a písomných vyzvaní na projekty Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti vyhlásených v roku 2010
Výzvy sú usporiadané chronologicky, 
podľa dátumu vyhlásenia.

Názov projektu: Elektronické služby 
daňových agend
Oprávnený žiadateľ: Ministerstvo 
financií SR
Zverejnenie výzvy: 18.02.2010
Maximálna indikatívna čiastka vyčle-
nená na výzvu:   49 791 000 €  vrát. DPH
Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Vyhlásenie tejto výzvy bolo význam-
ným krokom v rámci programu UNITAS, 
ktorého cieľom je zaviesť integrovaný 
finančný system s jednotným výberom 
daní, cla a poistných odvodov. Program 
UNITAS je súčasťou reformy daňovej a 
colnej správy, ktorého realizáciou vláda 
SR napĺňa svoje programové vyhláse-
nie. Táto koncepcia je v plnom súlade so 
zákonom č. 479/2009 Z.z. o orgánoch 
štátnej správy v oblasti daní a poplat-
kov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Pri elektronizácii služieb daňových 
agend je kľúčové vytvorenie užšieho 
vzťahu so subjektom ako svojím klien-
tom a zvyšovanie jeho užívateľského 
komfortu tak, aby plnenie jeho povin-
ností nieslo so sebou čo najnižšiu zá-
ťaž. Zavedú sa napríklad notifikácie o 
udalostiach, termínoch a aktivitách v 
daňových konaniach. Dôležitým zlep-
šením je možnosť vydávať rozhodnutia 
pre daňový subjekt za použitia modulu 
elektronického doručovania. Dokonca 
bude možné aj elektronické platenie 
a uhrádzanie daní, poplatkov a neskôr 
aj odvodov cez rôzne spôsoby platby. 
Základné žiadosti a dokumenty bude 
možné vypĺňať a odosielať elektronic-
ky. Ku všetkým odoslaným a prijatým 
dokumentom v rámci osobného spisu 
bude mať daňový subjekt prístup. For-
muláre daňových priznaní a ďalších de-
klarovaných výkazov budú komplexné 
a interaktívne, budú disponovať funkci-
onalitou predvypĺňania a zadávať bude 
nutné len nové, doteraz neznáme údaje. 
Služby budú postavené tak, aby daňové 
subjekty nemuseli dokladovať údaje, 

ktoré sú o nich dostupné v ostatných 
informačných systémoch eGovernmen-
tu. Vzhľadom na individuálne potreby 
daňových subjektov budú elektronické 
služby daňových agend dostupné nie-
len prostredníctvom Ústredného por-
tálu verejnej správy, ale aj na integro-
vaných obslužných miestach a podpora 
bude možná cez call centrá. 

Názov projektu: Elektronické služby 
Sociálnej poisťovne – 2. prioritná oblasť
Oprávnený žiadateľ: Sociálna poisťovňa 
SR
Zverejnenie písomného vyzvania: 
28.05.2010
Maximálna indikatívna čiastka vyčlene-
ná na výzvu:   13,3 mil. €   vrát. DPH
Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Projekt nadväzuje na prvú časť, kto-
rá odštartovala vyhlásením výzvy dňa 
22.12.2008 a takisto ako ona má prispieť 
k zefektívneniu verejnej správy a zvýše-
niu spokojnosti občanov s jej fungova-
ním na centrálnej, regionálnej i miest-
nej úrovni.

Cieľom projektu je v prvom rade zave-
denie elektronických zložiek klientov 
Sociálnej poisťovne. Každý subjekt so-
ciálneho poistenia bude mať priradený 
elektronický spis s kompletnou doku-
mentáciou, ku ktorej bude možný elek-
tronický prístup. Obeh dokumentov 
bude riadený tak, aby bol efektívny a 
bol možný jednotný systém pre spraco-
vanie a tlač zostáv. Súčasťou projektu je 
aj vytvorenie kapacít pre uloženie dát. 
Jednou z hlavných častí projektu je tiež 
implementácia centrálneho systému 
likvidácie záväzkov Sociálnej poisťov-
ne, teda mechanizmu pre spracovanie a 
poukazovanie finančných prostriedkov 
a pre realizáciu platobných príkazov 
prostredníctvom elektronického komu-
nikačného rozhrania so Štátnou poklad-
nicou. Celý projekt bude po technolo-
gickej stránke smerovať k zabezpečeniu 
používania elektronických služieb Soci-
álnej poisťovne v kontexte slovenského 
eGovernmentu podľa Národnej kon-
cepcie informatizácie verejnej správy. 

Znamená to integráciu s informačným 
prostredím Daňového riaditeľstva SR 
a so Štatistickým úradom SR, a tiež in-
tegráciu so spoločnými modulmi ÚPVS 
v záujme jednoduchého a bezpečného 
podpisovania dokumentov.

Názov projektu: Register a identifikátor 
právnických osôb a podnikateľov
Oprávnený žiadateľ: Štatistický úrad SR
Zverejnenie písomného vyzvania: 
03.06.2010
Maximálna indikatívna čiastka vyčlene-
ná na výzvu:   4 647 000 € vrát. DPH
Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Projekt Register a identifikátor právnic-
kých osôb a podnikateľov (ďalej RPO) 
rieši oblasť evidencie a sprístupňovania 
údajov v elektronickej forme o právnic-
kých osobách a podnikateľoch na cen-
trálnej úrovni. Cieľom tohto projektu 
je vybudovanie registra právnických 
osôb a podnikateľov v súlade s Národ-
nou koncepciou informatizácie verejnej 
správy tak, aby predstavoval jednot-
ný a dátovo konzistentný zdroj údajov 
všetkých právnických osôb a podnika-
teľov, ktorí prichádzajú do styku s verej-
nou správou. 

RPO bude ako zákonom garantovaný 
referenčný register jediným zdrojom 
identifikačných, lokačných a adminis-
tratívnych údajov umožňujúcich iden-
tifikáciu všetkých právnických osôb a 
podnikateľov. Tieto údaje bude RPO 
čerpať z databáz zdrojových registrov 
(napr. obchodného, živnostenského, 
občianskych združení, neziskových 
organizácií, fondov, cirkví, politických 
strán atď.). Keďže v súčasnosti sú zdro-
jové registre budované ako izolované 
informačné systémy, ktoré nie sú na-
vzájom prepojené a obsahujú údaje o 
evidovanom subjekte v rôznej kvalite, 
bude v rámci projektu RPO v prvom 
rade nutné zabezpečiť integráciu a vzá-
jomnú interoperabilitu existujúcich a 
budúcich zdrojových registrov.  
V cieľovom stave bude RPO tvoriť ek-
vivalent k zákonom stanoveným pr-
votným dokladom pochádzajúcim zo 
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zdrojových registrov. V praxi to pre 
právnickú osobu a podnikateľa bude 
znamenať, že po evidencii prvotných 
údajov, alebo ich zmien, už nebude mu-
sieť inej inštitúcii verejnej správy pred-
kladať výpisy z registrov, alebo iné po-
tvrdenia jeho identity. 

Názov projektu: Elektronické služby 
stavebného poriadku
Oprávnený žiadateľ: Ministerstvo vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR
Zverejnenie písomného vyzvania: 
04.06.2010
Maximálna indikatívna čiastka vyčlene-
ná na výzvu:   9 958 176 € vrát. DPH
Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Cieľom projektu je elektronizácia pro-
cesov stavebného poriadku a ich sprí-
stupnenie občanom a podnikateľom 
prostredníctvom kvalitných elektro-
nických služieb. Občania a podnikate-
lia budú môcť pohodlne elektronicky 
realizovať kroky v rámci procesov sta-
vebného poriadku a komunikovať so 
stavebným úradom prostredníctvom 
webového rozhrania v súlade s kon-
cepciou eGovernmentu. Elektronizácia 
služieb, ktoré poskytujú stavebné úrady 
(obce) občanom a podnikateľom v ob-
lasti stavebného poriadku, bude zna-
menať zvýšenie kvality efektivity výko-
nu agend a skrátenie priemernej doby 
ich trvania.

V záujme dosiahnutia tohto stavu bude 
nutné vybudovať jednotný integro-
vaný informačný systém pre podporu 
stavebného poriadku. Tento systém 
prepojí všetky dotknuté osoby a inšti-
túcie – stavebníka, stavebný úrad, auto-
rizované osoby atď. Integruje príslušné 
registre (stavieb, autorizovaných osôb 
atď.) vrátane Katastra nehnuteľností a 
Štatistického úradu, vďaka čomu bude 
možné zdieľať identifikačné údaje a in-
formácie o liste vlastníctva a parcelných 
číslach. 

V cieľovom stave budú elektronicky 
podporované všetky služby v oblasti 
výstavby nehnuteľností, v prvom rade 
ohlásenie stavby, stavebné povolenie (aj 
v zjednodušenom stavebnom konaní), 
zmena stavby pre dokončením, terénne 
úpravy, kolaudácia stavby (aj v zjedno-

dušenom kolaudačnom konaní), zmena 
v užívaní stavby, dodatočné povolenie 
stavby, údržba stavby. Elektronicky sa 
budú vydávať stanoviská, osvedčenia, 
protokoly, povolenia a rozhodnutia sta-
vebného úradu, používatelia zo strany 
občanov a podnikateľov budú elek-
tronicky podávať žiadosti, podklady a 
projektovú dokumentáciu, či odvolania 
a tiež platiť správne poplatky. Prostred-
níctvom internetového portálu bude 
možné získať informácie z príslušných  
registrov a geografickú priestorovú 
prezentáciu údajov o stavbách a výstu-
poch procesov stavebného poriadku. 
Používatelia ocenia aj možnosť elektro-
nického sledovania stavu vybavovania 
úkonov procesu stavebného poriadku 
vrátane notifikácií a pohodlnú prácu s 
formulármi a dokumentáciou. Služby 
stavebného poriadku bude možné vyu-
žívať aj prostredníctvom integrovaných 
obslužných miest a Ústredného portálu 
verejnej správy.

Názov projektu: Elektronické služby Mi-
nisterstva hospodárstva SR
Oprávnený žiadateľ: Ministerstvo hos-
podárstva SR
Zverejnenie písomného vyzvania: 
04.06.2010
Maximálna indikatívna čiastka vyčlene-
ná na výzvu: 15,5 mil. € vrát. DPH 
Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Národný projekt Elektronické služby 
Ministerstva hospodárstva SR prinesie 
elektronizáciu procesov Ministerstva 
hospodárstva SR (MH SR) a ich sprí-
stupnenie občanom a podnikateľom 
prostredníctvom kvalitných elektro-
nických služieb. V rámci toho budú 
elektronizované aj procesy Národnej 
agentúry pre rozvoj malého a stredné-
ho podnikania a (NARMSP) a Slovenskej 
agentúry pre rozvoj investícií a obcho-
du (SARIO). Vybuduje sa integrovaný 
informačný celok, ktorý bude posky-
tovať sofistikované analýzy trhového 
prostredia, podporu exportu, elektro-
nický energetický audit a vydávanie li-
cencií. V záujme efektívnej spolupráce 
sa zavedie kolaboračný portál pre pou-
žívateľov MH SR, SARIO a NARMSP. Nový 
informačný systém s dátovými skladmi 
umožní okrem pokročilých analytických 
a štatistických funkcií aj vyhľadávanie a 

sprístupňovanie podnikateľských príle-
žitostí a obchodných kontaktov, verifi-
káciu údajov súvisiacich s programami 
štátnych dotácií a podpory, analýzu vý-
vozu a dovozu komodít, sledovanie ob-
chodnej bilancie, evidenciu športových 
zbraní a vojenského materiálu a eviden-
ciu aktivít obchodných radcov.

Cieľom projektu je samozrejme aj za-
bezpečenie využívania elektronických 
služieb Ministerstva hospodárstva SR 
v kontexte Národnej koncepcie infor-
matizácie verejnej správy, ktorá okrem 
iného predpokladá prepojenie a intero-
perabilitu informačných systémov a re-
gistrov v rámci verejnej správy, možnosť 
používať služby v prostredí integrova-
ných obslužných miest a prepojenie na 
spoločné moduly Ústredného portálu 
verejnej správy.

Názov projektu: Elektronické služby 
zdravotníctva – druhá prioritná oblasť
Oprávnený žiadateľ: Ministerstvo zdra-
votníctva SR
Zverejnenie písomného vyzvania: 
16.06.2010
Maximálna indikatívna čiastka vyčlene-
ná na výzvu: 49 mil. € vrát. DPH
Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Projekt Elektronické služby zdravotníc-
tva - druhá prioritná oblasť nadväzuje 
na prvú časť, ktorá odštartovala vyhlá-
sením výzvy dňa 19.5.2009 na elektro-
nické služby eHealth prvej prioritnej 
oblasti. Táto druhá etapa zavádzania 
služieb a procesov eHealth umožní 
skoro 80%-né naplnenie strategických 
cieľov uvedených v dokumente „Stra-
tegické ciele eHealth - kľúčový nástroj 
informatizácie verejnej správy v oblasti 
zdravotníctva na Slovensku“ schvále-
nom vládou SR 16. júla 2008.

Zavádzanie elektronických služieb zdra-
votníctva podporí vytvorenie moder-
ného systému starostlivosti o zdravie 
občanov. Naplní požiadavky občanov 
týkajúce sa skvalitnenia zdravotnej sta-
rostlivosti, zefektívnenia systému verej-
ného zdravotníctva a  zvýšenia dostup-
nosti jeho služieb. Prinesie efektívnejšie 
poskytovanie služieb v zdravotníctve, 
ušetrí verejné zdroje a čas pacientov i 
lekárov.
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V rámci projektu Elektronické služby 
zdravotníctva druhej prioritnej oblasti 
budú implementované služby, ktoré sú 
vo veľkej miere zamerané na integráciu 
systémov poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti a na celonárodné rozšíre-
nie používania služieb eHealth občanmi 
SR. Projekt rozvíja 5 pôvodných eHealth 
služieb z prvej vlny (Poskytovanie verej-
ných zdravotne relevantných informá-
cií, eMedikácia, ePreskripcia, Poskyto-
vanie zdravotných informácií pacienta) 
a zavádza 13 nových eHealth služieb. 
Každý vykonaný zdravotný výkon bude 
môcť byť centrálne evidovaný a zazna-
menaný do Elektronickej zdravotnej 
knižky občana. Elektronická zdravotná 
knižka občana (EZKO) bude rozšírená 
o zápis naskenovanej historickej zdra-
votnej dokumentácie, snímkov, teleme-
dicínskych záznamov atď. EZKO bude 
obsahovať pacientský sumár aj v medzi-
národných jazykoch pre prípad zdravot-
nej starostlivosti mimo SR. Elektronická 
preskripcia bude rozšírená o lieky bez 
lekárskeho predpisu a všetky zdravotné 
pomôcky a bude možná aj telepreskrip-
cia, t.j. predpisovanie na diaľku. Eviden-
cia výsledkov laboratórnych vyšetrení 
elimininuje objednávanie duplicitných 
vyšetrení. V rámci projektu vznikne aj 
servisné centrum pre riešenie problé-
mov s používaním elektronických slu-
žieb zdravotníctva.

Názov projektu: Elektronizácia služieb 
miest a obcí
Oprávnený žiadateľ je ten, ktorý spĺňa 
nasledujúce kritéria:

• Právna forma: Obec, podľa 
zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpi-

sov
• Názov: Mesto, resp. obec, kto-

rého priemerné ročné výdavky za 
obdobie rokov 2006 až 2008 pre-
siahli 2 milióny €. 

Oprávnený žiadateľ podľa výzvy nie je:
1. Krajské mesto;
2. Mestská časť podľa zákona č. 

401/1990 Zb. o meste Košice v zne-
ní neskorších predpisov

3. Obec z územia Bratislavského sa-
mosprávneho kraja

4. Združenie obcí
Zverejnenie výzvy: 16.06.2010
Celková maximálna indikatívna čiastka 
vyčlenená na výzvu: 50 mil. € vrát. DPH
Maximálna výška príspevku na jednu 
žiadosť o NFP v rámci výzvy: 2 mil. € 
vrát. DPH
Dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov

Miera elektronizácie služieb poskytova-
ných informačnými systémami miestnej 
samosprávy je v súčasnosti na základe 
analýz Koncepcií rozvoja informačných 
systémov vypracovaných jednotlivými 
mestami rozdielna. Projekt elektronizá-
cie služieb miest a obcí pomôže zjed-
notiť rozdiely v kvalite a stupni rozvoja 
informačných systémov. Vďaka tomu 
bude môcť občan jednoduchšie vyba-
vovať úradné úkony. Výsledkom projek-
tu bude zníženie administratívnej záťa-
že, zvýšenie transparentnosti miestnej 
samosprávy a zlepšenie prístupnosti 
služieb miest a obcí pre občanov s ob-
medzenou možnosťou osobných náv-
štev.

Elektronické služby miest a obcí sú vo 
výzve rozdelené do dvoch častí – po-
vinné a voliteľné elektronické služby. 
Dohromady môže každé mesto či obec 

občanom poskytovať až 137 elektronic-
kých služieb.

Medzi povinné elektronické služby s 
najvyššou prioritou implementácie pat-
rí napr.: platenie miestnych daní, elek-
tronické verejné obstarávanie a infor-
movanie o ňom, vydávanie voličského 
preukazu, platenie miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady, podávanie daňového 
priznania k dani z nehnuteľností, povo-
ľovanie užívania a zabratia verejného 
priestranstva, oznamovanie vzniku, zá-
niku alebo zmeny daňovej povinnosti k 
viacerým daniam a ďalšie.

Z voliteľných elektronických služieb sú 
žiadatelia oprávnení vybrať ľubovoľný 
počet, ktorý sa v rámci projektu zaviažu 
elektronizovať. Pri hodnotení sa bude 
prihliadať na počet plánovaných voliteľ-
ných transakčných, náročnejšie imple-
mentovateľných služieb. Mestá a obce 
si môžu vybrať z desiatok možných voli-
teľných služieb, medzi ktoré patrí napr.: 
informovanie o mnohých daniach a po-
platkoch, poskytovanie návratných i ne-
návratných dotácií, vybavovanie petícií, 
sťažností a podnetov, rôzne služby sú-
visiace s matričnými udalosťami, infor-
movanie o odpadovom hospodárstve, 
vydávanie parkovacích kariet, informo-
vanie o správe, hospodárení a nakla-
daní s majetkom mesta, povoľovanie 
prístupu k archívnym dokumentom a 
registratúrnym záznamom,, informova-
nie o všetkých typoch škôl, poskytova-
nie dávok a sociálnych služieb v rôznych 
typoch zariadení, vydávanie rybárskeho 
lístka a mnohé ďalšie. 

Zdroj: MF SR.
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Seminár k implementácii PO2
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako 
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre 
Prioritnú os 2 Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti (PO2 OPIS) zorganizovalo dňa 25. júna 2010 
v Účelovom zariadení Úradu vlády SR v Banskej Bystrici 

pracovný seminár pre zástupcov pamäťových a fondových 
inštitúcií v rezorte kultúry, ktoré sa budú podieľať na 
príprave a realizácii národných projektov definovaných v 
Štúdii uskutočniteľnosti projektov PO2 OPIS. Seminár bol 
zameraný na písomné vyzvania a projekty vyplývajúce zo 
štúdie uskutočniteľnosti.
 
Seminár otvoril generálny riaditeľ Sprostredkovateľského 
orgánu rezortu kultúry Ing.        J. Mendel, ktorý privítal 
predstaviteľov Slovenského technického múzea Košice, 
Slovenskej knižnice pre nevidiacich z Levoče, Slovenského 
filmového ústavu, Národného osvetového centra, 

občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu, 
Regionálnej poradenskej spoločnosti, Múzea SNP z Banskej 
Bystrice, Štátnej vedeckej knižnice Prešov, Slovenskej 
národnej knižnice a Slovenskej národnej galérie, t. 
j. predstaviteľov inštitúcií, ktoré v procese realizácie 

národných projektov PO2 OPIS vystupujú ako žiadatelia o 
nenávratný finančný príspevok alebo ako  partneri, resp. 
garanti jednotlivých projektov.    

Po ňom vystúpil riaditeľ odboru implementácie 
Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom 
PhDr. P. Kučmáš. Témou jeho prezentácie boli úpravy 
a zmeny v riadiacej dokumentácii relevantnej pre PO2 
OPIS, najmä zmeny v Programovom manuáli Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti. Predstavil hlavné 
zmeny v Programovom manuáli OPIS, ktoré priniesla jeho 
aktualizácia vo forme verzie 5.0 platnej od 17. mája 2010. Ide 
o presun projektov v rámci opatrení, korekciu ukazovateľov 
na úrovni opatrení 2.1 a 2.2 a definíciu oprávnených 
prijímateľov. Spomenul aj úpravu a aktualizáciu hodnotiacich 
a výberových kritérií pre projekty PO2 OPIS.
 
Manažér riadenia Mgr. E. Kriššák vo svojom vystúpení hovoril 
o subjektoch zapojených do implementácie Štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu, a to na strategickej úrovni a 
na úrovni programu. Na strategickej úrovni sú to Európska 
komisia, Vláda SR, Centrálny koordinačný orgán, Národný 

monitorovací výbor a koordinátori horizontálnych priorít. 
Na úrovni programu sú to Riadiaci orgán (Úrad vlády SR), 
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (MK 
SR), Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku, 
Certifikačný orgán (Ministerstvo financií SR), Orgán auditu 
(Ministerstvo financií SR) a Orgán zabezpečujúci ochranu 
finančných záujmov (Úrad vlády SR).
Hlavná časť jeho prezentácie patrila implementácii. Mgr. E. 
Kriššák ozrejmil formálne náležitosti výzvy, resp. písomného 
vyzvania, podmienky poskytnutia pomoci. Podrobnejšie 
sa venoval žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
t. j. dokumentu, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a 
povinných príloh, a ktorým žiadateľ o nenávratný finančný 
príspevok žiada o poskytnutie tohto príspevku. Predstavil 
aj Príručku pre žiadateľa, ktorá je komplexným metodickým 
návodom pri vypracovávaní žiadosti o nenávratný 
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finančný príspevok a pomáha žiadateľovi orientovať sa 
pri práci s výzvou (písomným vyzvaním) na predkladanie 
žiadostí, vrátane jej príloh, a relevantnými programovými 
dokumentmi.         . 

Témou prezentácie manažérky implementácie Ing. M. 
Kriglerovej boli základné podmienky poskytnutia pomoci, 
a to najmä  oprávnenosť partnera, oprávnenosť aktivít, 
oprávnenosť výdavkov žiadateľa a partnera, systém 
financovania a monitorovania. 

Záver pracovného seminára patril veľmi živej diskusii,  v 
rámci ktorej sa zástupcovia pamäťových a fondových 
inštitúcií zaujímali najmä o nasledovné oblasti – zmluva 
o partnerstve, práva a povinnosti zmluvných strán, 
financovanie neoprávnených výdavkov, účtovníctvo a 
evidencia majetku, generovanie príjmu a jeho vykazovanie.

Prezentácie, ktoré odzneli na tomto seminári, sú uverejnené 
na webovej stránke www.opis.culture.gov.sk.  

Zdroj: MK SR.

Národný projekt Elektronické služby MPSVaR SR na úseku výkonu správy - 
štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi
Načasovanie projektu: 16. marec 2010 – február 2012
Alokované prostriedky: 33 193 920,- EUR
Realizuje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Stuška, riaditeľ mediálneho 
odboru MPSVR SR, michal.stuska@employment.gov.sk
Dodávatelia: Softec, s.r.o., Sevitech, a.s., IBM Slovensko, s.r.o.

,,Inštitúcie verejnej správy sa približujú k občanovi“ – to je základná 
myšlienka národného projektu - Elektronické služby Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne 
sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi. 
Prostredníctvom možnosti podávania žiadostí o sociálne dávky 
a sledovania ich stavu vybavovania cez internet sa zjednoduší a 
zrýchli celý proces žiadania.

Súčasná situácia: Pri vybavovaní sociálnych dávok je najviac 
zaťažený občan - musí predkladať množstvo potvrdení, vyčkávať 
na úradoch, kým príde na rad a dovolávať sa informácie, v akom 
stave je jeho žiadosť o sociálnu dávku. 

Po zrealizovaní projektu: Po uvedení národného projektu do 
prevádzky občan bez potreby návštevy jednotlivých inštitúcií 
bude môcť žiadať o sociálnu dávku cez internet, ako aj sledovať 
stav jej vybavenia. Všetky údaje o občanovi budú zaznamenané 
v elektronickej podobe, čo umožní úradom opätovný prístup k 
nim (samozrejme len v rozsahu, na ktorý budú mať nárok v zmysle 
zákona). Projektom bude zavedených 40 nových elektronických 
služieb (z toho 5 služieb s jednosmernou a 18 služieb s obojsmernou 

komunikáciou, 17 transakčných služieb). Tieto služby bude možné 
využívať cez portál MPSVaR SR, kontaktné centrum alebo cez 
Integrované obslužné miesto (IOM).

Plán realizácie: Projekt prebehne v horizonte dvoch rokov. Už 
v rámci rozbehnutých projektových prác sa realizujú analýzy 
procesov a tvoria požadované HW a SW špecifikácie riešenia. 
V ďalšej fáze sa riešenie odskúša v testovacej verzii a po splnení 
požiadaviek sa implementuje. Súčasťou procesu realizácie je 
potrebná úprava legislatívnych podmienok súvisiacich s uvedením 
riešenia (IS) do prevádzky. Výsledky projektu bude možné využívať 
po ukončení projektu a zavedení systému do prevádzky cca od 
1.3.2012.

Súčinnosť národného projektu Elektronické služby Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy - 
štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi, 
sa predpokladá najmä pri týchto úkonoch: podanie žiadostí o 
sociálne dávky, podanie žiadosti o náhradné výživné, podanie 
žiadosti o dávku v hmotnej núdzi, podanie žiadosti o príspevok 
pri narodení dieťaťa, podanie žiadosti o peňažný príspevok 
na kompenzáciu zvýšených výdavkov – diéta, hygiena alebo 
opotrebovanie, na zaobstaranie pomôcky, prevádzka osobného 
motorového vozidla, a.i. Vydanie rozhodnutia o peňažnom 
príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, Vydanie 
rozhodnutia o náhradnom výživnom, Vydanie rozhodnutia o 
príspevku pri narodení dieťaťa, a.i.
Zdroj:  ÚV SR.
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Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva

Národný projekt Informačný systém Registra fyzických osôb

Načasovanie projektu: 1. apríl 2010 - 30. 
marec 2012
Alokované prostriedky: 252 mil. EUR
Realizuje: Ministerstvo zdravotníctva SR
Kontaktná osoba: RNDr. Peter Szakács, 
riaditeľ Odboru informatiky MZ SR, peter.
szakacs@health.gov.sk
Dodávatelia: Konzorcium spoločností Ness a 
Lynx spolu so subdodávateľmi

Základná myšlienka projektu: Sprístupnenie 
elektronických služieb zdravotníctva a 
zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti. 
Ďalšími cieľmi sú zabezpečenie centrálneho 
poskytovania verejných zdravotne 
relevantných informácií, elektronizácia 
objednávania pacientov, elektronizácia 
procesov preskripcie a medikácie. Vznikne 
eletkronická zdravotná knižka pre každého 
občana SR, ktorá umožní okrem iného 
využívať aj cezhraničné služby zdravotníckej 
starostlivosti v rámci celej EÚ.

Aktuálny stav projektu: Prebieha analýza a 
paralelne sú pripravované prvé prototypy 
riešení. Tieto boli prezentované na 
konferencii Zdravotnícka	 informatika	 2010 
odborníkom aj médiám.

Realizuje sa projekt eHealth aj v ostatných 
krajinách V4?Programy eHealth sa realizujú 
vo všetkých krajinách EÚ. Slovenský 
Program eHealth bol prezentovaný viackrát 
v Bruseli aj pred zástupcami DG INFSO a 
je hodnotený ako špičkovo navrhnutý, 
komplexný a primerane ambiciózny.

Súčasná situácia: Ste na dovolenke s 
rodinou a je vám zle. Nie až tak veľmi, aby ste 
volali linku prvej pomoci 112 a tak hľadáte 
lekára, ktorý by vás vyšetril. Nájdete ho síce, 
ale neordinuje. U ďalšieho sú objednaní 
pacienti. Nakoniec po takmer 2 hodinách 
čakania idete na vyšetrenie. Lekár o vás nič 
nevie, musí urobiť kompletnú anamnézu. 
Nepozná vaše diagnózy a aké lieky beriete. 
Ak ste pacient s viacerými chorobami a 
beriete niekoľko liekov, lekár môže urobiť 
chybu, keďže nemá dostatok informácií. 
Absolvujete vyšetrenia, ktoré sú možno 
zbytočné (boli ste na nich pred týždňom), 
ale lekár o tom nič nevie. Máte predpísané 
lieky, ktoré možno reagujú s inými liekmi, 
ktoré beriete. Hľadáte lekáreň po celom 
meste, mnohé sú zatvorené a neviete, kde je 
pohotovostná lekáreň. Po hodine ju nájdete, 
ale daný liek nemajú. Stratili ste trpezlivosť, 

zdravotný stav sa vám zhoršuje a tak 
predčasne odchádzate z dovolenky domov.

Po zrealizovaní projektu: Cez mobil alebo 
laptop sa pripojíte na Národný zdravotný 
portál a nájdete zoznam dostupných 
lekárov. Vidíte ich ordinačné hodiny, miesto 
a voľný čas v kalendári. Objednávate sa a 
idete na vyšetrenie. U lekára sa registrujete 
a udelíte lekárovi súhlas k prístupu k 
zdravotnej knižke. Lekár preverí diagnózy 
a to mu uľahčuje diagnostiku. Pošle vás len 
na jedno nové vyšetrenie. Po vyšetrení sa 
pozrie na predpísané lieky. Vyberá nový liek 
a sleduje, či tento nereaguje s doterajšími 
liekmi, a ak áno hľadá vhodnú náhradu. 
Generuje elektronický recept a zároveň 
zistí, v ktorej najbližšej otvorenej lekárni je 
tento liek k dispozícii. Pre  zdravotnú knižku 
pripraví záznamy, ktoré uvidí aj váš obvodný 
lekár. Ušetrili ste dlhé hodiny času. Lekár 
vám predpísal ten správny liek. Zdravotná 
poisťovňa ušetrila peniaze za zbytočné 
vyšetrenia. Lekár na vás neminul zbytočne 
veľa času a môže sa venovať ďalším 
pacientom. 

Zdroj:  ÚV SR.

Načasovanie projektu: 1.3.2010 - 
28.02.2012
Alokované prostriedky:  21.576.047,00 €
Realizuje: Ministerstvo vnútra SR
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Saková, 
generálna riaditeľka sekcie informatiky, 
telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, 
suit@minv.sk
Dodávatelia:  Ditec, a.s.

„Jedenkrát a dosť“ – to je zásada a základný 
princíp informatizácie verejnej správy. 
Do praxe ho uvedie projekt, ktorý spúšťa 
Ministerstvo vnútra SR - Informačný 
systém Registra fyzických osôb. Ten 
zabezpečí, že občania budú informácie o 
fyzickej osobe (meno a priezvisko, dátum 
narodenia, dátum sobáša a úmrtia, trvalý 
pobyt a.i.), doklady či zmeny odovzdávať 
štátu už iba raz. Prostredníctvom 
Informačného systému Registra fyzických 
osôb budú tieto poskytované inštitúciám 
štátnej a verejnej správy.

Súčasná situácia: Pri rôznych 
príležitostiach musia dnes občania na 
viacerých úradoch vždy znova predkladať 
množstvo potvrdení, žiadostí a zároveň 
opakovane nahlasovať zmeny osobných 
údajov. To tiež znamená množstvo 

poplatkov, cestovanie medzi jednotlivými 
inštitúciami a čakanie v radoch.

Po zrealizovaní projektu: Občan už 
nebude „kmitať“ medzi úradmi a robiť 
im „poštára“ s rôznymi tlačivami a 
potvrdeniami. Všetky informačné systémy 
verejnej správy budú mať neustále k 
dispozícii všetky potrebné aktuálne 
informácie o občanoch (samozrejme 
v rozsahu, na ktorý budú mať nárok v 
zmysle zákona). Projekt predovšetkým 
zníži administratívnu náročnosť riešenia 
mnohých každodenných životných situácií 
občanov, čím zároveň zvýši dostupnosť 
jednotlivých služieb pre používateľov a 
eliminuje správne poplatky.

Plán realizácie: Projekt sa realizuje v 
horizonte dvoch rokov. V prvom roku 
sa predpokladá vytvorenie základného 
právneho rámca, t.j. implementácia 
potrebných legislatívnych zmien, 
ktorá by mala byť ukončená ešte pred 
uvedením riešenia do prevádzky a 
zároveň prebehne procesná analýza a 
detailný návrh budúcich procesov. Od 
polovice prvého roka realizácie sa začne 
vytvárať SW riešenie systému. Následne 
sa predpokladá komunikačné pripojenie 

registrátorov na strane vstupov, ako aj 
integrovaných ISVS na strane výstupov 
a ich vybavenie potrebnými HW. Počas 
druhého roka sa predpokladá ukončenie 
prác na riešení, jeho finálne otestovanie a 
uvedenie do prevádzky.

Súčinnosť Informačného systému 
Registra fyzických osôb sa predpokladá 
najmä pri týchto úkonoch: prihlásenie 
na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný 
pobyt, odhlásenie pobytu, potvrdenie o 
trvalom/prechodnom pobyte, vydávanie 
voličských a hlasovacích preukazov, 
matričná udalosť (narodenie, sobáš, 
úmrtie), zmena administratívnych údajov 
o osobe (rozvod, právna spôsobilosť, 
zákaz pobytu), nadobudnutie a strata 
štátneho občianstva, zmena adresy (názvu 
ulice, popisného čísla), povolenie na 
pobyt cudzincov, zneplatnenie vydaných 
osvedčení o štátnom občianstve SR, 
nadobudnutie štátneho občianstva, 
strata štátneho občianstva, vydanie / 
strata / odcudzenie cestovných dokladov, 
udelenie azylu, rozhodnutie súdu o 
rozvode / zmene právnej spôsobilosti / 
zákaze pobytu, údaje či je občan vojak 
alebo nevojak...
Zdroj:  ÚV SR.
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Národný projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN)
Načasovanie projektu: november 2009 – september 2012
Alokované prostriedky/z toho doteraz čerpané:  33,7 mil. EUR/ 
8 mil. EUR
Realizuje: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Hamaš, riaditeľ Výskumného 
ústavu geodézie a kartografie
Dodávatelia: Skupina dodávateľov NESS Slovensko, a. s., DWC 
Slovakia, a. s., NESS Czech, s.r.o. pre hlavné aktivity a KPMG 
Slovensko, spol. s r.o. pre podporné aktivity.

Kataster nehnuteľností na dosah vášho najbližšieho počítača 
s pripojením na internet. Aktualizácia takmer v reálnom čase, 
informácie použiteľné aj na právne úkony a kompletné prepojenie 
všetkých správ katastra – to prinesú predovšetkým občanom, ale 
aj verejnej správe elektronické služby katastra nehnuteľností. 
Prostredníctvom portálu www.katasterportal.sk tak bude možné 
zrealizovať všetko od podania až po úhradu a získanie rozhodnutia. 

Súčasná situácia: Kataster nehnuteľností eviduje v informačnom 
systéme 13 miliónov parciel, 2 milióny stavieb, 1 milión bytov, 41 
miliónov vlastníckych vzťahov, 4 milióny listov vlastníctva. Počet 
návrhov na vklad neustále narastá, ročne ich počet dosahuje 
úctyhodných 300 000. Situáciu sťažuje aj nevyhovujúci stav údajov 
katastra nehnuteľností. 
Už dnes síce www.katasterportal.sk poskytuje množstvo 
informácií, nie sú však využiteľné pre právne úkony a majú len 
informačný charakter. Čakacie doby na požadované výstupy a 
nemalé finančné náklady na cestovanie, taký je súčasný kataster.

Realizuje sa podobný projekt aj v iných krajinách V4?
V Českej republike postupne realizujú elektronizáciu Katastra 
nemovitostí, pričom v súčasnosti pripravujú Register územní 
identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN).

Po zrealizovaní projektu: Vďaka nasadeniu Centrálneho systému 
katastra nehnuteľností (CSKN) bude do roku 2013 až 90% 
vstupných i výstupných služieb 
katastra realizovaných elektronicky. Zo 72 decentralizovaných 
databáz správ katastra sa vytvorí jedna centrálna databáza, čím sa 
skráti doba aktualizácie katastrálneho portálu z 1 týždňa na takmer 
on-line prístup k aktuálnym informáciám. Nový kataster ponúkne 
spolu 45 elektronických služieb na transakčnej úrovni (úroveň č. 4). 

Jeho výstupy budú použiteľné aj na právne úkony.

Občania i právnické osoby budú môcť podania realizovať z domu 
alebo ktoréhokoľvek miesta na svete prostredníctvom centrálnej 
elektronickej podateľne rezortu, ktorá bude prístupná 24 hodín 
denne cez internet, bez potreby osobnej návštevy správy katastra. 
Na verejne prístupnej internetovej stránke bude mať klient 
možnosť kompletne elektronicky spracovať príslušnú službu 
(vrátane prijatia podania, sledovania, vydania  rozhodnutia a 
uskutočnenia úhrady správnych poplatkov).
Bude vytvorené Centrálne elektronické registratúrne stredisko 
(CERS), zjednodušene povedané - všetky údaje v jednotnej forme 
a na jednom mieste.
Integrácia ESKN do celkovej architektúry eGovernmentu umožní, 
že údaje o používateľovi sa budú dať automaticky overiť z iných 
súvisiacich modulov elektronických služieb verejnej správy a 
odpadne nutnosť opäť dokladovať už dokladované.
Realizácia projektu ESKN bude znamenať efektívnejšie 
poskytovanie služieb katastra nehnuteľností, vrátane časovej a 
finančnej úspory pre prijímateľov služieb. 

Plán realizácie: Realizácia projektu je rozdelená do piatich 
hlavných aktivít:
1. Vytvorenie a nasadenie Centrálneho systému katastra 

nehnuteľností
2. Vytvorenie a nasadenie rezortnej elektronickej podateľne
3. Vytvorenie a nasadenie Centrálneho elektronického 

registratúrneho strediska
4. Riešenie informačnej bezpečnosti 
5. Nasadenie spoločnej infraštruktúry
V rámci uvedených aktivít prebehla akceptácia analýzy súčasného 
stavu, analýzy požiadaviek a analýzy údajových zdrojov, ako aj 
globálneho návrhu riešenia pre aktivity 1 až 3. Bolo dodané HW 
riešenie pre nasadenie spoločnej infraštruktúry a informačnej 
bezpečnosti. V súčasnosti sa pripravujú migračné scenáre a 
migračné nástroje pre CSKN a architektúra SW a HW pre 2. a 3. 
aktivitu. Čistí a pripravuje sa databáza na migráciu.
Do ukončenia projektu je ešte okrem iného nevyhnutné zrealizovať 
vytvorenie a nasadenie prototypu, testovanie pilotného režimu, 
vytvoriť rozhrania pre ostatné informačné systémy, v neposlednom 
rade zaškoliť užívateľov. 
Zdroj:  ÚV SR.

Národný projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností – 
Základná báza Geografického informačného systému (ZB GIS)
Načasovanie projektu: február 2010 – 
november 2012
Alokované prostriedky / čerpané zdroje: 
9,4 mil. EUR / 1,3 mil. EUR
Realizuje: Úrad geodézie, kartografie a 
katastra SR (ÚGKK SR)
Kontaktná osoba: Ing. Katarína 
Leitmannová, riaditeľka odboru 
geodézie a medzinárodných vzťahov 
ÚGKK SR, leitmannova@skgeodesy.sk
Dodávatelia: Skupina dodávateľov NESS 
Slovensko, a.s. a Sevitech a.s. pre hlavné 
aktivity a KPMG Slovensko, spol. s r.o. 
pre podporné aktivity.

Zjednotenie a harmonizácia geografic-
kých informačných systémov jednodu-
cho charakterizuje národný projekt so 
siahodlhým názvom Elektronické služby 
katastra nehnuteľností – Základná báza 
Geografického informačného systému, 
ktorý realizuje ÚGKK SR. Náročný zber 
údajov v rozsahu cca 1500km2 za rok 
bude odmenený rozsiahlym využitím v 
nejednej oblasti nášho každodenného ži-
vota. Či už verejná správa alebo podnika-
teľ nebude pre svoje aplikácie nakupovať 
papierové mapy, ani údaje na CD či DVD 
nosičoch. Pripojí sa cez internetový portál 

a vďaka poskytovaným službám získa ge-
ografické údaje z celého Slovenska okam-
žite, on-line.

Súčasná situácia: Aktuálne je verejne 
prístupná len vzorka služieb ZB GIS, 
ktorá je poskytovaná elektronicky 
prostredníctvom Geoportálu Úradu 
geodézie, kartografie a katastra SR - www.
geoportal.sk. Tento portál umožňuje 
prístup k vybraným údajom ZB GIS z 
pilotnej lokality (Zvolen) a vyhľadávanie 
údajov pomocou grafického rozhrania.
Zdroj:  ÚV SR.
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Realizuje sa podobný projekt aj v iných 
krajinách V4?
V Českej republike postupne realizujú 
elektronizáciu Katastra nemovitostí, 
pričom v súčasnosti pripravujú Register 
územní identifikace, adres a nemovitostí 
(RUIAN).
 
Po zrealizovaní projektu: Všetky 
geografické informácie rezortu ÚGKK SR 
na jednom mieste, v digitálnej podobe, v 
štandardizovaných formátoch, dostupné 
cez internetový portál v takmer reálnom 
čase. Verejná správa, či podnikateľ si do 
svojej softvérovej aplikácie pripojí cez 
poskytované webové služby požadované 
geografické údaje a môže nad nimi 
vytvárať „pridanú hodnotu“ (napr. v 
turizme lokalizácia bodov záujmu). Vďaka 
webovej službe dostane používateľ 
vždy posledný aktuálny stav údajov. 
Prostredníctvom webových služieb si 
používateľ skombinuje také geografické 
údaje, ktoré potrebuje. Môže kombinovať 

údaje z rôznych zdrojov a vyskladať 
si mapu podľa svojej potreby. Budú 
poskytované dve kvalitatívne odlišné 
služby. Jedna bude poskytovať údaje len 
ako mapu na prezeranie, prostredníctvom 
druhej sa budú dať údaje aj poskytovať. 
Samozrejme na základe registrácie.

Poskytované údaje budú zobrazovať 
základnú topografiu krajiny zhruba 
na úrovni mierky 1:10 000, doplnenú 
o geografické názvy, hranice 
územno-administratívneho členenia, 
ortofotosnímky, digitálny model reliéfu. 
V kombinácii s katastrálnymi mapami 
budú zdrojom lokalizačných informácií 
predovšetkým pre verejnú správu, ale aj 
pre občana a podnikateľa.

Verejná správa získa prístup k 
topografickým údajom z jedného zdroja 
a nebude musieť strácať čas „zháňaním 
údajov“ od rôznych poskytovateľov. 
Občan získa zdroj informácií pre 

komplexnú orientáciu v teréne. V 
kombinácii s katastrálnymi mapami 
a geografickými názvami dokáže bez 
problémov lokalizovať svoj predmet 
záujmu.

Plán realizácie: Projekt sa realizuje v 
horizonte troch rokov. V rámci realizácie už 
prebehla akceptácia analýzy súčasného 
stavu, analýzy požiadaviek, analýzy 
údajových zdrojov a analýzy existujúcich 
metodík, smerníc a procesov. Aktuálne 
je v riešení návrh architektúry HW a SW a 
návrh migrácie existujúcich údajov, ako aj 
analýza integrácie celkového riešenia. 

Po akceptovaní návrhu riešenia prebehne 
jeho implementácia, bude potrebné zaistiť 
jeho informačnú bezpečnosť a integráciu 
s ostatnými modulmi eGovernmentu 
a celkovým informačným systémom. V 
neposlednom rade prebehne zaškolenie 
užívateľov.
Zdroj:  ÚV SR.

Národný projekt Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla
Načasovanie projektu: 1. január 2010 - 
31. júl 2011
Alokované prostriedky: 25 999 999,00 €
Realizuje: Ministerstvo vnútra SR
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Saková, 
generálna riaditeľka sekcie informatiky, 
telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, 
suit@minv.sk
Dodávatelia:  Hewlett-Packard Slovakia, 
s.r.o.

Hlavnou myšlienkou národného projektu 
Elektronické služby pre osvedčenie o 
evidencii vozidla (OoEV) je sprístupnenie 
týchto služieb a zavedenie elektronického 
dokladu, ktorý umožní bezpečne uchovať 
potrebné údaje o motorovom vozidle. 
Ministerstvo vnútra SR ako realizátor 
zabezpečí prostredníctvom projektu 
elektronizáciu služieb správy OoEV, 
vydanie nového elektronického OoEV pre 
všetky vozidlá v SR a tým priblíženie štátnej 
správy smerom k občanovi. Slovensko 
je prvou krajinou v Európe, ktorá vydáva 
elektronický doklad tohto typu a umožní 
tým občanovi sprístupnenie informácií z 
IS evidencie vozidiel. 

Súčasná situácia: Vodiči dnes používajú 
k vozidlu osvedčenie o evidencii a 
rôzne ďalšie preukazy a osvedčenia 
(napr. osvedčenie o technickej kontrole, 
osvedčenie o emisnej kontrole, potvrdenie 
o poistení zodpovednosti), pričom všetky 
doklady majú v súčasnosti papierovú 
podobu. Nevýhodou papierovej formy je 

najmä mechanické poškodenie dokladu 
v dôsledku používania (napr. dažďa 
pri cestnej kontrole), ale aj nízky počet 
ochranných prvkov, a tým priestor pre 
falšovanie a napodobňovanie dokladu. 
Istota, že auto, ktoré kupujete, určite nie je 
hľadané, je na nezaplatenie. Poskytovanie 
služieb a informácií o vozidle je v 
súčasnosti podmienené vypisovaním 
rôznych tlačív, ktorým nesmie chýbať 
kolok.

Po zrealizovaní projektu: Pomocou 
nového elektronického dokladu s novou 
úrovňou ochranných prvkov, bude 
môcť kupujúci zistiť zaručené údaje o 
poistení vozidla, platnosti jeho emisnej 
a technickej kontroly, ako aj všetky 
zaručené informácie o vlastnom alebo 
držanom vozidle v prepojení na evidencie 
MV SR. K týmto informáciám bude mať 
prístup pomocou elektronického dokladu 
s čipom prostredníctvom informačných 
kioskov umiestnených na  dopravnom 
inšpektoráte. Nový technický preukaz 
bude mať podobu malej polykarbonátovej 
karty s čipom, vďaka čomu nebude hroziť 
jeho mechanické poškodenie ako u 
papierového dokladu. Informácie v čipe 
budú zabezpečené proti pozmeňovaniu 
a samotný čip bude zabezpečený proti 
kopírovaniu.

Plán realizácie: Projekt sa realizuje v 
horizonte dvoch rokov. Od 1.6.2010 
sa rozbehne vydávanie elektronických 

technických preukazov a sprístupnenie 
komplexnej informácie na čipe ohľadom 
STK, EK ako aj informácie o povinnom 
zmluvnom postení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla. Do konca roku 
2010 budú zavedené ďalšie elektronické 
služby ako napr.: podanie žiadosti 
o výmenu osvedčenia o evidencii 
vozidla z dôvodu výmeny TEČ, podanie 
informácie o strate EOV, podanie žiadosti 
o vydanie nového EOV, podanie žiadosti 
o dočasné EOV, podanie informácie 
o odcudzení EOV, informovanie sa o 
vydaných elektronických osvedčeniach 
o evidencii vozidla, informovanie sa o 
stratených elektronických osvedčeniach 
o evidencii vozidla, zápis blokácie 
elektronického osvedčenia o evidencii 
vozidla, zneplatnenie elektronického 
osvedčenia o evidencii vozidla, vydanie 
elektronického osvedčenia o evidencii 
vozidla.

V súčasnosti prebieha dodanie, inštalácia 
a konfigurácia informačných kioskov v 
konkrétnych lokalitách, aby mohli byť 
nasadené do produktívnej prevádzky. 
Informačné kiosky budú od 1.6. 2010 
zobrazovať údaje na čipe nového 
elektronického osvedčenia, preverovať 
originalitu dokladu a zobrazovať 
informácie o technických kontrolách.

Zdroj:  ÚV SR.
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Kontakty na orgány OPIS

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

Stav implementácie Operačného programu Infor-
matizácia spoločnosti 

OPIS predstavuje referenčný dokument, na základe ktorého je poskytovaná podpora na projekty eGovern-
mentu, digitalizácie a sprístupňovanie obsahu pamäťových a fondových inštitúcií a širokopásmového inter-
netu. Výsledky realizácie programového obdobia 2004 -2006 hovoria o tom, že podiel výdavkov z Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) na informatizáciu v krajinách EÚ predstavoval 7,3 percent a v SR iba 
0,96 percent. Od novembra 2008 mohli žiadatelia o nenávratný finančný príspevok zaregistrovať  spustenie 
procesu zverejňovania v podobe prvej výzvy na predloženie projektu v rámci OPIS. Elektronizácia verejnej 
správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni v celkovej sume niekoľko sto milió-
nov EUR. Taká je bilancia do prvých mesiacov tohto roku z pohľadu naštartovania realizácie projektov Ope-
račného programu Informatizácia spoločnosti v podobe zverejnia výziev od roku 2008. Najväčším príjem-
com sa z pohľadu vyhlásených výziev doteraz stalo Ministerstvo vnútra SR a druhým významným rezortom 
pri implementácií  OPIS bol aj Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. 

Aká	je	celková	alokovaná	výška	finančných	prostriedkov	na	doteraz	vyhlásené	výzvy	na	projekty	OPIS?

a)	 8	241	594,30	€
b)	 533	722	394,00	€
c)	 698	117	585,00	€

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 15. septembra 2010 na mailovú adresu jana@p3.sk. Trom 
vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venuje Úrad 
vlády SR a Partnerstvá pre prosperitu.

Výhercovia z minulého kola: Bellušová	Andrea,	Bieliková	Jana	a	Čepan	Ľuboš.	
Správna	odpoveď:	Globálnym	cieľom	OPIS	je:		a)	Vytvorenie	inkluzívnej	informačnej	spoločnosti	ako	prostriedku	
na	rozvoj	vysoko	výkonnej	vedomostnej	ekonomiky.
Výhercom blahoželáme!

(jm)

Súťaž o OPIS
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