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V TOMTO ROKU OPIS VYČERPAL UŽ 38,33 MEUR

OPIS ČERPÁ

V marci tohto roku prijalo 
Ministerstvo financií slovenskej 
republiky (ďalej „MF sR“) ako 
sprostredkovateľský orgán pod 
Riadiacim orgánom pre operačný 
program informatizácia spoločnosti 
(ďalej „opis“) akčný plán zrýchlenia 
čerpania a implementácie opis pre 
prioritnú os č.1 (ďalej po1).

tento akčný plán je zostavený z troch 
častí – plánov, a to konkrétne zo:

• Systémového akčného plánu na 
urýchlenie jednotlivých krokov 
čerpania opis/po1,

• Špecifického akčného plánu 
implementácie jednotlivých 
projektov opis/po1,

• Akčného plánu na prípravu 
a implementáciu nových 
projektov OPIS.

každý z týchto plánov obsahuje 
kroky, ktoré majú mať za následok 
zvýšenie čerpania vyčlenených 
prostriedkov. Jednotlivé kroky z 
týchto plánov sa začali postupne 
zavádzať do praxe a dnes je možné 
konštatovať, že vďaka nim vzrástla 
rýchlosť čerpania.

Od januára 2011 do konca júla 
2011 OPIS vyčerpal 38,33 mil. EUR 
/ERDF+ŠR/ (pričom na národnej 
úrovni vyčerpal 29,19 mil. eUR za 
zdroj eRdF).

podľa pravidla n+3 pre operačný 
program informatizácia spoločnosti, 
má MF sR na rok 2011 vyčerpať 
71,6 mil. eUR z eRdF. Do konca roka 
ostáva vyčerpať približne 16,54 mil. 
EUR z ERDF. pri dodržaní súčasného 
tempa čerpania (znázornené 
na grafe uvedenom nižšie) a 
implementovaní opatrení z akčného 
plánu sa predpokladá na základe 
konzervatívneho odhadu vyčerpanie 

Súťaž o OPIS = 
ATRAKTÍVNE CENY!!!

Na	11.	strane

Od začiatku roka OPIS vyčerpal 
38,33 mil. EUR (ERDF + ŠR)
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alokácie o cca 1 až 5 mil. eUR nad 
rámec stanovený pre rok 2011 
(71,10 mil. eUR). prostriedky, ktoré 
boli vyčlenené na implementáciu 
prioritnej osi č. 1 v rámci opis na 
základe týchto skutočností určite 
neprepadnú.

V súčasnosti MF sR intenzívne 
pripravuje sériu nových výziev, resp. 
písomných vyzvaní  pre  národné 
projekty. na rok 2011 sa pripravujú 
písomné vyzvania pre 11 projektov. 
Zamestnanci sekcie informatizácie 

spoločnosti na MF sR na dennej 
báze komunikujú s inštitúciami, 
ktoré pracujú na jednotlivých 
projektoch. týmito inštitúciami sú 
napr. Ministerstvo spravodlivosti 
sR, Ústavný súd, Ministerstvo 
zdravotníctva sR, Ministerstvo 
životného prostredia sR, 
Ministerstvo hospodárstva sR, 
štatistický úrad, generálna 
prokuratúra, Ministerstvo dopravy 
sR, ale aj zástupcovia samosprávy 
ako napr. ZMos. Ministerstvo 
financií sR rovnako pracuje na 

viacerých projektoch ako napr.: 
Unitas, Metainformačný systém,...  
indikatívna suma nových výziev 
pre rok 2011 je cca 355 mil. eUR. V 
zásobníku projektov na rok 2012 
sa nachádzajú projektové zámery 
dokonca prevyšujúce alokovanú 
sumu finančných prostriedkov na 
po 1 opis. Zároveň prebiehajú práce 
na projektoch v rámci po 2 (http://
www.opis.culture.gov.sk/vyzvy) a 
po 3.

MF SR

VEREJNÁ PREZENTÁCIA (PUBLIC HEARING) KU ŠTÚDIÁM OPIS
V pondelok 15.augusta 2011 sa na Ministerstve financií sR uskutočnila verejná prezentácia ku štyrom štúdiám 
uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 opis. Vyše 60 účastníkom boli predstavené štúdie k projektom 
datacentrum obcí a miest (dCoM), elektronické služby finančnej správy – časť daňová (Unitas i.), elektronické 
služby Ministerstva hospodárstva sR a elektronické služby generálnej prokuratúry sR. prezentáciu pripravila sekcia 
informatizácie spoločnosti MF sR v spolupráci s autormi štúdií. Cieľom podujatia bolo predstaviť prínosy projektov 
pre občanov a verejnú správu, východiská projektov, navrhované riešenia, harmonogram realizácie projektov a 
ich rozpočty. štúdie boli následne predmetom rokovania Riadiaceho výboru pre štúdie po1 opis dňa 17.augusta 
2011.

prezentácie si môžete prezrieť na stránke:
http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-verejna-prezentacia--public-hearing--15-august-2011/11788s12238c

(mi)  
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SCHVÁLENÉ ŠTYRI ŠTÚDIE USKUTOČNITEĽNOSTI
V stredu 17.augusta 2011 sa na MF sR uskutočnilo 9. zasadnutie Riadiaceho výboru pre štúdie 
uskutočniteľnosti prioritnej osi 1 opis „elektronizácia služieb verejnej správy“. predmetom rokovania bolo 
schválenie štyroch štúdií uskutočniteľnosti: elektronické služby Finančnej správy – časť daňová (Unitas 
i.), datacentrum obcí a miest (dCoM), elektronické služby generálnej prokuratúry sR a elektronické 
služby Ministerstva hospodárstva sR. Zasadnutie viedla riaditeľka odboru riadenia opis na MF sR denisa 
Žiláková. Členovia Riadiaceho výboru, v ktorom nechýbali zástupcovia Úradu vlády sR ako Riadiaceho 
orgánu pre opis, zástupcovia MF sR ako sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre opis 
a za prítomnosti prizvaných zástupcov ZMos, ÚMs, ppp štúdie s pripomienkami schválili.

po schválení štúdií uskutočniteľnosti Riadiacim výborom bude nasledovať schvaľovací proces písomných vyzvaní 
pre predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo strany Úradu vlády sR (Riadiaci orgán opis). 
predpokladané zaslanie písomných vyzvaní žiadateľom bude v mesiaci september. od zaslania písomného 
vyzvania je žiadateľ oprávnený podať žiadosť o nFp na Ministerstvo financií sR ako sprostredkovateľský orgán pod 
Riadiacim orgánom pre opis.

Uvádzame stručný prehľad informácií k schváleným štúdiám uskutočniteľnosti:

UNITAS: prijímateľom bude Ministerstvo financií SR. 

V rámci tohto projektu, vláda zjednotí výber daní a ciel 
a následne aj odvodov na jednotné miesta za účelom 
celkového zvýšenia efektívnosti výberu štátnych 
príjmov. súčasná situácia si vyžaduje vybudovanie 
úplne nového informačného systému finančnej správy, 
ktorý bude postavený na moderných technológiách 
a s detailnou znalosťou všetkých procesov, ktoré 
má podporovať. projekt je zameraný na zavedenie 
jednotného výberu daní, ciel a odvodov v zmysle 
Uznesenia vlády sR č. 285/2008 ako pokračovanie 
reformy daňovej správy, ktorej garantom je MF sR. 
projekt čiastočne vychádza zo schválenej štúdie 
uskutočniteľnosti elektronické služby daňových agend 
MF sR. 

projekt sa zameria na implementáciu vybraných 
elektronických služieb daňových agend Finančnej 
správy sR a s nimi súvisiacich komponentov.
Zámerom a hlavným cieľom projektu je implementácia 
nových, na používateľa orientovaných elektronických 
služieb prostredníctvom zavedenia informačného 
prostredia Finančnej správy (ďalej aj ipFs), zameraného 
hlavne na podporu procesov daňovej správy. 

Elektronické služby Generálnej prokuratúry: 
prijímateľom bude Generálna prokuratúra SR. 

V tomto projekte hlavným prínosom pre občana bude 
podstatne rýchlejšie a najmä kvalitnejšie informovanie 
a komunikácia s ním o stave konania elektronicky. 
Fyzickým aj právnickým osobám bude prostredníctvom 
internetu umožnené sa informovať o tom, či je už v 
danej trestnej alebo civilnej kauze rozhodnuté a ako, 
prípadne či bolo vznesené obvinenie na určitú osobu 
a či je o nej vedené trestné konanie na prokuratúre. 

to prispeje k vyššej transparentnosti pôsobenia 
prokuratúry a lepšej informovanosti občana.

príde k elektronizácii služieb generálnej prokuratúry sR 
ako napr.:
• získavanie a poskytovanie informácií v súvislosti 

s výkonom prokurátorského dozoru a oprávnení 
prokurátora v boji proti kriminalite 

• poskytovanie služieb zo zákona voči občanovi ako 
účastníkovi konania

• služby poskytované do/z registra trestov 
oprávneným orgánom a osobám

• prepojenie na relevantné is ostatných orgánov 
činných v trestnom konaní a is budovaných v rámci 
eÚ 

Ďalším prínosom projektu je zmodernizovať prácu na 
prokuratúre zavedením prvkov eJustice, digitalizáciou 
prokurátorských spisov odstrániť majoritnú prácu s 
papierovými médiami a tým urýchliť vybavovanie 
agendy. taktiež bude dosiahnuté skvalitnenie 
zabezpečenia ochrany uchovávaných a spracovaných 
dokumentov a údajov pred stratou, únikom a zneužitím.

Datacentrum obcí a miest (DCOM): prijímateľom bude 
Ministerstvo financií SR.

Cieľom projektu dCoM je zmeniť súčasný stav 
poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne 
znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa 
a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich 
jednotlivé úkony. tento cieľ vyžaduje okrem 
optimalizácie súčasných procesov poskytovania služieb 
nevyhnutne aj prepojenie a zosúladenie súčasných is 
samospráv s ostatnými isVs.

predmetom projektu dCoM je vybudovať dátové 
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centrum obcí a miest, ktoré bude poskytovať mestským 
a obecným úradom potrebné aplikácie ako službu, 
zabezpečí ich integráciu s isVs a zároveň sprostredkuje 
prístup k eslužbám samospráv širokej verejnosti. 
poskytované služby is dCoM budú zodpovedať okruhu 
originálnych kompetencií obcí a miest.

dCoM bude primárne slúžiť obciam a menším 
mestám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky na 
budovanie individuálneho riešenia pre poskytovanie 
elektronických služieb pre svojich občanov a 
podnikateľov. dCoM bude navyše poskytovať 
pripojeným samosprávam možnosť elektronizácie 
ich vnútorných agend (mzdy, účtovníctvo, správa 
majetku...).

Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR: 
prijímateľom bude Ministerstvo hospodárstva SR

hlavným cieľom tohto projektu je sprístupnenie 
elektronických služieb Ministerstva hospodárstva 
sR a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti. 
elektronizácia procesov Mh sR a jeho organizácií 
v rámci opis po1 umožní skvalitniť poskytovanie 
služieb, ako aj urýchliť kritickú komunikáciu s klientmi 
a partnermi. navrhované riešenia umožnia zvýšiť 
efektívnosť výkonu agend jednotlivých inštitúcií a 
organizačných zložiek, a to hlavne formou vysokého 
stupňa zdieľania spracovávaných informácií a 
dokumentov, ako aj personalizáciou prístupu a 
proaktívnym poskytovaním služieb rezortu. Cieľom  
vytvoreného portálového riešenia je postupne 
zjednotiť všetky zdroje údajov na jednom mieste a 
vytvoriť jednoduché prezentačné rozhranie pre ich 
interpretáciu pre Mh sR.

(mi, dm)

PROGRAMOVÁ KANCELÁRIA

na základe akčného plánu zrýchlenia čerpania bola 
vytvorená programová kancelária (pgk) na MF sR, ktorá 
zabezpečuje odborné kapacity expertov v oblasti it 
riadenia projektov. 

Úlohou pgk je:
• analyzovať projekty v portfóliu opis,
• navrhovať riešenia a poskytovať komplexnú 

podporu programovým a projektovým 
manažérom v rozsahu potrieb pre riadenie it 
programov a projektov vo verejnej správe,

• zabezpečovať odborné činnosti dohľadu nad 
službami a poskytovať podporu manažérom soRo 
a manažérom na úrovni prijímateľov,

• zabezpečovať poradenstvo v rámci oblasti 
informačnej bezpečnosti a dohľadu nad službami 
po1 opis.

pre projekty po1 opis má zabezpečovať - centrálne 
riadenie architektúry, vykonávanie dohľadu nad 
službami, implementáciu programov a dohľad nad 
integritou projektov a má dopomôcť ako nástroj  pri 
efektívnom hodnotení a implementácii projektov opis 
po1 – aby služby, ktoré priamo vyplývajú z týchto 
projektov boli plne interoperabilné a funkčné.
programová kancelária zabezpečuje (obr. 1): 
implementáciu programov, rutinne zabezpečuje 
procesné oblasti ako sú - riadenie programových rizík, 
manažment zmien, manažment kvality, konfiguračný 
manažment;  podľa potreby poskytuje podporu 
manažérom soRo a prijímateľa pri implementácii 

opis – vo fáze inicializácie, plánovania, realizácie, 
monitorovania a kontroly a ukončenia programu/
projektu; vedie štandardnú dokumentáciu vstupov a 
výstupov pre každú fázu.

MF SR
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operačný program informatizácia 
spoločnosti (opis) patrí k 
najkomplexnejším, no tým aj 
najrizikovejším operačným 
programom. Ministerstvo financií 
slovenskej republiky (MF sR), 
konkrétne sekcia informatizácie 
spoločnosti, plní v rámci opis úlohu 
sprostredkovateľského orgánu 
(soRo) pre prioritnú os 1.

Za účelom zvýšenia informovanosti, 
MF sR zaviedlo pravidelné stretnutia 
s novinármi, odbornou i laickou 
verejnosťou. stretnutia nesú názov 
„hodina otázok a odpovedí“ a sú 
organizované pravidelne každý 
utorok o 15:00 hod. v priestoroch 
MF sR. na stretnutí majú účastníci 
možnosť položiť otázky týkajúce sa 
opis, ako aj jednotlivých projektov, 
finančných či riadiacich činností.

Jediným obmedzením účasti na 
„hodine otázok a odpovedí“ je 
kapacita miestnosti. Z tohto dôvodu 
je účasť podmienená registráciou na 
adrese katarina.paduchova@mfsr.sk.
po naplnení počtu miest bude 
zaslaný zoznam účastníkov všetkým 
účastníkom deň vopred.

na stretnutiach odpovedá na 
otázky generálny riaditeľ sekcie 
informatizácie spoločnosti Miloš 
Molnár so svojím tímom.

prvé stretnutie sa uskutočnilo 
21. júna 2011, na ktorom sa M. 
Molnár vyjadroval k otázkam 
o projektoch, ktoré sa realizujú 
v rámci opis, o plánovaných 
projektoch opis (konkrétne 
bol spomenutý harmonogram 
výziev ktorý by mal približne v 
októbri tohto roka zahŕňať všetky 
alokované prostriedky), o projekte 
elektronizácie služieb VÚC, o 
výhľade komponentov Ústredného 
portálu verejnej správy. na stretnutí 
vyzdvihol generálny riaditeľ potrebu 
dodržiavania desatora zásad 
pri verejnom obstarávaní (Vo), 
nakoľko sa v súvislosti s verejnými 
obstarávaniami vyskytujú problémy 

(napr. dochádza k situáciám, kedy 
môže stanovené podmienky pri 
vyhlásení Vo splniť len jedna, 
prípadne dve veľké firmy na 
slovensku).

na druhom stretnutí, ktoré 
sa konalo 28. júna 2011 boli 
zodpovedané otázky, ktoré sa 
týkali: problematiky koordinácie 
jednotlivých projektov opis, 
systému Matais a jeho postavenia 
v operačnom programe 
informatizácia spoločnosti, 
pripojenia projektov na 
problematický Ústredný portál 
verejnej správy. preberala sa tiež 
otázka, týkajúca sa krajských 
miest, ktoré začali s prípravou 

verejných obstarávaní. na tému 
krajských miest p. Molnár uviedol, 
že v informatizácií samospráv bude 
nosný projekt datacentra a k nemu 
sa budú pravdepodobne pripájať 
dopytovo orientované projekty (v 
tomto zmysle nebude podstatné, 
či je prijímateľom krajské mesto, 
mesto alebo obec.).  

témou v poradí tretej „hodiny 
otázok a odpovedí“ 12. júla 2011 
bolo projektové riadenie. generálny 
riaditeľ sekcie informatizácie 
diskutoval s prítomnými na tému 
hodnotenia súčasnej úrovne 
projektového riadenia na strane 
prijímateľov a kde prítomní 
účastníci vidia oblasti vhodné 
na zlepšovanie. Z ďalšej diskusie 
vyplynula potreba zorganizovania 
informačného semináru 
zameraného na finančné riadenie a 
ekonomické činnosti vykonávané v 

projektoch. V súvislosti s podporou 
programového riadenia p. Molnár 
uviedol, že v rámci programovej 
kancelárie sa pripravuje webový 
portál, kde by ministerstvo chcelo 
riešiť napr. evidenciu projektových 
rizík, harmonogramy, evidenciu 
hlavných etáp, mesačné správy 
atď. p. kulašik (vedúci oddelenia 
monitorovania projektov) reagoval 
na otázku týkajúcu sa publicity, 
a to konkrétne, či musia byť 
všetky logá opis publikované aj 
na užívateľských obrazovkách. 
Ďalšia informácie sa týkali čerpania 
prostriedkov z eRdF v rámci po1 
opis. gabriel Rusznyák – riaditeľ 
odboru riadenia projektov k 
čerpaniu prostriedkov uviedol, že 
momentálny je z celkového balíka 
opis vyčerpaných 5%. posledná 
otázka na tejto hodine otázok a 
odpovedí smerovala na oblasť 
kontroly kvality riadenia projektov.

štvrté stretnutie na tému štandardy 
a legislatíva sa uskutočnilo 19. 
júla 2011.  na stretnutí odzneli 
informácie, že MF sR aktuálne 
pripravuje dve právne normy. 
Jednou z nich je tzv. zákon o 
e-governmente a druhou je zákon 
o informačnej bezpečnosti, pričom 
oba zákony musia byť z vecného 
hľadiska zosúladené. Ďalšia diskusia 
bola venovaná tomu, aký vplyv 
budú mať spomenuté právne 
normy na subjekty, ktoré nepatria 
pod verejnú správu. gabriela 
krajčovičová z odboru legislatívy, 
štandardov a bezpečnosti is 
uviedla, že zákon o informačnej 
bezpečnosti bude všeobecným 
právnym predpisom pre informačnú 
bezpečnosť na slovensku, 
zadefinuje základné ciele a procesy 
riadenia informačnej bezpečnosti 
vo verejnej správe. Ronald strehár 
z rovnakého odboru uviedol, že 
zákon o e-governmente bude 
strešný a bude obsahovať popis 
základných registrov, spoločných 
modulov, elektronických osobných 
schránok, konverziu dokumentov 
a ďalšie oblasti typu doručovania 

HODINA OTÁZOK A ODPOVEDÍ K OPIS
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elektronický dát.  M. Molnár sa 
k bezpečnostnému projektu 
vyjadril tak, že sa nebude týkať 
výhradne ústredného portálu 
verejnej správy, ale bude sa jednať 
o dlhodobý projekt a počas tejto 
doby bude vytvorená metodika na 
posudzovanie rizík a zraniteľnosti 
jednotlivých systémov.

na piate stretnutie, ktoré sa konalo 
26. júla 2011 prišli odpovedať 
na otázky záujemcov o tému 
elektronické služby ÚVo okrem 
pracovníkov sekcie informatizácie 
spoločnosti aj zástupcovia 
Úradu pre verejné obstarávanie 
sR - Jana gocká – riaditeľka 
odboru elektronického verejného 
obstarávania, informačných 
technológií, vestníka a zoznamov;
Michaela Lúčna – vedúca 
oddelenia elektronického 
verejného obstarávania a peter 
suško z oddelenia informačných 
technológií. na stretnutí zaujímali 
prítomných otázky, ako napr.: aké 
sú prínosy projektu ÚVo z pohľadu 
občana a podnikateľa, akým 
spôsobom je zohľadnená zmena 
legislatívy v oblasti verejného 

obstarávania, ako sa ÚVo vo svojom 
projekte vysporiada s problémom 
centralizácie. Z podnikateľskej sféry 
bola položená otázka napojenia 

vlastného systému na systém ÚVo. 

téma šiestej „hodiny otázok 
a odpovedí“ niesla názov od 
myšlienky po zmluvu o nFp. na 
stretnutí sa generálny riaditeľ 
sekcie informatizácie spoločnosti 
spolu so svojím tímom vyjadroval k 
procesu pred podpísaním zmluvy 
o nFp a ako štandardne prebiehajú 
jednotlivé procesy. 

k tejto téme bol odprezentovaný 
aj postup inicializácie projektov 
(obrázok nižšie). Účastníci stretnutia 
sa zaujímali: o časový rámec 
celého procesu pred uzatvorením 

zmluvy o nFp; či majú zasadnutia 
Riadiaceho výboru stanovené 
lehoty alebo termíny. Z oblasti 
procesu hodnotenia sa prítomní 
zaujímali o štandardné postupy, 
na čo zástupcovia MF sR vysvetlili, 
že proces hodnotenia vykonávajú 
hodnotitelia, ktorí odpovedajú na 
otázky v hodnotiacom hárku a celý 
proces je rozdelený do niekoľkých 
častí, pričom sa hodnotí rozpočet 
projektu, nákladová efektívnosť, 
administratívna náročnosť a 
udržateľnosť projektu. Ďalšími 
otázkami o ktorých sa diskutovalo 
boli napr.: aký je stav legislatívy v 
súvislosti so základnými registrami 
štátu (tzv. referenčnými registrami); 
o oprávnenosti nákladov na 
čerpanie za uplynulé obdobia; o 
trvalej udržateľnosti projektu.

Zvukový záznam z každej „hodiny 
otázok a odpovedí“, ako aj zhrnutie 
zvukového záznamu v textovej 
podobe nájdete na stránke  
http://www.informatizacia.sk/
hodina-otazok-a-odpovedi/11790s .

MF SR

Postup inicializácie projektov
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KONFERENCIA  iDEME 2011
V Bratislave sa dňa 22. júna 2011 
konal štvrtý ročník konferencie 
ideMe Bratislava 2011 (informatizácia 
až po dediny a mestá). témy, ktoré 
odzneli na konferencii sa venovali 
budovaniu egovernmentu sR, 
informatizácií samospráv, verejnému 
obstarávaniu it projektov, digitálnej 
agende eÚ 2020 a súčasťou podujatia 
bolo opis popoLUdnie. 

na konferencii vystúpili okrem 
iných aj splnomocnenec vlády sR 
pre informačnú spoločnosť Roland 
sill, splnomocnenec vlády sR pre 
vedomostnú ekonomiku Martin 
Bruncko, generálny riaditeľ sekcie 
informatizácie spoločnosti MF sR 
Miloš Molnár, riaditeľka odboru 

riadenia opis denisa Žiláková a za 
Ministerstvo financií sR vystúpili aj 
Miroslava ševčovicová a pavol kárász.

Miloš Molnár uviedol vo svojej 
prezentácií „aktuálny stav a 
perspektíva po1 opis“ aké sú mýty 
a fakty o opis, po1 (prioritná os č.1). 
Medzi mýty zaradil výroky: projekty 
opis sú zastavené a veľa zrušených; 
opis nečerpá; opis peniaze 
nevyčerpá, bude ich vracať do 
Bruselu alebo presunie na diaľnice;  
opis nemá nové výzvy; 
administrácia platieb trvá veľmi 
dlho; UpVs nebude. k týmto mýtom 
vzápätí uviedol aj fakty, ktorými 
tieto mýty vyvrátil, a to: prijímatelia 
implementujú všetky zazmluvnené 

projekty (25), v ktorých 
je ukončené verejné obstarávanie 
(17); Za posledných 10 mesiacov 
sme vyčerpali takmer 40 mil. eUR; 
dynamika čerpania je vysoká s 
rezervou, limit stanovený na rok 
2011 prekročíme pravdepodobne 
v októbri; Už v lete vyhlásime prvé 
nové výzvy, podľa harmonogramu; 
do konca roka máme cieľ vyhlásiť 
výzvy takmer na celý objem 
alokovaný v opis – po1; soRo 
pracuje od januára v expresnom 
režime podľa akčného plánu. od 
januára sa čas administrácie skrátila 
od 30% - 50%. 

(dm)

Rozpracovanosť bežiacich projektov projektov PO1 OPIS z pohľadu čerpania k 31.7.2011

Konferencie	iDEME	2011	sa	zúčastnilo	180	registrovaných	
účastníkov,	predovšetkým	z	verejnej	správy.

Záštitu	nad	konferenciou	prevzal	aj	splnomocnenec	vlády	SR	pre	
informačnú	spoločnosť	Roland	Sill,	hovoril	o	prioritách	vlády	pri	
budovaní	eGovernmentu.
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KONFERENCIA iDEME 22.júna 2011

Miloš	Molnár	z	MF	SR	predstavil	aktuálny	stav	a	perspektívu	
PO1	OPIS,	v	samostatnej	prednáške	sa	venoval	projektom	pre	
samosprávy.

Denisa	Žiláková	z	MF	SR	prednášala	o	príprave	a	implementácii	
PO1	OPIS.

Eleonóra	Andreánska	z	MK	SR	predstavila	stav	implementácie	
PO2	„Digitalizácia	kultúrneho	dedičstva“.

Peter	Kažík	z	MZ	SR	predstavil	národný	OPIS	eHealth	projekt.

   Vybrané prednášky nájdete aj na stránke http://www.youtube.com/partnerstvappp

(mi)
Foto: Alexandra Ištvánová

Fotoreportáž

Branislav	Máčaj	z	NASES	informoval	o	príprave	implementácie	
PO3	OPIS	„Broadband	pre	regióny“.

Peter	Suško	z	ÚVO	predstavil	OPIS	projekt	Elektronické	verejné	
obstarávanie	(EVO).
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SPRACOVANIE OPISU PREDMETU ZÁKAZKY 

Z ustanovenia § 34 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní vyplýva 
pre verejných obstarávateľov a 
obstarávateľov povinnosť opísať 
predmet zákazky jednoznačne, úplne 
a nestranne na základe technických 
požiadaviek podľa prílohy č. 5 k zákonu 
o verejnom obstarávaní, z ktorej vyplýva, 
že technické požiadavky na tovar a 
služby na účely tohto zákona vychádzajú 
z technických špecifikácií, ktorými 
sa určujú charakteristické vlastnosti 
tovaru a služieb. technické požiadavky 
pritom musia byť určené tak, aby bol 
zabezpečený rovnaký prístup pre 
všetkých uchádzačov alebo záujemcov a 
zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

Vychádzajúc z ustanovenia § 34 ods. 
2 zákona o verejnom obstarávaní opis 
predmetu zákazky sa vypracuje	

a)	odkazom	na	technické	špecifikácie	v	
poradí:	slovenské	technické	normy,	ktorými	
sa	prevzali	európske	normy,	európske	
technické	osvedčenia,	spoločné	technické	
špecifikácie,	medzinárodné	normy,	iné	
technické	referenčné	systémy	zavedené	
európskymi	úradmi	pre	normalizáciu,	alebo	
ak	také	neexistujú,	národné	technické	
osvedčenia	alebo	národné	technické	
špecifikácie	týkajúce	sa	projektovej	
dokumentácie,	uskutočnenia	stavebných	
prác	a	používania	stavebných	výrobkov;	
takýto	odkaz	musí	byť	doplnený	slovami	
„alebo	ekvivalentný“,

b)	na	základe	výkonnostných	a	funkčných	
požiadaviek,	ktoré	môžu	zahŕňať	
environmentálne	charakteristiky;	technické	
požiadavky	sa	musia	určiť	tak,	aby	boli	
zrejmé	všetky	podmienky	a	okolnosti	
dôležité	na	vypracovanie	ponuky,

c)	na	základe	výkonnostných	a	funkčných	
požiadaviek	uvedených	v	písmene	b)	s	
odkazom	na	technické	špecifikácie	uvedené	
v	písmene	a),	ktoré	slúžia	ako	prostriedok	
na	zabezpečenie	súladu	s	výkonnostnými	a	
funkčnými	požiadavkami,	alebo

d)	odkazom	na	technické	špecifikácie	
uvedené	v	písmene	a)	pre	niektoré	
charakteristiky	a	odkazom	na	výkonnostné	
alebo	funkčné	požiadavky	uvedené	v	
písmene	b)	pre	ostatné	charakteristiky.

Z predmetných ustanovení zákona o 
verejnom obstarávaní je zrejmé, že opis 

predmetu zákazky musí byť vypracovaný 
odkazom na príslušné technické 
špecifikácie, na základe výkonnostných 
a funkčných požiadaviek alebo ich 
kombináciou. predmet zákazky je preto 
potrebné opísať takým spôsobom, aby sa 
nediskriminovali potenciálni uchádzači, 
resp. záujemcovia, ktorí sú schopní 
ponúknuť predmet zákazky spĺňajúci 
požadovaný účel použitia, a vytvorili sa 
tak predpoklady na zabezpečenie riadnej 
hospodárskej súťaže.

Z uvedených dôvodov nie je preto 
vhodné spracovať opis predmetu zákazky 
počítačového zariadenia napr. pomocou 
odkazu „CpU - 2M Cache, 2.20 ghz, 
800 Mhz FsB“. k zadávaniu technickej 
špecifikácie hardvéru úrad uvádza, že 
zadávanie výkonu procesora v ghz 
nezohľadňuje technologickú neutralitu, 
ktorú naopak zohľadňujú benchmarky. 
podľa úradu technické špecifikácie, 
ktoré popisujú výkon požadovaný od 
mikroprocesora použitím len jedného 
špecifického znaku ako je napr. 
frekvencia, sú diskriminačné, pretože 
takáto samotná špecifikácia nemôže 
správne stanoviť výkon vyžadovaný 
od mikroprocesora a zvýhodňuje 
len špecifický druh mikroprocesora. 
ako príklad, špecifikácia frekvencie 
mikroprocesora (v Mhz alebo ghz) sama 
o sebe neindikuje výkon mikroprocesora. 
Výkon mikroprocesora je dielom/
produktom frekvencie znásobenej ipC 
(instructions per clock). Mikroprocesor 
s vysokým ipC, ale nízkou frekvenciou 
preto môže byť z hľadiska výkonu lepší 
produkt ako konkurenčný procesor 
s nízkym ipC a vysokou frekvenciou. 
technické špecifikácie zahŕňajúce 
kombináciu rozličných znakov ako sú 
napr. frekvencia, rýchlosť FsB a úroveň 
pamäti cache, v snahe o opis výkonu, 
ktorý sa vyžaduje od počítača, môžu 
byť rovnako diskriminačné, pretože sa 
veľmi ťažko porovnávajú. V dôsledku 
toho, zvyčajne zvýhodňujú špecifický 
produkt diskriminujúc ostatné. Výkon 
mikroprocesora môže byť ohodnotený 
použitím vhodných benchmarkov, 
ktoré boli vyvinuté priemyselným 
konzorciom, v ktorom sú zastúpené 
všetky hlavné hardwarové firmy alebo 
nezávislou benchmarkovou firmou 
špecializovanou na stanovenie výkonu 
elektronických zariadení. Vzhľadom na 
komplexnosť počítačov a existenciu 

alternatívnych a ekvivalentných riešení, 
ktoré môžu splniť požiadavky verejného 
obstarávateľa a obstarávateľa, jedným 
možným spôsobom identifikácie výkonu, 
ktorý sa požaduje od produktu, je 
použitie špecializovaného benchmarku 
pre výkon počítačov. najväčšou 
výhodou používania benchmarkov je, 
že poskytujú objektívnym spôsobom 
potenciálnemu kupujúcemu špecifické 
a ľahko porovnateľné meradlo na výkon 
počítačov. navyše, použitie benchmarkov 
dovoľuje verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom navrhnúť jednoduchšie 
technické špecifikácie. namiesto 
popísania všetkých viacnásobných 
technických charakteristík, ktoré by 
mikroprocesor mal mať, ako napr. 
frekvencia, rýchlosť a šírka/formát 
FsB alebo úroveň pamätí L1 cache, 
L2 cache a L3, verejní obstarávatelia/
obstarávatelia len musia vyžadovať 
počítače alebo servery obsahujúce 
nejaký x86 mikroprocesor a nejaké 
definované benchmarkové skóre, ktoré 
sa má dosiahnuť počítačom alebo 
serverom. Úrad poukazuje v zmysle 
vyššie uvedeného na nesprávny postup 
verejného obstarávateľa v predmetnom 
prípade.

Z uvedeného vyplýva, že aj nepriamy 
odkaz na konkrétny procesor alebo 
obdobný produkt ikt, nie je súladný 
s technologickou neutralitou, ktorá 
je jednou z imanentných vlastností 
opisu predmetu zákazky podľa § 34 
zákona o verejnom obstarávaní, čím sa 
prostredníctvom čestnej hospodárskej 
súťaže umožňuje predložiť ponuky 
spĺňajúce objektívne opísané potreby 
a požiadavky verejných obstarávateľov, 
resp. obstarávateľov.

(pozri tiež metodické usmernenie Úradu 
pre verejné obstarávanie – stanovenie 
technických špecifikácií počítačových 
zariadení zverejnené na webovom sídle 
Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii 
Metodika, rozhodnutia Úradu pre verejné 
obstarávanie č. 652-6000/3/2010 zo dňa 
16. 09. 2010 a č. 818-7000/2011-71/3 zo 
dňa 15. 06. 2011 zverejnené na webovom 
sídle Úradu pre verejné obstarávanie v 
sekcii kontrola)

Mgr. Peter Kubovič, ÚVO
Mgr. Zuzana Krajčovičová, ÚVO
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prečítali sme si

MÁTE DOBRÝ NÁPAD NA PROJEKT EGOVERNMENTU? 
Svoje námety môžete predkladať do 30.9.2011.
Zapojte sa do procesu elektronizácie verejnej správy. Sekcia informatizácie spoločnosti Ministerstva financií SR 
pokračuje vo výzve pre verejnosť, aby sa zapojila do procesu rozvoja elektronizácie verejnej správy na Slovensku. 

Je to jednoduché. ak máte zaujímavý nápad na potenciálny projekt egovernmentu, ktorý by mohol uľahčiť 
život občanom alebo podnikateľom pri styku s verejnou správou, pošlite nám ho prostredníctvom pripraveného 
formulára. 

V pripravenom formulári je potrebné vyplniť položky:
•	 Názov	navrhovaného	projektu
•	 Zaradenie	projektu	do	vybranej	oblasti	verejnej	správy
•	 Stručný	popis	navrhovaného	projektu
•	 Predpokladané	výdavky	na	projekt
•	 Kontakt	

najlepšie nápady na projekty zamerané na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb budú 
navrhnuté na realizáciu v rámci prioritnej osi 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Vyplnený formulár s Vašimi námetmi nám posielajte e-mailom na adresu informatizacia@mfsr.sk. 
V predmete správy, prosím, uveďte text  „nové projekty opis“.

RODNÉ ČÍSLA ZMIZNÚ

Jednotný identifikátor nahradí nielen čísla ľudí, ale možno aj IČO či DIČ.

BRatisLaVa. tradičný identifikátor každého 
slovenského občana – rodné číslo – nahradí iné číslo či 
kombinácia čísiel a písmen.

Ministerstvo vnútra rozbehne tender, ktorým rodné 
číslo, z ktorého môže ktokoľvek vyčítať pohlavie a 
dátum narodenia, zruší a nahradí ho identifikátorom 
fyzickej osoby (iFo).

Rodné čísla miliónov ľudí sa napriek plánom na ochranu 
osobných údajov dostali do databáz rôznych organizácií 
a keďže sa chystá elektronizácia štátnej správy, mohli by 
byť ľahko zneužiteľné.

nie je jasné, či sa do projektu jednotného identifikátora 
mieni zapojiť aj ministerstvo financií, ktoré cez daňové 
úrady vedie databázu čísiel právnických osôb. ak by 
sa menili aj čísla iČo či diČ a spojili by sa s projektom 
iFo, mohli by sa rozbehnúť debaty o tom, kto by celú 
databázu spravoval.

„projekt doposiaľ nebol spustený, podľa zmluvy o 

nenávratnom finančnom príspevku (z eurofondov 
– poznámka redakcie) je termín začatia realizácie 
projektu v januári budúceho roka. Ministerstvo vnútra 
zatiaľ nevyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa 
projektu,“ odpísalo ministerstvo vnútra.

projekt nového identifikátora sa nezaobíde bez 
účasti súkromných firiem a zrejme pôjde o obrovské 
zákazky. Ministerstvo financií v roku 2008 pri analýze 
iFo predpokladalo len na vytvorenie softvéru 12 tisíc 
„človekohodín“.

Rodné čísla boli tradičným identifikátorom v 
postkomunistických krajinách. V estónsku už toto číslo 
nahradili anonymnejším. Západ používa väčšinou čísla 
sociálnej poistky.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6015848/rodne-
cisla-zmiznu.html#ixzz1VC1px1rh

SME, 15.8.2011

it sUMMit 2011
pripravuje sa 9. ročník konferencie it summit 2011, v rámci ktorého bude odprezentovaný aktuálny stav 
implementácie opis, aktuálne a pripravované výzvy, kľúčové národné projekty opis a iné.
Konferencia sa uskutoční dňa 6. októbra 2011 v hoteli Park Inn Danube v Bratislave.
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Riadiaci orgán OPIS
Úrad vlády sR
Ro opis
námestie slobody č.1
813 70 Bratislava
tel.: 02 5729 5510
Mail: opis@vlada.gov.sk
www.opis.gov.sk 

Sprostredkovateľský orgán OPIS
(pre prioritné osi 1 a 3)
Ministerstvo financií sR
sekcia informatizácie spoločnosti
štefanovičova č.5, p.o.Box 82
817 82 Bratislava
tel.: 02 5958 2419
Mail: informatizacia@mfsr.sk  
www.informatizacia.sk 

Sprostredkovateľský orgán OPIS
(pre prioritnú os 2) 
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu sR 
sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry  
námestie snp 12
843 21 Bratislava
tel.: 02 204 82 709
Mail: sork@culture.gov.sk
www.opis.culture.gov.sk

opis news – elektronický newsletter o operačnom programe informatizácia spoločnosti (opis). pre MF sR ako soRo opis 
vydáva občianske združenie partnerstvá pre prosperitu (ppp). 
editor: Milan ištván, tel.: 0905 351 962, milan@p3.sk. grafika: office@p3.sk. Uzávierka čísla 2/2011: 22.8.2011.

Kontakty na orgány OPIS

opis je spolufinancovaný z eRdF

OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

súťaž o opis

ako prezentoval na konferencii ideMe generálny riaditeľ sekcie informatizácie na MF sR Miloš Molnár, úspešne napre-
duje realizácia 17 projektov opis, v ktorých sa vykonalo verejné obstarávanie. Vďaka tomu stúpa aj čerpanie finanč-
ných prostriedkov z prioritnej osi 1 opis elektronické služby verejnej správy. ako píšeme na titulnej strane opis news, 
v tomto roku bolo vyčerpaných už vyše 29 MeUR. V zmysle pravidla n+3 má byť do konca roka vyčerpaných 71 MeUR 
z eRdF.

Súťažná otázka:	Koľko	ešte	musí	do	konca	roka	OPIS	vyčerpať	v	zmysle	pravidla	n+3?

a)	16,54	MEUR
b)	51,54	MEUR
c)	98,54	MEUR

Vaše odpovede na súťažnú otázku spolu s kontaktnými údajmi zasielajte do 15.septembra 2011 na mailovú 
adresu jana@p3.sk. trom vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové 
balíčky, ktoré venuje občianske združenie partnerstvá pre prosperitu a spoločnosť oRaCLe slovensko.

Výhercami súťaže o opis z čísla 01/2011 sú: Peter Bánik, Brezno, Dušan Harmat, Bratislava a Roman Kučerák, 
Žilina. správna odpoveď: c) elektronická identifikačná karta.
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