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Stav implementácie prioritnej osi 1 OPIS
Aktuálny stav čerpania prioritnej osi 1 OPIS (stav k 31.7.2014) je na úrovni 356,16 mil. 
EUR (zdroj ERDF). Do konca roka 2014 je potrebné vyčerpať ďalších 118 mil. EUR (ERDF). 

Aktuálne je v rámci projektov prioritnej osi 1 spustených 197 elektronických služieb (údaj  
k 31.7.2014). V dlhodobejšom výhľade sa postupne budú spúšťať ďalšie elektronické služ-
by, a to z oblasti zdravotníctva, katastrálne služby, služby týkajúce sa dávok v hmotnej nú-
dzi či prehlasovania vozidiel, ako aj služby samosprávnych krajov.  

V októbri 2014 očakávame ukončenie ďalšieho projektu - Dátové centrum pre eGovern-
ment, ktorého cieľom nie je generovanie nových elektronických služieb, ale zabezpečenie 
vhodného priestoru so základnou technologickou infraštruktúrou, do ktorého bude po-
stupne osadená infraštruktúra prebiehajúcich projektov. Nakoľko sú priestory Dátového 
centra už zaobstarané, môže postupne dochádzať k centralizácii menších dátových sál, čo 
v konečnom dôsledku bude viesť k vyššej efektivite a zníženiu nákladov na ich prevádz-
ku. Organizácie, ktoré budú využívať služby Dátového centra, sa nebudú musieť v takej 
miere, ako je tomu teraz, venovať zabezpečovaniu prevádzky vlastného dátového centra. 
Usporený čas budú môcť organizácie venovať kvalitnejšiemu rozvoju a údržbe vlastných 
informačných systémov. (Viac sa o projekte dočítate na strane 2 a 3.)     
 
Začiatkom júla nadobudla účinnosť zmluva o NFP na národný projekt Register priestoro-
vých informácií (RPI) v celkovej sume 6 499 333 EUR. Cieľom tohto národného projektu je 
vytvorenie informačného systému registra priestorových informácií a sprístupnenie jeho 
služieb občanom, podnikateľom a verejnej správe prostredníctvom portálu. Zavedením 
elektronických služieb RPI sa uľahčí vyhľadávanie a získavanie priestorových informácií  
z rôznych nekonzistentných zdrojov. Informácie budú zároveň použiteľné na právne úko-
ny, čím sa výrazne zvýši komfort užívateľov služieb. K priestorovým informáciám, ktoré evi-
duje verejná správa patria napríklad polohopis, výškopis, vlastnícke práva, enviroinformá-
cie, dopravné siete, zdravotné informácie, pôdne alebo geologické informácie.

Ministerstvo financií SR 
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Dátové centrum pre eGovernment

Cieľom národného OPIS projektu „Dátové centrum pre eGovernment“, ktorého realizátorom je DataCen-
trum Ministerstva financií SR, je zriadenie budovy Dátového centra so základnou infraštruktúrou pre sie-
ťovú konektivitu, napájanie, chladenie a bezpečnosť. Takáto budova, resp. dve sály dátového centra, boli 
zakúpené v bratislavskej Petržalke na Kopčianskej ulici. Celková finančná čiastka vyčlenená v OPIS na ten-
to projekt je vo výške 15 miliónov eur.

Priestory
Prvá IKT sála má výmeru 420 m2 a je v plnej vybavenos-
ti technicko - technologickými súčasťami nehnuteľ-
nosti, ktoré poskytujú požadovanú výkonovú hustotu  
1,5 kW/m2 na IKT sále a umožňujú umiestnenie 165 
rackov (15 rackov v 11 radoch). Racky je možné roz-
deliť do 8 samostatných sekcií oddelených mrežou 
s kontrolovaným prístupom. Takto bude poskytnutý 
rôznym užívateľom samostatne zabezpečený a kon-
trolovaný IKT priestor oddelený od ostatných užívate-
ľov IKT plochy.

Druhá IKT sála o rozlohe 528 m2 je kompletne staveb-
ne pripravená pre osadenie podporných technológií 
v prípade potreby. Táto sála umožňuje po dovybavení 
umiestnenie ďalších 220 rackov.

Súčasťou DC sú aj kancelárske priestory v dostatočnej 
výmere pre prácu správcov a administrátorov jednot-
livých informačných systémov. Ďalšou súčasťou sú aj 
skladové priestory, rokovacia miestnosť a sociálne za-
riadenia.

Ciele projektu
Hlavné ciele projektu a požiadavky z pohľadu biznis 
aspektov je možné zhrnúť do troch bodov:

1. Skonsolidovať IKT infraštruktúru v organizáciách, 
kde je to možné, vhodné a výhodné;

2. Vybudovať základné technické predpoklady, 
teda dátovú sálu, pre budúce poskytovanie slu-
žieb privátneho cloudu verejnej správy;

3. Zabezpečiť spoločnú prevádzku vybraných IS or-
ganizácií verejnej správy - primárne pôjde o jed-
noduchšie systémy a štandardné systémy, ktoré 
nevyžadujú komplexné špecifické know-how.

V súlade s materiálom „Strategický dokument pre ob-
lasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prí-
stupovej siete novej generácie (2014-2020)“ poskytne 
tento projekt technologický priestor pre budovanie 
Government Private Cloudu. Následne sa Dátové cen-
trum rozvinie do takej úrovne, aby bolo schopné pre-
vádzkovať cloudové služby podľa navrhnutých pod-
mienok.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov 
na hodnotenie ukončenia aktivít projektov (kontrolu splnenia podmienok) v rámci Prioritnej osi 1 

Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
Operačného programu Informatizácia spoločnosti. 

Podrobné informácie ohľadom predkladania žiadostí ako aj kritéria pre jednotlivé oblasti  
sú zverejnené na stránke www.informatizacia.sk v sekcii Aktuálne.

Tvoríme vedomosTnú spoločnosť                                   sprostredkovateľský orgán opis                      riadiaci orgán opis                  európska  únia
európsky fond regionálneho rozvoja
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Implementácia tohto projektu prináša viacero pozitív, 
ktoré nie je možné priamo finančne vyčísliť, sú však 
dôležité pre poskytovanie elektronických služieb ve-
rejnosti a ďalší koncepčný rozvoj IKT vo verejnej sprá-
ve smerom k moderným postupom a technológiám. 
Medzi tieto pozitíva patrí: vyššia dostupnosť elektro-
nických služieb; vyššia odbornosť zamestnancov zod-
povedných za prevádzku informačných systémov; 
príprava na budovanie cloudu verejnej správy; lepšia 
škálovateľnosť a efektivita využitia IKT vo verejnej sprá-
ve.

Úspory
Centrálne služby, ktoré budú poskytované Dátovým 
centrom, vytvárajú priestor pre konsolidáciu požiada-
viek na IKT infraštruktúru jednotlivých projektov Prio-
ritnej osi 1 OPIS a iných IS verejnej správy, a z toho vy-
plývajúcu úsporu nákladov na obstaranie a prevádzku 
informačných systémov verejnej správy. Možné úspo-
ry spojené s využitím služieb DC determinujú:

1. Konsolidácia infraštruktúry - umožňuje zdieľanie 
a efektívne využitie dostupných zdrojov. V spoje-
ní s virtualizáciou a štandardizáciou vytvára pod-
mienky pre také riadenie kapacít, ktoré umožňuje 
pokryť plánované požiadavky a minimalizuje ob-
jem nevyužitých zdrojov.

2. Úspora nákladov energie - náklady na energie 
predstavujú v súčasnosti 15-20% nákladov na 

celkové vlastníctvo (TCO). Veľké DC sú schopné 
nakupovať energie za výhodnejšie sadzby.

3. Úspora nákladov na pracovnú silu - prostredie 
veľkých DC umožňuje automatizáciu opakova-
ných úloh manažmentu IKT prostredia aj v takých 
prípadoch, ktoré by boli pre menšie DC finančne 
neefektívne.

4. Kúpna sila - prevádzkovatelia veľkých DC naku-
pujú hardvér, softvér a služby vo veľkom, čo im 
dáva predpoklady na získanie výhodnejšej ceny.

Prví užívatelia
Predpokladá sa, že prví užívatelia Dátového centra 
pre eGovernment z radov orgánov verejnej správy 
umiestnia svoju infraštruktúru v prvej IKT sále už v naj-
bližších týždňoch.

Technologická úroveň Dátového centra umožňuje 
priebežné servisovanie a odolnosť voči poruche kritic-
kých systémov elektrického napájania a chladenia, čo 
je nevyhnutný predpoklad na nepretržitú prevádzku 
IKT. Stupeň bezpečnosti DC plne vyhovuje najvyšším 
bezpečnostným štandardom.

(mi)
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Broadband - Projekt vybudovania regionálnej optickej siete
Projekt zavádzania širokopásmového internetu na Slovensku bol definovaný v Operačnom programe In-
formatizácia spoločnosti, ako prioritná os 3 (ďalej len PO3) a jeho realizácia bola naplánovaná na roky 
2007 – 2013.

Hlavným cieľom projektu je vybudovať infraštruktú-
ru elektronických sietí, ponúkajúcich veľkoobchodné 
širokopásmové služby vo vidieckych oblastiach Slo-
venska, kde sa v súčasnosti tieto služby neposkytujú 
a ktorých pokrytie telekomunikačnými operátormi sa 
v blízkej budúcnosti zatiaľ neplánuje. Celková suma 
opatrenia bola pôvodne stanovená na 113,2 milió-
nov EUR, neskôr znížená na sumu 13 miliónov EUR na 
PO3, pričom v súčasnom programovom období 2007 
– 2013 sa plánuje zabezpečiť prípravná fáza veľkého 
investičného projektu formou projektovo-inžinierskej 
dokumentácie (PID) a samotná výstavba širokopás-
movej infraštruktúry sa má realizovať až v programo-
vom období 2014-2020.

Predmet verejného obstarávania zákazky „Realizácia 
optických sietí“, zahŕňa nielen vypracovanie PID, ale aj 
samotnú výstavbu optickej infraštruktúry. Jedná sa o 
nadlimitnú zákazku podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o ve-
rejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov v znení neskorších predpisov. Obstarávanie 
je z dôvodu prebiehajúcich revíznych postupov na 
Úrade pre verejné obstarávanie. Očakáva sa však, že 
verejné obstarávanie bude čoskoro ukončené a pod-
píšu sa zmluvy s dodávateľmi na realizáciu projektu. 
Ukončenie prípravnej fázy, čiže vypracovania PID, bolo 
stanovené na mesiac júl 2015 a postupne by NASES 
mal začať vykonávať aj činnosti súvisiace s veľkým (in-
vestičným) projektom. 

V novom programovom období 2014 – 2020 bol 
projekt Broadband zahrnutý pod Operačný program 
Integrovaná infraštruktúra (OPII), Prioritná os 7 „Infor-
mačná spoločnosť“ s plánovanou alokáciou 100 milió-
nov EUR. 

Technické riešenia projektu Broadband: 
•	 NASES zabezpečí projektovanie regionálnych 

optických sietí s perspektívou ich budovania od 
identifikovaných DBTO pre daný klaster do spá-
dovej obce (POP) prostredníctvom miestnych 
optických káblov (MOK).

•	 Konkrétnym riešením bude vypracovanie návrhu 
trasy regionálnej optickej siete prostredníctvom 
MOK zo špecifikovaného DBTO do plánovaného 
centrálneho bodu prístupovej siete (POP).

•	 Uvažované profily optických káblov MOK pre do-

tované regionálne siete sú 8, 12, 24, 36, 48, 60, 72 
a 96 vláknový.

•	 Kvalita a využiteľná kapacita dotovaných optic-
kých káblov a optických vlákien bude vyhovovať 
odporúčaniam medzinárodnej telekomunikačnej 
únie ITU-T G.652D čím budú spĺňať podmienky 
ich zaradenia do architektúry NGA sietí (prístupo-
vé siete novej generácie).

•	 NASES vybuduje regionálne optické siete tzv. 
blackhaul, čo znamená, že širokopásmový inter-
net bude dovedený a ukončený priamo v obci. 
Poslednú míľu vybudujú už komerční operátori, 
ktorí budú vybraní na základe verejnej súťaže. Tí 
budú následne poskytovať internetové služby.

Výstup projektu 
•	 190 schválených projektovo inžinierskych doku-

mentácií (PID) *
•	 667 potenciálne pripojiteľných obcí zdokumen-

tovaných v rámci PID *
•	 cez 276 tis. potenciálne pripojiteľných obyvate-

ľov obcí „bielych miest“ Slovenska *
* Počet bude upravený aktualizáciou zoznamu bielych miest  
a optimalizáciou klastrov obcí

Viac informácii, vrátane zoznamu BM:  
http://nases.gov.sk/26669/informacia-k-pokroku-
-pri-realizacii-prac-v-ramci-prioritnej-osi-3.php

Šimon Mičunek  
riaditeľ odboru rozvoja a implementácie infraštruktúry
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

(Redakčne	krátené.)
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Digitalizácia ako cesta modernej knižnice
Slovenská národná knižnica prináša literárne poklady až k vám domov

Každému milovníkovi kníh a historických dokumentov musia učariť možnosti, ktoré prináša národný pro-
jekt Digitálna knižnica a digitálny archív. Slovenská národná knižnica (SNK) dáva vďaka jeho realizácii 
písomnému kultúrnemu dedičstvu Slovenska nesmrteľnú digitálnu podobu. 

Čo projekt prinesie?
Z Operačného programu Informatizácia spoločnosti 
získala SNK príležitosť masovo digitalizovať spolu viac 
ako 2,5 milióna monografií, novín, časopisov, odbor-
ných článkov zo zborníkov a periodík, máp, pohľad-
níc či archívnych dokumentov. Nie však iba to. „Vďaka	
projektu	 v	 hodnote	 42	mil.	 eur	 si	 knižnica	 vybuduje	
funkčnú	 infraštruktúru	 pre	 vysoko	 kvalitné	 digitali-
začné	a	konzervačné	centrum	a	zrekonštruuje	tretinu	
svojich	depozitov,“ zhrnula prínosy projektu generálna 
riaditeľka SNK Katarína Krištofová. 

Ako sa digitalizuje?

Každý dokument sa vydá cestou od roztriedenia, čis-
tenia a zaevidovania v systéme do digitalizačného 
centra vo Vrútkach. V procese digitalizácie je spolu 22 
ťahúňov - manuálnych, poloautomatických a automa-
tických profesionálnych skenerov, kde sa dokumenty 
rozčlenené podľa formátu a typu väzby skenujú. Spra-

covanie skenov pokračuje postprocessing-om, kto-
rý zahŕňa najmä úpravu obrazového súboru, tvorbu 
metadát, kontrolu kvality a vytvorenie tzv. PSP balíč-
ka. Teda kompletný dokument získa aj svoj „rodný list“. 
Zaujímavosťou je, že denne je v obehu digitalizácie 
3500 objektov. Na projekte pracuje približne 150 ľudí 
a doteraz sa zdigitalizovalo viac ako milión všetkých 
objektov. 

Kde sa dajú knižné špeciality pozrieť a stiahnuť?
SNK digitalizované staré dokumenty a knihy ponú-
ka nadšeným a zvedavým čitateľom na web stránke 
projektu www.dikda.eu. Elektronická knižnica otvára 
dokument za dokumentom. Systém umožňuje doku-
mentom listovať, rolovať, farebne vyznačovať, vybe-
rať text po častiach či vcelku, prenášať do textového 
editora, robiť si snímky, ukladať do pdf. Jednoducho, 
študovať a osobne poznávať to, čo bolo dlho súčasťou 
depozitu a verejnosťou v takomto rozsahu nepozna-
né. „Začali	sme	zdigitalizovanými	rozprávkami	a	po-
vesťami	Pavla	Dobšinského	a	nádherne	ilustrovanými	
svetovými	rozprávkami.	Najstaršou		zdigitalizovanou	
knihou	je	herbár	–	Herbarius	z	roku	1485,“ vysvetľuje 
generálna riaditeľka SNK. Návštevníkov však na web 
iste prilákajú aj iné pikošky. Ľúbostné listy, básne, vy-
znania lásky od Sládkoviča, Štúra či Hviezdoslava, his-
torické kuchárky alebo snáre. A mnoho iného. Každý si 
môže nájsť to svoje. „Nezabúdame	ani	na	významné	
slovenské	osobnosti,	ktoré	predstavujeme	cez	ich	zdi-
gitalizované	rukopisy,	diela,	snímky,	alebo	i	cez	školské	
úspechy	v	podobe	vysvedčení.	Mimoriadne	zaujímavé	
sú	 napríklad	 cestovateľské	 fotografie	 a	 pohľadnice		Ručný	skener	a	opatrná	manipulácia	s	dokumentom

Spracovanie	zdigitalizovaných	objektov	Post	Processing-om

Čistenie	dokumentu	pred	digitalizáciou
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Ministerstvo financií radí prijímateľom, ako úspešne ukončiť 
projekty v hodnote 860 mil. EUR financovaných z eurofondov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre 
Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OPIS) pripravilo usmernenie pre všetkých prijímate-
ľov nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 1 a 3 OPIS.

V usmernení nájdu prijímatelia zhrnutie všetkých dôležitých krokov, ktoré je potrebné urobiť pri ukončovaní 
projektov tak aby mohli byť z hľadiska implementácie úspešne ukončené a priniesli tak požadované benefity 
pre všetkých občanov a podnikateľov.

Usmernenie prináša so sebou aj novinky, medzi ktoré patrí napríklad povinnosť vytvoriť používateľskú príručku 
elektronických služieb, ktorá bude slúžiť ako sprievodca elektronickými službami pre občanov či podnikateľov. 
Každý prijímateľ v nej popíše, ako sa postupuje pri využívaní týchto služieb. Príručka bude pre verejnosť dostup-
ná na webových stránkach jednotlivých prijímateľov.

Súčasťou fázy ukončovania projektov bude testovanie implementovaných služieb s cieľom overiť ich plnú 
funkčnosť. Okrem toho budú k ukončovaniu projektov prizývaní odborníci z externého prostredia, ktorých 
úlohou bude zhodnotiť, či ukončované projekty spĺňajú všetky požadované náležitosti v zmysle usmernenia.
Zástupcovia Európskej komisie uvítali iniciatívu ministerstva pripraviť toto usmernenie a považujú ho za veľmi 
inšpiratívne. Podľa ich vyjadrení by sa malo aplikovať aj na ostatné európske operačné programy.

Usmernenie je dostupné na stránke: http://www.informatizacia.sk/usmernenia/10086s.

Ministerstvo financií SR

M.	 R.	 Štefánika,	 či	 rukopis	 Krvavých	 sonetov	 P.	 O	
Hviezdoslava,	ktoré	napísal	ako	prvú	reakciu	na	boje	I.	
svetovej	vojny,	ktorej	100.	výročie	si	práve	pripomína-
me,“ uzavrela K. Krištofová. Aktuálne ponúka SNK čita-
teľom týždňový prehľad o tom, ako slovenské noviny 

pred 100-rokmi reagovali na vypuknutie svetového 
konfliktu, no aj pohľady do bežného života ľudí pred, 
počas a po vojne.

Zuzana Stančíková, manažér publicity DIKDA

Digitalizované	osobné	archívy	osobností Pohľad	do	káuz	100	rokov	starých	novín
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Bližšie informácie o projektoch OPIS môžete nájsť na 
www.informatizacia.sk

Konferencia iDEME OPIS 2014

Predstavitelia samospráv vnímajú ako najprínosnejšie pre svoju činnosť dve elektro-
nické služby OPIS-u:  elektronická služba mapového portálu ZB GIS a dátové úložisko DCOM. Taký je vý-
sledok hlasovania spomedzi 15 projektov počas konania júnovej konferencie iDEME OPIS 2014 venovanej 
informatizácii verejnej správy. Okrem nich bola verejnosťou ocenená aj služba IOM, čo sú integrované ob-
služné miesta pre tých občanov, ktorí sa aktívne nezapoja do procesu elektronickej komunikácie s úradmi. 
Takýchto miest – infokioskov bude už čoskoro vytvorených až 1 200, a to na úradoch a poštách. Informoval 
o tom generálny riaditeľ sekcie operačných programov na Úrade vlády SR Norbert Molnár. Ďalšou dôleži-
tou informáciou je, že do konca mája bolo funkčných 193 elektronických služieb verejnej správy, ktoré s 
podporou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) prinieslo sedem národných projektov 
prvej prioritnej osi OPIS. V rámci druhej prioritnej osi OPIS už bolo zdigitalizovaných vyše 1,3 milióna ume-
leckých diel z nášho kultúrneho dedičstva. 

Riaditeľ odboru implementácie OPIS-u na ÚV SR Pavol Kopačka skonštatoval, že úspešný projekt je ten, ktorý 
prinesie želaný výsledok v danom čase. Prijímatelia si čoraz viac uvedomujú svoju zodpovednosť za realizáciu, 
prevádzku a udržateľnosť každého projektu, a preto je pre jeho úspech nevyhnutné kvalitné projektové riade-
nie. 

Popoludnie konferencie  bolo venované aj národným eGovernment projektom. S veľkým záujmom sa stretla 
najmä prezentácia a praktická ukážka projektu Register adries, ktorého realizátorom je Ministerstvo vnútra SR. 
Tento nový register, ktorý bude zriadený samostatným zákonom, obsahuje existujúce adresy v štandardizova-
nom tvare a obsahu. Súčasťou centrálneho registra adries bude aj evidencia lokalizácie adresných bodov, ktorá 
je nevyhnutná pre zabezpečenie činnosti integrovaného záchranného systému. Pozitívna odozva verejnosti 
je aj na služby mapového portálu, ktorý je súčasťou národného projektu ÚGKK SR Elektronické služby katastra 
nehnuteľností – ZB GIS. Tieto služby už dnes využívajú viaceré mestá a samosprávne kraje pre svoje aplikácie, 
čo si mohli pozrieť účastníci konferencie aj v praktickej ukážke. Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťo-
vé a elektronické služby (NASES) Rastislav Janota informoval o aktuálnych službách a integračných procesoch 
Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).

V rámci pracovného workshopu zameraného na analytické nástroje pri prevencii a detekcii podvodov bola 
predstavená jedna z nových analytických metód, ktorá dokáže identifikovať hrozbu podvodu z akýchkoľvek 
druhov dát a databáz. V Slovenskej republike používa takúto metódu Poľnohospodárska platobná agentúra, 
ktorej metóda predikatívneho modelovania pomohla identifikovať potenciálne porušovanie pravidiel čerpania 
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. 

Spomedzi projektov digitalizácie národného kultúrneho dedičstva boli na konferencii iDEME OPIS 2014 prezen-
tované dva národné projekty: Digitálna knižnica a digitálny archív, realizovaný SNK Martin a Digitálne múzeum 
realizovaný Múzeom SNP v Banskej Bystrici.

Konferenciu spoluorganizovali občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Riadiaci orgán OPIS. Zá-
štitu nad podujatím, ktorého sa 19. júna 2014 zúčastnilo 200 zástupcov verejnej správy, akademickej obce  
i neziskového sektora, prevzal vedúci Úradu vlády SR Igor Federič.

Prezentácie z konferencie sú zverejnené na webe www.ideme.net. 

PPP
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Konferencia iDEME OPIS 2014

Norbert	Molnár	z	ÚV	SR	otvára	konferenciu	iDEME	OPIS	2014		
v	bratislavskom	hoteli	Bôrik.	

Pohľad	na	účastníkov	prvého	panelu	o	informatizácii	samospráv,	
sprava:	R.Kučerák,	P.Ágh,	Ľ.Petrík,	G.Rusznyák,	M.Zajíček,	N.Mol-
nár	a	M.Ištván.

Gabriel	Rusznyák	z	MF	SR	predstavil	Prioritnú	os	7	„Informačná	
spoločnosť“	Operačného	programu	Integrovaná	infraštruktúra.	

Jozef	Čapuška	(vľavo)	prezentoval	projekty	MV	SR	a	Rastislav	
Janota	z	NASES	projekt	Ústredný	portál	verejnej	správy.		

(mi)
Foto: Alexandra Ištvánová

Fotoreportáž

Panel	venovaný	Prioritnej	osi	2	OPIS,	sprava:	J.Mendel,	
Z.Stančíková,	J.Šperka	a	J.Mrišová.

Pohľad	na	účastníkov	konferencie	iDEME	OPIS	2014.	
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Implementácia národného projektu, spomínaného aj v tomto čísle OPIS NEWS, prináša niekoľko pozitív, ktoré 
sú dôležité pre poskytovanie elektronických služieb verejnosti a ďalší koncepčný rozvoj IKT vo verejnej správe. 
Ide o vyššiu dostupnosť elektronických služieb, vyššiu odbornosť zamestnancov zodpovedných za prevádzku 
IS, lepšiu škálovateľnosť a efektivitu využitia IKT vo verejnej správe a neposlednom rade o prípravu na budova-
nie cloudu verejnej správy, ktoré predpokladá rozvinutie Dátového centra na takú úroveň, aby bolo schopné 
prevádzkovať cloudové služby podľa navrhnutých podmienok. Cloud predstavuje nový spôsob šetrenia IT ná-
kladov formami, ktoré sú štandardnými formami optimalizácie a zdieľania infraštruktúry, ako aj poskytovania 
unifikovaných služieb. 

Súťažná otázka:
	
Projekt	Dátové	centrum	pre	eGovernment	poskytne	technologický	priestor	pre	budovanie:
a)	 Government	Private	Cloudu
b)	 Government	Community	Cloudu
c)	 Government	Hybrid	Cloudu

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 30. septembra 2014 na mailovú adresu jana@p3.sk. Trom 
vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú Partnerstvá 
pre prosperitu a spoločnosť QEX.

Výhercami súťaže o OPIS z čísla 1/2014 sú: Katarína Kammerová z Modrej nad Cirochou; Irena Murčová z 
Trnavy a Melinda Sasáková z Košíc.
Správna odpoveď na súťažnú otázku: b) www.slovensko.sk

Výhercom blahoželáme!

(jm)

Dátové centrum pre eGovernment

súťaž o opis

Všetky výzvy OPIS nájdete na 
www.informatizacia.sk

Rezervujte si termín!

Kongres ITAPA 2014

„Slovenský eGovernment sa stále zrýchľuje a jeho výzvy sú stále náročnejšie“, bude témou jedného z hlav-
ných blokov kongresu ITAPA 2014, ktorý prinesie okrem pohľadu na stav OPIS projektov informatizácie verejnej 
správy aj zverejnenie novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy do roku 2020, a tiež podrobný 
harmonogram spúšťania vládneho cloudu. Poznačte si termín 11. a 12. novembra 2014 do vašich kalendárov! 
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.itapa.sk.

(r)
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Riadiaci orgán OPIS
úrad vlády sr
ro opis
námestie slobody č.1
813 70 Bratislava
Tel.: 02 572 95 946
Fax: 02 544 34 730
mail: opis@vlada.gov.sk
www.opis.gov.sk 

Sprostredkovateľský orgán OPIS
(pre prioritné osi 1 a 3)
ministerstvo financií sr
sekcia informatizácie spoločnosti
Štefanovičova č.5, p.o.Box 82
817 82 Bratislava
Tel.: 02 5958 2419
mail: informatizacia@mfsr.sk  
www.informatizacia.sk 

Sprostredkovateľský orgán OPIS
(pre prioritnú os 2) 
ministerstvo kultúry 
sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry  
námestie snp 12
843 21 Bratislava
Tel: 02 204 82 709
mail: sork@culture.gov.sk
www.opis.culture.gov.sk

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 2/2014: 1.8.2014.

KONTAKTY NA ORGÁNY OPIS
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Aktuálne informácie o OPIS nájdete na 
www.informatizacia.sk 

a www.opis.gov.sk


