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Rozhovor s Petrom Pellegrinim

Súťaž o OPIS = 
ATRAKTÍVNE CENY!!!

Na	9.	strane
pokračovanie	na	str.	2

po marcových parlamentných voľbách sa stal jedným 
z dvoch štátnych tajomníkov na Ministerstve financií 
sR aj peter pellegrini, predtým poslanec nR sR, ktorý 
sa aktívne venoval témam informatizácie spoločnosti 
a elektronických komunikácií. položili sme mu 
niekoľko otázok o jeho pohľade na opis.

Ako štátny tajomník máte v gescii aj 
sekciu informatizácie spoločnosti, ktorá je 
sprostredkovateľským orgánom OPIS. Čo bude 
z vášho uhla pohľadu dôležité vykonať, aby sa 
zlepšila implementácia OPIS? Ktoré kroky ste už 
vykonali a ktoré pripravujete?

aby sa zlepšila implementácia opis je nutné pridržiavať sa troch zásad, ktoré by 
bolo možné zhrnúť nasledovne:

1. postupne zaviesť štandardný projektový manažment v rámci opisu - 
pričom v tomto prípade je nutné doplniť kapacity programovej kancelárie. 
aktuálne už prebiehajú opatrenia, ktoré majú zabezpečiť týchto 
odborníkov.

2. pokračovať v rozbehnutých projektoch pri ktorých nebolo indikované 

ZVÝŠILI SME AKCELERÁCIU PRÁC
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porušenie legislatívy eÚ a sR, resp. metodických dokumentov a vyhlásiť nové výzvy.
3. Zaviesť také legislatívne normy, ktoré umožnia efektívne a transparentné čerpanie prostriedkov   egovernmentu 

v slovenskej republike. 

Celkovo musíme pre rok 2012 zabezpečiť maximálne čerpanie finančných prostriedkov a vyhlásiť do konca roka 
2012 písomné vyzvania a výzvy na množstvo projektov. pre úspešné pokračovanie  viacerých kľúčových projektov je 
potrebné mať okrem Zákona o egovernmente sfinalizované aj viaceré moduly Ústredného portálu verejnej správy.

od apríla sme stihli urobiť analýzu stavu projektov, ktoré sú v implementácií a analýzu vyhlásených písomných vyzvaní. 
niektoré písomné vyzvania bolo potrebné zrušiť. predĺžili sa termíny na predloženie žiadostí o nFp u viacerých 
písomných vyzvaní. Zvýšila sa tiež akcelerácia prác na vybraných písomných vyzvaniach. okrem týchto opatrení 
boli vykonané určité organizačné a personálne zmeny sekcie informatizácie spoločnosti, ktoré by mali viesť k vyššej 
efektívnosti procesov. 

Vláda navrhla realokáciu 170 miliónov EUR z OPIS, z toho pôjde 50 miliónov EUR z Prioritnej osi 1, ktorá patrí pod 
vaše SORO. Budú tieto financie chýbať pri elektronizácii služieb verejnej správy?

pri presune prostriedkov z opis sa nepredpokladá, že pôjde o presúvanie prostriedkov z konkrétnych projektov. 
Uvedená suma 170 miliónov eUR je zložená z troch zdrojov. prvým je prioritná os č. 1 opis – elektronizácia verejnej 
správy a rozvoj elektronických služieb, kde sa predpokladá s presunom 50 miliónov eUR, druhým je prioritná os 
č. 2 opis – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, z ktorej by malo byť 
presunutých 20 miliónov eUR. a ako už bolo spomenuté na konferencii itapa 2012, suma 100 miliónov eUR by mala 
pochádzať z prioritnej osi č. 3 opis – Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu.

V súčasnosti sa však nepredpokladá, že požiadavka realokácie prostriedkov by sa mala dotknúť plánovaných 
projektov. V rámci realokácie týkajúcej sa prioritnej osi 1 opis budú využité voľné prostriedky, u ktorých by inak 
hrozilo ich prepadnutie.

Hovorí sa, že výzvy, ktoré nebudú zverejnené do konca tohto roka, už nie je potrebné ani zverejňovať, kvôli 
kontrahovaniu prostriedkov. Zverejnenie ktorých výziev preto môžeme očakávať v blízkom čase a ktoré 
v horizonte do konca roka? 

Celkovo do konca roka 2012 predpokladá zverejnenie 18  písomných vyzvaní, resp. výziev.
V blízkom čase sa plánujú zverejniť tri písomné vyzvania z opatrenia 1.1 - elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb na centrálnej úrovni, a to konkrétne na národné projekty:

• elektronizácia služieb nR sR, žiadateľom je národná rada sR, 
• ehealth ii, žiadateľom je rezort Ministerstva zdravotníctva sR,
• elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva sR, žiadateľom je Úrad priemyselného vlastníctva sR. 

alokácia týchto troch písomných vyzvaní je vo výške takmer 57 miliónov eUR.
Ďalšie písomné vyzvania a výzvy by mali byť priebežne zverejňované v priebehu leta a jesene 2012. 

Pre mnohé projekty elektronických služieb bude nutné meniť legislatívu. V akom stave je napríklad príprava 
„strešného“ zákona o eGovernmente?

pôvodný legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe, bol schválený vládou sR 29.09.2010, avšak keďže 
k zámeru bolo vznesených približne 600 pripomienok, vystal podnet prepracovať zákon, resp. pripraviť úplne nový 
zákon. Vzhľadom k uvedenému MF sR v súčasnosti intenzívne pracuje na novej forme paragrafového znenia, ktoré 
odzrkadľuje pripravované projekty (ÚpVs, základné registre Vs, elektronické schránky a pod.). navrhovaný zákon má 
za cieľ vytvoriť ucelenú elektronickú komunikáciu s verejnou mocou. MF sR plánuje predložiť nové znenie zákona 
na medzirezortné pripomienkové konanie v mesiaci september 2012, následne je plánované predloženie zákona po 
schválení vládou sR do národnej rady sR (predpoklad december 2012).

(mi)
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PREDSTAVENIE NOVÉHO PRÍSTUPU RIADENIA OPIS
Žiadne ďalšie grilovanie. to sme sľúbili 
komunite pri nástupe do funkcie a to 
sme aj dodržali. projekty sme nezačali ani 
spochybňovať, ani zastavovať a už vôbec 
nie mediálne napádať. naopak, projekty 
nie len pokračujú, ale sa aj urýchľujú. 
pribúdajú zmluvy na nové, ako napríklad na 
projekt elektronizácie sociálnej poisťovne. 
nezastavovanie, ale naopak urýchľovanie 
opis-u je to prvé,  čo sme mohli pre opis 

urobiť. a aj vďaka tomu máme šancu - stále len šancu – stihnúť 
dočerpanie prostriedkov naplánovaných na tento rok.

náš prístup je úplne rozdielny od politiky bývalého vedenia 
opis-u, ktoré na dlhých 8 mesiacov opis zmrazilo. Z dnešnej 
perspektívy to bola hrubá strategická chyba, ktorá viedla 
nielen k zastaveniu informatizácie, ale v konečnom dôsledku 
aj k  realokácií a k zníženiu príspevku na vybudovanie 
egovernmentu.

Už rozbehnuté projekty predchádzajúce vedenie bez 
uvedomenia si prípadných následkov a dopadov na jednotlivé 
časti informatických systémov vo verejnej správe zastavilo 
a výzvy, ktoré boli tesne pred spustením, pre istotu rovno 
zrušili. Zdvihnutý varovný prst predstaviteľov európskej komisie 
nepomohol, čo sa muselo následne prejaviť v roku 2011 
v zastavení platieb pre opis. po uvedomení si týchto vážnych 
prešľapov muselo vedenie opis po požiadavke ek prijať akčný 
plán, ktorý v pravidelných intervaloch európska komisia dodnes 
detailne vyhodnocuje. slovensko muselo zložito získavať naspäť 
dôveru európskych inštitúcií a postupne preukazovať schopnosť 
implementácie tohto programu. nekoncepčným prístupom 
a neodborným riadením v minulosti spadol tento operačný 
program, tak potrebný a dôležitý pre rozvoj slovenska, na 
poslednú priečku spomedzi jedenástich operačných programov, 
ktoré slovensko v programovom období 2007-2013 realizuje.

pripravovať dlhé roky informatizáciu z prostriedkov eÚ 
a následne zastaviť a spomaliť to, čo bolo už náročne spracované 
prostredníctvom štúdií uskutočniteľnosti, a tiež spochybňovať 
ich výsledky bez náhradných riešení v ruke bola fatálna chyba, 
ktorú kritizovala prakticky celá it komunita. nikto však kritické 
hlasy pozorne nevnímal. dnes sú negatívne dopady zastavania 
už tak zrejmé, že aj samotní vtedajší pracovníci riadiacich 
a sprostredkovateľských orgánov priznávajú svoj omyl.

pri doterajšej absencii odborného projektového riadenia 
zložitých projektov je výsledok opis-u v júni 2012 viac ako 
katastrofálny. Realizácia prioritnej osi 1.2, ktorá je určená pre 
oblasť samosprávy, má nulové čerpanie a úplne nedostatočné 
zazmluvnenie. V prioritnej osi 2 určenú pre oblasť digitalizácie 
kultúrneho dedičstva je síce zazmluvnenosť 85% ale projekty 
ešte len čaká hlavný nápor verejného obstarávania. a to je 
žalostné. prioritná os 3, ktorá rieši budovanie širokopásmového 
internetu, ktorého deficit vo vidieckych oblastiach verejnosť 
najviac pociťuje, je v štádiu príprav projektových a inžinierskych 
dokumentácií teda sa o zazmluvnenosti a čerpaní nedá ani 
pomyslieť nie ešte hovoriť. Výsledkom doterajšieho vedenia 
tejto prioritnej osi je jej prakticky zánik, kedy prišla realokáciou 
o 100 mil. eUR.

Jediná prioritná os, kde sa vôbec dá hovoriť o akom takom 
pokroku je oblasť informatizácie verejnej správy na centrálnej 
úrovni, ktorá v podstate opis zachraňuje.

Čerpanie a zazmluvnenie opis-u hovorí jasnými číslami:

to, čo pôvodne malo byť pre slovensko v oblasti rýchlej 
informatizácie výrazným katalyzátorom, sa stalo pre rozvoj ikt 
jeho veľkou brzdou.

príčiny sú zrejmé a ja ich musím pravdivo pomenovať, pretože ak sa 
z nich nové vedenia Riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských 
orgánov nepoučia a nevyvarujú, v informatizácii z verejných 
zdrojov už eÚ nebude chcieť s nami ďalej pokračovať, respektíve 
sa naše vyjednávacie možnosti v budúcom programovom 
období 2014-2020 výrazne obmedzia.

hlavnými problémami sú dnešná absencia zákona 
o  egovernmente, neochota partnerov participujúcich na 
jednotlivých projektoch v oblasti verejnej správy správať sa 
flexibilne a vecne, neodbornosť pracovníkov na úradoch a zle 
pripravené verejné obstarávania, v ktorých absentovala miera 
maximálnej snahy o transparentnosť. to sa zákonite muselo 
prejaviť v rýchlosti implementácie. toto všetko kompenzuje na 
druhej strane často len nadšenie šikovných ľudí, ktorí pomaly 
ale isto svojimi ikt projektmi dokazujú, že tam, kde nie je 
projekt financovaný z eÚ, to ide hádam aj rýchlejšie, s menšími 
nákladmi a väčším efektom. tieto faktory si veľmi dobre všetci, 
ktorí projekty z prostriedkov opis-u realizujú, musia uvedomiť 
a zapnúť motory na 150%, pretože nám hrozí, že pri akomkoľvek 
váhaní stratíme nenávratne prostriedky preč a prepadnú nám 
naspäť do eÚ. naopak nedokončené projekty budeme musieť 
ešte aj dofinancovať z prostriedkov šR sR a to vzhľadom na 
krízu a stav štátnej kasy pravdepodobne v najbližšom horizonte 
niekoľkých rokov nie je ani možné.

snaha Ro a soRo je v opis-e bezodkladne konečne pohnúť 
projekty výrazne dopredu. pristúpili sme preto k podpisu nových 
projektov, ako napríklad elektronizácii sociálnej poisťovne, 
či elektronizácii služieb Ministerstva hospodárstva. V procese 
schvaľovania je ďalších 5 projektov. Medzi nimi kľúčový projekt 
Ústredného portálu verejnej správy, ktorý bývalé vedenie 
zastavilo, ale dnes je úplne zjavné, že bez neho nemožno 
dobudovať egovernment. V procese schvaľovania sú ďalšie 
projekty, ako spoločný projekt realizovaný ZMos-om a MF sR - 

Tabuľka	č.1	Stav	zazmluvnenia	prijímateľov	OPIS	(len	ERDF)

Tabuľka	č.2	Stav	čerpania	prostriedkov	OPIS	(len	ERDF)
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dátové centrum miest a obcí, alebo projekt elektronickej zbierky 
zákonov, alebo elektronizácie stavebného konania.

napriek prichádzajúcim prázdninám sa bude pokračovať 
v nasadenom rýchlom tempe ďalšími projektmi. V týchto 
dňoch sa napríklad dokončuje dôležitý projekt ioM. tesne pred 
spustením sú ďalšie dve výzvy pre e-mestá a digitálnu agendu, 
ktoré je potrebné dopracovať a očakávam ich spustenie do 
jesene. V rámci po2 sa pred niekoľkými dňami uzavrela výzva 
na dopytové projekty. Výzva sa stretla s veľkým záujmom zo 
strany kultúrnych inštitúcií. V 8 národných projektoch sa pomaly 
ale isto rozbieha realizácia a dokončuje sa výber dodávateľov 
prostredníctvom verejných obstarávaní. V prioritnej osi 3 
prebieha formou verejného obstarávania výber dodávateľa 
na projektovú a inžiniersku činnosť. práve v týchto dňoch 
slovensko dostalo po dlhých rokoch komunikácie našich 
úradníkov s eÚ súhlasné stanovisko s notifikáciou oprávnenosti 
poskytnutia štátnej pomoci pre budovanie širokopásmových 
sietí do internetu.

Všetky opatrenia na konsolidáciu opis-u musíme uskutočniť 
ihneď, ale s vedomím toho, že niektoré opatrenia sa prejavia 
až s veľmi dlhým časovým odstupom. do konca roka je 
potrebné vyčerpať ešte viac ako 96,5 mil. eUR. toto je možné 
dosiahnuť len realizáciou prebiehajúcich a teda zazmluvnených 
projektov. hlavnou, avšak nie jedinou výzvou teda zostáva dnes 
dosiahnutie záväzku čerpania relevatného pre rok 2012 a to sa 
dá jedine manažmentom a koordináciou projektov. Za týmto 
účelom boli na Riadiacom orgáne opis i sprostredkovateľských 
orgánoch vytvorené zmenou organizačných štruktúr odbory, 
ktoré túto problematiku riešia na projektovej úrovni a aktívne 
pracujú ako zástupcovia v Riadiacich výboroch jednotlivých 
ikt projektov. Z pohľadu Ro opis to znamená i výrazné 
zintenzívnenie monitoringu prebiehajúcich projektov 
a v dostatočnom časovom predstihu riešenie a odstraňovanie 
problémov s implementáciou.

Riadiaci orgán opis sa musí konečne detailne venovať okrem 
čerpania a hladkej implementácii aj napĺňaniu základných cieľov 
prostredníctvom vyhodnocovania indikátorov v jednotlivých 
projektoch a to preto, aby opis napĺňal svoje poslanie, t.j. 
poskytovanie elektronických služieb občanom, čo sa prejaví 
šetrením ich času, dostupnosťou informácií a zvýšením 
komfortu. V opačnom prípade nám čerpanie nepomôže a všetci, 
ktorí majú do činenia s opis-om si musia konečne uvedomiť, že 
pri záverečnom odpočte pred európskou komisiou by mohlo 
prísť  pri  ignorovaní týchto cieľov ku ohromným korekciám.
 
pre rok 2013 je už sformulovaný plán konsolidácie, ktorého 
snahou je zabezpečiť, aby projekty, ktoré sa plánujú, zmysluplne 
vyčerpali prostriedky tak, aby sme dodržali záväzky vyplývajúce 
pre toto obdobie. Z toho vyplýva, že všetky výzvy na všetky 
projekty musia byť vypísané ešte v 3 a 4 kvartáli tohto roku, 
čo je nesmierne náročné a kladie zvýšené nároky na tímy Ro 
i soRo. Myslím, že v tejto chvíli ľudský a odborný potenciál 
neabsentuje, čo dokazujú pracovníci zvýšeným úsilím, kedy 
za posledné 2 mesiace stihli urobiť veľmi veľa, napríklad 
i samotnú revíziu opis-u, čo predtým trvalo mesiace až rok. 
Bohužiaľ žiadny čas na prípadné korekcie a dolaďovanie nám 
naši predchodcovia nenechali a preto musíme realizovať 
v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi v podstate 
krízový plán. pre splnenie všetkých cieľov chceme, aby sa 
slovensko dostalo medzi najvyspelejšie krajiny v egovernmente 
v rámci eÚ. predpoklady ešte stále na to máme, zvyšok záleží od 
nás samých. Ciele opis-u sú okrem toho aj záväzne definované 
a kvantifikované v samotnom opis-e. spôsob dosiahnutia 
stanovených cieľov z technologického pohľadu popísala doteraz 
neprekonaná národná koncepcia informatizácie verejnej správy, 
ktorú predložilo MF sR a schválila Vláda sR. Všetky projekty 
opis-u musia túto štruktúru rešpektovať. Veľmi dôležité je 
z tohto dôvodu preto potrebné vybudovať referenčné registre 
- Register priestorových informácií a Register právnických osôb. 
podobne je na tom projekt integrovaných obslužných miest 
(ioM), bez ktorého by nebolo možné naplnenie kľúčového 
indikátora časovej úspory. 

Vláda sR uznesením č. 191 zo dňa 16. mája 2012 schválila 
návrh na realokáciu finančných prostriedkov z opis do op 
konkurencieschopnosť a hospodársky rast a pripojila sa tak 
k iniciatíve predsedu európskej komisie José Manuela Barrosa. 
navrhovaná realokácia finančných prostriedkov v prospech op 
kahR zohľadňuje zmeny priorít vlády sR s cieľom financovania 
opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí 
a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov v rámci 
operačných programov národného strategického referenčného 
rámca na roky 2007 - 2013. Riadiaci orgán opis pripravil preto 
Revíziu opis v súlade s článkom 33 nariadenia Rady (es) 
č. 1083/2006, ktorá bola schválená 14.6.2012 na Monitorovacom 
výbore pre vedomostnú ekonomiku. 

pre opis je suma na realokáciu do op kahR vo výške 170 000 
000 €, z toho 144 500 000 € z eRdF a 25 500 000 € zo štátneho 
rozpočtu (šR) a jeden z hlavných dôvodov pre realokáciu 
z prostriedkov opis-u bolo jeho nízke čerpanie a pomalý pokrok 
v implementácii. schválená realokácia podľa prioritných osí 
opis sa dotkla samotných prioritných osí takto: 1. prioritná os 50 
mil. €, 2. prioritná os 20 mil. € a 3. prioritná os 100 mil. €. Celková 
finančná čiastka alokovaná na opis je 992 465 185 €, z toho 
843 595 405 € tvorí eRdF a 148 869 780 € je spolufinancovanie 

Graf	č.1	Stav	čerpania	prostriedkov	OPIS	oproti	plánu	(len	ERDF)

Tabuľka	č.3	Záväzok	SR	čerpania	prostriedkov	OPIS
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šR. k uvedenej alokácii sa pripočíta zdroj pro-rata vo výške 
99 648 100 €. najväčší dopad z pohľadu realokácie je na po3, 
kde sa v tomto programovom období zrealizuje len časť prác 
(pid - projektovo-inžinierska dokumentácia). plánovaný rozvoj 
a samotné budovanie fyzickej infraštruktúry širokopásmového 
prístupu sa tak presunie do programového obdobia 2014 – 
2020.

V rámci našich činností sa musíme intenzívne pripravovať na 
programové obdobie 2014-2020, ktoré majú za cieľ prípravu 
kvalifikovanej a zodpovednej partnerskej dohody s ek. Za týmto 
účelom je potrebné na báze odbornej diskusie sformulovať 
východiská pre ex-ante kondicionality v oblasti „Zlepšenie 
prístupu k informačným a komunikačným technológiám, 
ako aj ich využívania a kvality” kde Úrad Vlády sR v spolupráci 
s  Ministerstvom financií pripravujú „strategický rámec v oblasti 
rastu digitálnych služieb na podporu finančne dostupných, 
kvalitných a interoperabilných súkromných a verejných 
služieb v oblasti ikt a zvýšenie ich využívania občanmi vrátane 
zraniteľných skupín, podnikateľskými subjektmi a verejnou 
správou, vrátane cezhraničných iniciatív”. Vláda si veľmi dobre 
uvedomuje zložitosť tohto procesu a chce pristupovať k nemu 
zodpovedne, preto bol uznesením vlády schválený inštitút 

Rady Vlády pre partnerskú dohodu, kde budú pri príprave 
a formulovaní strategického rámca okrem zástupcov verejnej 
správy i partneri z vedeckej a akademickej oblasti, zástupcovia 
miest a obcí i napr. zástupcovia zamestnávateľov naprieč širokým 
spektrom. na úrovni pracovných skupín sa samozrejme musí 
riešiť i oblasť informatiky, ktorá má príslušné profesijné združenia, 
ktoré už deklarovali ochotu a pripravenosť pomôcť, preto verím, 
že ich pripomienky a názory budú nezanedbateľným prínosom 
pre celý proces.

Času máme skutočne veľmi málo a realizácia opis-u nám v tejto 
hektickej a zložitej dobe dáva skutočne málo možností pre 
úspešné zavŕšenie programu, jednako je moje životné poznanie 
dané tým, že často krát sa z posledného po vhodnej sebareflexii 
a naštartovaní správnych opatrení môže stať prvý. príkladom je aj 
moja dlhoročná praktická skúsenosť so zavádzaním inovatívnych 
informatických prvkov, a preto do budúcnosti pozerám s 
potrebnou pokorou ale s potrebnou dávkou optimizmu a som 
si vedomý všetkých úskalí, ktoré nám zložitosť informatizácie 
prináša a ktoré sa budem každodenným zodpovedným 
prístupom a usilovnosťou snažiť bezodkladne vyriešiť.

Norbert Molnár, generálny riaditeľ sekcie RO OPIS, ÚV SR

PREHĽAD ČERPANIA PO1 OPIS A PRÍPRAVA NOVÝCH PROJEKTOV  
Ministerstvo financií slovenskej republiky (MF sR) ako 
sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre 
operačný program informatizácia spoločnosti (soRo 
opis) vykazovalo čerpanie v rámci prioritnej osi č. 1 opis 
„elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb“ 
ku koncu marca 2012 na úrovni 97,18 miliónov eUR z eRdF.  
V polovici júna dosiahlo čerpanie výšku 115,62 miliónov eUR 
z  eRdF, čo znamená, že za mesiac a pol vzrástlo čerpanie o 12,3 
percenta.

do konca roka 2012 ostáva ešte v rámci prioritnej osi č. 1 opis 
vyčerpať 73,87 miliónov eUR z eRdF.

V tomto roku boli zatiaľ podpísané tri Zmluvy o nenávratný 
finančný príspevok (nFp) v celkovej hodnote 56,16 miliónov eUR 
(alokácia nFp), konkrétne ide o národné projekty: elektronizácia 
služieb Ministerstva hospodárstva sR, elektronické služby 
generálnej prokuratúry sR a elektronické služby sociálnej 
poisťovne.

V procese hodnotenia sú aktuálne štyri Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v celkovej alokácií nFp vo výške 82,66 
miliónov eUR. hodnotenými žiadosťami sú: elektronická 
zbierka zákonov, elektronické služby Ústavného súdu sR, ÚpVs 
i. a datacentrum obcí a miest.

V najbližšom čase sa plánujú zverejniť písomné vyzvania na tri 
národné projekty, a to: elektronizácia služieb nR sR, ehealth ii. 
a  elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva.

Cieľom projektu Elektronizácia služieb NR SR je:
• Vybudovanie prehľadného, efektívneho, ľahko dostupného 

informačného nástroja pre publikovanie širokého spektra 
informácií o dianí na pôde zákonodarného zboru

• projekt má priblížiť dianie na pôde parlamentu širokým 
masám občanov, následkom čoho by mala rapídne vzrásť 
dôveryhodnosť národnej rady slovenskej republiky 

u občanov slovenskej republiky
• Vďaka projektu bude nR sR poskytovať prostredníctvom 

nového informačného systému „elektronické služby 
národnej rady slovenskej republiky“ priame služby 
zamerané na poskytovanie informácií, ako je napríklad 
priebeh jednotlivých legislatívnych procesov, priebeh 
rokovaní, ako aj široké spektrum štatistických údajov 
z diania v nR sR. 

Cieľom projektu eHealth II. je:
• Zabezpečenie ďalšieho rozvoja elektronických služieb 

zdravotníctva, zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti 
a smerovanie k strategickým cieľom ehealth 

• Zavedenie nových elektronických služieb zdravotníctva, 
ktoré posunú funkcionalitu nZis na interaktívnu úroveň 

• Vylepšenie možností používania elektronických služieb 
zdravotníctva 

• Zefektívnenie procesov poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v kontexte vývoja európskych iniciatív 

• Rozšírenie funkcionality národného zdravotného 
informačného systému v súlade s požiadavkami eÚ, 
odbornej obce a interoperability 

Cieľom projektu Elektronické služby Úradu priemyselného 
vlastníctva SR:

• Zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných 
elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva 
sR, ktoré zabezpečia občanom/ podnikateľom komfortné 
vybavovanie problematiky priemyselného vlastníctva 

• Vybudovanie integrovaného informačného systému 
priemyselného vlastníctva 

• Zaistenie používania elektronických služieb Úradu 
priemyselného vlastníctva sR v kontexte slovenského 
egovernmentu podľa nkiVs a isVs.

Lukáš Lukáč, riaditeľ odboru riadenia OPIS, MF SR
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prioritná os č.2 operačného programu informatizácia 
spoločnosti (opis) sa v súčasnosti skladá z jediného opatrenia 
2.1 „digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, 
jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho 
získavania, spracovania a ochrany“ a jej cieľom je skvalitnenie 
systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia 
poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie 
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej 
úrovni. V rámci prioritnej osi č.2 sa tento rok začal dlho 
očakávaný posun od vízií smerom k implementácii. od 
marca 2012 bolo zazmluvnených osem národných projektov 
a koncom júna 2012 sa očakáva aj proces predkladania 
a vyhodnocovania projektov z dopytovo-orientovanej výzvy 
a písomného vyzvania pre národný projekt č.9 „harmonizácia 
informačných systémov“.

Súčasný stav
na základe vyhlásených písomných vyzvaní boli na soRo 
predložené všetky žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku (nFp) pre národné projekty. Žiadosť 
o nFp ,,harmonizácia informačných systémov“ bola stiahnutá 
zo strany žiadateľa. soRo pristúpil k vyhláseniu nového 
písomného vyzvania pre tento projekt. dátum uzávierky je 
stanovený na 25.6.2012. prehľad ôsmich zazmluvnených 
národných projektov je uvedený v tabuľke č.1. 

V súčasnosti prebieha realizácia verejných obstarávaní (viac 
ako 100), ktoré tvoria nevyhnutnú podmienku pre úspešné 
čerpanie nFp a tiež sú predpokladom naplnenia cieľov 

projektov, rovnako ako dosiahnutia plánovaných hodnôt 
merateľných ukazovateľov. schválené merateľné ukazovatele 
pre projekty sú v tabuľke č.2.

dňa 14. februára 2012 bola vyhlásená dopytovo-orientovaná 
výzva „digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných 
a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií“, ktorá 
má aktuálny termín uzávierky 29. júna 2012 a indikatívna 
výška finančných prostriedkov po znížení kvôli plánovanej 
realokácii je 20 000 000 eUR.  

Čerpanie
Zazmluvnené národné projekty sú v úvodnej fáze 
implementácie a ich žiadatelia v súlade so Zmluvou o nFp 
začínajú predkladať žiadosti o platbu (Žop). V rámci nich 
bola na soRo ku 22. júnu 2012 predložená celková suma 
412 177,61 eUR. 

V roku 2012 sa predpokladá vyčerpať suma 37 423 668,74 eUR 
(28 183 764,93 eUR zo zdrojov eRdF). Z celkovej alokácie pre 
prioritnú os č.2 opis je v rokoch 2013 až 2015 naplánované 
čerpanie v celkovej výške 157 161 325 eUR (118 358 194 eUR 
zo zdrojov eRdF). 

Je predpoklad, že ambiciózne plány súvisiace s úspešnou 
realizáciu všetkých projektov v rámci prioritnej osi č.2 opis, sa 
podarí naplniť.

Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ sekcie SORK, MK SR

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O IMPLEMENTÁCII PRIORITNEJ OSI Č.2 OPIS

Tabuľka	č.1:	Prehľad	zazmluvnených	národných	projektov

Tabuľka	č.2:	Merateľné	ukazovatele	v	rámci	národných	projektov
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WORKSHOP K NÁRODNÉMU PROJEKTU ÚPVS
Ministerstvo financií sR, v spolupráci s národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (nases), zorganizovali dňa 31. mája 
2012 workshop k tematike akcelerácie národného projektu spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy (ÚpVs) a 
prístupových komponentov (front-end pre služby verejnej správy smerom k občanom a podnikateľskej sfére; middleware pre 
asynchrónnu komunikáciu). 

predstavitelia nases, za účasti zástupcov žiadateľov/prijímateľov nenávratného finančného príspevku z opis, odprezentovali 
plán aktivít spojených s aktuálnym stavom, rozfázovaním uvedeného národného projektu na etapy a následné fázy, v rámci 
ktorých budú sprístupňované konkrétne služby spoločných modulov ÚpVs. 

Všetky podstatné informácie ohľadom hlavných míľnikov projektu, predpokladaných funkcionalít, služieb ako aj dôležité 
kontakty, nájdete zverejnené na stránke www.informatizacia.sk v časti opis, publicita.
aktuálnu štúdiu uskutočniteľnosti na národný projekt elektronické služby spoločných modulov ÚpVs a prístupových 
komponentov nájdete v časti opis, archív výziev.

(dm)
FOTO: MF SR

MV VE SCHVÁLIL REVÍZIU OPIS
dňa 14.júna 2012 sa na Úrade vlády sR uskutočnilo 9. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (MV 
Ve), pod vedením staronového predsedu, ministra školstva dušana Čaploviča. pod MV Ve patria tri operačné programy: Výskum 
a vývoj (op VaV), konkurencieschopnosť a hospodársky rast (op kahR) a samozrejme informatizácia spoločnosti (opis). Výbor 
schválil výročné správy za rok 2011 pre všetky tri op. schválil a revíziu opis, vznikla tak jeho verzia 4.0, pretože uznesením Vlády 
sR č.191 zo dňa 16.5.2012 o realokácii finančných prostriedkov došlo k presunu finančných prostriedkov do dvoch iných op - 
konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Zamestnanosť a sociálna inklúzia. spolu išlo o 170 MeUR: 50 MeUR z prioritnej osi 
1, 20 MeUR z prioritnej osi 2 a 100 MeUR z prioritnej osi 3. Z toho 144,5 MeUR sú zdroje  z eRdF. Celkovo teda bude mať opis 
992 MeUR plus zdroj „pro rata“ 92 MeUR.

(mi)

7



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

opis je spolufinancovaný z eRdF

OPIS POPOLUDNIE na konferencii iDEME 20. júna 2012

Konferenciu	iDEME	2012	otvoril	štátny	tajomník	MF	SR	Peter	
Pellegrini,	v	ktorého	gescii	je	aj	informatizácia	spoločnosti.

Iveta	Fulopová	zo	Softecu	predstavila	jeden	z	bežiacich	OPIS	
projektov	–	Register	sociálnych	dávok	na	Ministerstve	práce,	
sociálnych	vecí	a	rodiny.“

Pavel	Bojňanský,	generálny	riaditeľ	sekcie	informatizácie	spoloč-
nosti	na	MF	SR,	informoval	o	stave	implementácie	Prioritnej	osi	1	
OPIS	a	o	ďalšom	postupe.

Pohľad	na	účastníkov	panelovej	diskusie,	zľava	Milan	Ištván	
(PPP),	Peter	Szakács	(MZ	SR),	Štefan	Červenka	(Sociálna	posťov-
ňa),	Igor	Baník	(Softec)	a	Katarína	Lengyelová	(moderátorka).

Fotoreportáž

Druhá	časť	panelovej	diskusie,	zľava	Rastislav	Janota	(NASES),	
Gabriel	Rusznyák	(MF	SR),	Lukáš	Lukáč	(MF	SR)	a	Pavol	Maliarik	
(MV	SR).

Konferencie	v	hoteli	Bôrik	v	Bratislave	sa		zúčastnilo	vyše	150	
záujemcov.	Medzi	prezentujúcimi	boli	aj	Norbert	Molnár	(ÚV	
SR),	Jaroslav	Mendel	(MK	SR)	a	Ivan	Ištvánffy	(generálny	riaditeľ	
NASES).

Foto: Alexandra Ištvánová
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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 
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 2/2012: 28.6.2012.

KONTAKTY NA ORGÁNY OPIS

opis je spolufinancovaný z eRdF

REALOKÁCIA Z OPIS

súťaž o opis

9. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (MV Ve), ktoré sa uskutočnilo 14. júna tohto 
roku na Úrade vlády sR,  sa zaoberalo aj revíziou opis v dôsledku realokácie finančných prostriedkov do dvoch iných 
operačných programov, ktorá vznikla na základe uznesenia Vlády sR.

Súťažná otázka:	
Aká	je	celková	výška	realokovanej	sumy	z	OPIS?

a)	 20	mil.		€
b)	 50	mil.		€
c)	 170	mil.		€

Vaše odpovede na súťažnú otázku spolu s kontaktnými údajmi zasielajte do 31. júla 2012 na mailovú adresu 
jana@ p3.sk. trom vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré 
venuje občianske združenie partnerstvá pre prosperitu a spoločnosti dataLan a hewlett-packard.

Výhercami súťaže o opis z čísla 01/2012  sú: Bahník Pavel, Bzince pod Javorinou, Dovalová Katarína, Banská Bystrica, 
Škulová Jana, Bratislava. správna odpoveď b)	Kontrolórsky	informačný	systém	SR	–	Elektronické	služby	NKÚ	SR.

(jm)

Informácie ohľadom informatizácie spoločnosti nájdete na 
www.informatizacia.sk
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