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RIADIACI VÝBOR SCHVÁLIL OSEM ŠTÚDIÍ  
V OBJEME VYŠE 100 MILIÓNOV EUR!

Na rokovaní Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti Prioritnej 
osi 1 OPIS dňa 12. júna 2013 na MF SR, ktoré viedol štátny tajomník Peter 
Pellegrini, bolo schválených osem nových štúdií pre národné eGovern-
ment projekty:

Hlavným cieľom projektu Elektronické služby EXIMBANKY SR je vybu-
dovanie definovaných elektronických služieb za účelom efektívnej komu-
nikácie medzi klientmi - právnickými osobami a pracovníkmi príslušných 
oddelení EXIMBANKY SR. Elektronizácia definovaných služieb a procesov 
súvisiacich s podávaním a správou žiadostí umožní skvalitniť poskytovanie 
služieb klientom, zvýšiť efektívnosť administratívnych procesov, prispieť  
k lepšiemu informovaniu o službách, skrátiť čas poskytovania služieb, zjed-
nodušiť a zrýchliť dostupnosť informácií klientom.

Výstupy realizácie projektu Elektronické služby monitoringu obvine-
ných a odsúdených osôb (ESMO) technicky umožnia ukladanie alterna-
tívnych trestov a celkovo sprístupnia eGovernment služby týkajúce sa život-
ných situácií súvisiacich s bezpečnosťou.

Víziou projektu Informačný systém pre platby a evidenciu správnych 
a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok je 
vytvorenie finančne efektívneho, spoľahlivého a bezpečného riešenia, kto-
ré bude poskytovať služby občanom a podnikateľom ako aj zabezpečovať 
podporu činností jednotlivých povinných osôb pri realizácii platieb správ-
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nych a súdnych poplatkov verejnej správe prostredníctvom platieb v hotovosti, platobnými kartami, bankovým 
prevodom alebo platbou cez internet.

Hlavnými cieľmi projektu Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu sú: zavedenie plne elek-
tronických služieb NBÚ, ktoré zabezpečia občanom a podnikateľom komplexné vybavovanie záležitostí vo 
vzťahu k NBÚ; poskytovanie služieb PKI infraštruktúry (infraštruktúra verejného kľúča) nevyhnutných pre elek-
tronický výkon verejnej moci všetkých povinných osôb a poskytnutie bezpečnostných prvkov PKI infraštruktúry 
potrebných pre bezpečnú výmenu dokumentov typu G2G.

Projekt Elektronizácia služieb Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) je zameraný na elektronické 
služby PPA, prostredníctvom ktorej MPRV SR zabezpečuje a podporuje mechanizmy čerpania európskych fon-
dov na podporu poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a rozvoja vidieka. Riešenie projektu sa však neob-
medzuje iba na elektronické služby PPA, ale vytvára podmienky pre budovanie elektronických služieb MPRV SR, 
ako aj ďalších organizácií v jeho pôsobnosti.

Vybudovaný Register priestorových informácií (RPI) bude obsahovať metaúdaje, ako jednotný a údajovo 
konzistentný zdroj údajov o všetkých priestorových informáciách verejnej správy SR, prípadne aj tretích strán,  
v zmysle zákona o NIPI (národná infraštruktúra pre priestorové informácie).

Projekt Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda sa za-
meriava na implementáciu elektronických služieb v oblastiach sprístupňovania otvorených dát, poskytovania 
finančných prostriedkov Úradom vlády Slovenskej republiky, elektronickej vlády (rokovania vlády, úloh z uzne-
sení vlády a rokovania poradných orgánov vlády), vybavovania sťažností a protikorupčných opatrení a súvi-
siaceho vykonávania kontrolných činností vlády, poskytovania informácií o dotačných schémach z fondov EÚ 
a iných finančných pomocí a rámcov.

Základnými cieľmi projektu Elektronické služby zdravotníctva (eSZ) – rozšírenie funkcionality a rozsahu 
služieb sú: rozšírenie funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva; rozšírenie bezpečnostných 
mechanizmov pre ochranu osobných údajov osobitnej kategórie rozšírenej funkcionality a rozsahu elektronic-
kých služieb zdravotníctva eSZ; zlepšenie výkonnosti riešenia eSZ; zlepšenie správy riešenia eSZ.

P.č. Názov projektu Prijímateľ Alokácia v EUR

1. elektronické služby eXimBAnkY sr EXIMBANKA SR 4 999 440 

2.
elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb 
(esmo) MS SR 24 268 000

3.
informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych 
poplatkov (is pep), ako súčasť  komplexnej služby e-kolok NASES 5 277 000

4. elektronické služby národného bezpečnostného úradu (nBú) NBÚ 11 760 000

5. elektronizácia služieb pôdohospodárskej platobnej agentúry (ppA) PPA 15 122 700

6. register priestorových informácií (rpi) MŽP SR 6 499 333,20

7.
elektronické služby úradu vlády slovenskej  republiky - edemokracia  
a otvorená vláda NASES 28 800 000

8.
elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu 
služieb MZ SR 7 000 000

CELKOM 102 926 473,2

(mi)
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ZO ZASADNUTIA MVVE
Na Úrade vlády SR rokoval dňa 13. júna 2013 Moni-
torovací výbor pre vedomostnú ekonomiku (MV VE). 
Schválil výročné správy pre všetky tri operačné progra-
my v jeho gescii: OP Konkurencieschopnosť a hospo-
dársky rast, OP Výskum a vývoj a OPIS. Podľa predlože-
nej aktuálnej informácie o stave implementácie OPIS 
je čerpanie k 31.máju 2013 na národnej úrovni 246,4 
miliónov EUR, čo je 29,21 % z celkovej alokácie ERDF 
pre OPIS (prírastok čerpania v mesiaci máj bol 9 mili-
ónov EUR, t.j. 1,07 %). OPIS čerpal ku koncu roku 2012 
sumu 230,3 miliónov EUR t.j. nárast o 16,05 mil. EUR ku 
koncu mája 2013. Kontrahovanie OPIS k 31. máju 2013 
je 691,18 miliónov EUR, t.j. 81,93 % z celkovej alokácie 
OPIS. K 31.decembru 2012 bolo kontrahovanie 614,91 
miliónov EUR, t.j. 72,89 % z OPIS. Pokrok od začiatku 
roku 2013 v kontrahovaní bol 76,28 miliónov EUR.

V informácii sa tiež uvádza, že súlade s uznesením vlá-
dy SR č.123 zo 7. marca 2013 bod B.2. bol spracovaný 
Akčný plán na zrýchlenie čerpania a implementácie 
OPIS. Za prioritnú os 1 boli prijaté opatrenia týkajúce 
sa zrýchlenia kontrahovania a čerpania. V uvedenej 
súvislosti sa realizujú opatrenia týkajúce sa ďalšieho 

schvaľovania štúdií uskutočniteľnosti; vyhlasovania pí-
somných vyzvaní a procesy uzatvárania zmlúv o NFP. 
Osobitne sa to týka projektov: Register priestorových 
informácií; Portál e-Demokracia otvorenej vlády; Di-
gitálna agenda pre samosprávu; Elektronické služby 
rezortu pôdohospodárstva a pôdohospodárskej pla-
tobnej agentúry; Elektronické služby ÚVO SR II. 

Vychádzajúc z pracovného rokovania vlády SR k čer-
paniu eurofondov dňa 13. apríla 2013 a na základe ro-
kovania so zástupcami Európskej komisie dňa 23. aprí-
la 2013 je v súčasnosti pozornosť venovaná kľúčovým 
projektom, ktoré pomôžu v čerpaní záväzkov 2010  
a 2011 do konca roku 2013. Príklady kľúčových projek-
tov: Elektronické služby súdnictva; Národná evidencia 
vozidiel časť II; Elektronické služby MV SR na úseku 
verejnej správy; Elektronizácia vyučovacieho procesu; 
Dátové centrum eGovernementu. V rámci Akčného 
plánu OPIS boli v uvedenej súvislosti tiež prijaté úlohy 
a opatrenia na urýchlenie čerpania.

(mi)

VÝZVA ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MIEST – „eMESTÁ“
Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS (ďalej len „SORO 
OPIS“) zverejnilo 18. apríla 2013 výzvu na Elektronizáciu služieb miest – „eMestá“. Táto významná výzva 
môže 37 oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok pomôcť pri elektronizácií verejnej 
správy a rozvoji elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Cieľom projektov, ktoré budú 
realizované v rámci tejto výzvy je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb samospráv na takú úroveň, 
ktorá významne znižuje administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov 
vykonávajúcich jednotlivé úkony. Hlavným zámerom týchto projektov má byť elektronizácia tej časti 
služieb samosprávy, ktoré sú považované za jej originálne kompetencie.

Cieľom výzvy, resp. projektov v rámci tejto výzvy, je 
sprístupnenie elektronických služieb miest a zabezpe-
čenie ich všeobecnej použiteľnosti. Vďaka tejto výzve 
si jednotlivé mestá s ohľadom na aktuálny stav ich in-
formačných systémov vyberú unikátnu kombináciu 
služieb (z povinných a voliteľných služieb), pričom dô-
raz sa kladie na dobudovanie architektúry, ktorá bude 
odzrkadľovať ich vlastnú koncepciu poskytovania 
eGov služieb. Elektronizácia procesov bude realizova-
ná v oblastiach miestnych daní (napr. služba: Platenie 
miestnych daní, Podávanie daňového priznania k dani 
z nehnuteľností), poplatkových povinností (Platenie 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavby), pripomienkovania návrhov nariadení či inves-
tičných zámerov miest.

V súvislosti s výzvou bolo realizovaných 5 worksho-
pov v mestách Banská Bystrica, Bardejov, Žilina, Nitra 

a Bratislava, s cieľom poskytnúť predovšetkým opráv-
neným žiadateľom dôležité informácie o príprave žia-
dosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj informá-
cie k vypracovaniu Koncepcie rozvoja informačných 
systémov a ďalšie.

Od vyhlásenia výzvy zodpovedal SORO OPIS na množ-
stvo otázok, ktoré boli doručené. Najčastejšie kladené 
otázky nájdu záujemcovia na stránke www.informa-
tizacia.sk v časti Poradňa.

Lehota na predkladanie žiadostí o nenávratný finanč-
ný príspevok je stanovená na 5. august 2013.

Ďalšie zaujímavé informácie k výzve sú k dispozícií na 
stránke www.informatizacia.sk v časti OPIS/Aktuál-
ne výzvy.
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KONFERENCIA OPIS 2013 ZAUJALA VEREJNOSŤ SVOJOU PESTROSŤOU

Na jarnej Konferencii OPIS 2013 boli prediskutované témy spustenia elektronických služieb, prekážok  
v čerpaní, zložitých procesov verejného obstarávania, ale aj prínosy najzaujímavejších projektov a zákon 
o eGovernmente.

„Máme	ťažkosti	a	hrozí	nám	prepadnutie	prostriedkov	aj	
tento	 rok“ oznámil verejnosti digitálny líder a štátny ta-
jomník MF SR Peter Pellegrini. Ako ďalej uviedol „tí	pra-
covníci	ktorí	sa	OPISom	zaoberajú,	hľadajú	a	pripravujú	
nepretržite	ďalsie	projekty	a	nové	riešenia“. Jedným z pro-
jektov, ktoré uviedol, je aj digitalizácia vzdelávacieho pro-
cesu pre deti od materských cez základné až po stredné 
školy tak, aby sa odstránila sociálna nerovnosť prístupu 
detí k IKT.

Intenzívne nasadenie zodpovedných pracovníkov potvr-
dil aj generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti Norbert Molnár, 
ktorý dodal: „Nerealizujeme	žiadne	rýchlokvasené	projek-
ty.	Všetko	v	prípravnej	aj	realizačnej	fáze	detailne	konzul-
tujeme	s	Európskou	komisiou	s	cieľom	dosiahnuť	čo	naj-
väčší	úžitok	pre	občanov.“

Konferencia sa konala v deň, kedy bol vládou SR schvále-
ný nový zákon o eGovernmente. Jeho cieľom je umožniť 
elektronickú komunikáciu medzi občanmi a inštitúciami 
tak, aby nevznikali zbytočné byrokratické prekážky, a aby 
občania nemuseli behať z jednej inštitúcie do druhej. 
Taktiež sa výrazne skráti doba získania informácie, ktorú 
občan potrebuje. eGovernment počíta aj s vytvorených 
tzv. elektronických schránok. Ide o také úložisko oficiál-
nych dokumentov, prostredníctvom ktorých si obyvatelia 
tieto dokumenty budú môcť vyzdvihnúť v pohodlí svojho 
domova. 

Veľmi úzko s eGovernmentom súvisí aj iniciatíva eDe-
mokracie a Open Data, ktorú predstavil splnomocne-
nec vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagač spolu  
s generálnym riaditeľom RO OPIS Norbertom Molnárom. 
Slovensko sa touto aktivitou pridáva medzi lídrov, ktorí 
otvárajú svoje verejné dáta obyvateľom, akými sú Veľká 
Británia, Dánsko, Holandsko či Švédsko.

Sprostredkovateľské orgány pre Operačný program Infor-
matizácia spoločnosti informovali o postupe a jednotli-
vých fázach ich projektov a celých procesov. Fungujúcimi 
sú už služby, ktoré síce bežný občan ešte nevníma ako 
svoj benefit, ale výrazne nás posúvanú v elektronizácii 
smerom dopredu. Ide o projekty Úradu pre verejné ob-
starávanie, Štatistického úradu a Najvyššieho kontrolného 
úradu. V rámci digitalizácie nášho kultúrneho dedičstva je 
predovšetkým Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Sloven-
ská národná knižnica v Martine za polovicou, čo zname-
ná, že čoskoro uzrú svetlo sveta rozličné artefakty, ktoré sa 

doteraz museli uchovávať v špecifických podmienkach. 
Samozrejme, len v digitálnej podobe.

Účastníkov konferencie zaujala aj informácia o progrese  
v projekte eHealth, a to najmä o elektronických zdra-
votných knižkách (elektronická zdravotná karta), ale aj o 
bezpečnosti databáz, ktoré budú zhromažďovať údaje o 
obyvateľoch ako o pacientoch spolu s ich presnou dia-
gnostikou. Prezentácie projektu Ministerstva vnútra SR 
upriamili pozornosť najmä na vytváranie jednotlivých 
registrov, napr. register obyvateľstva, register adries, ktoré 
následne umožnia fungovanie 14 ďalších elektronických 
služieb pre obyvateľov, ale najmä pre samosprávy.

V rámci diskusií a okrúhleho stola sa veľký priestor venoval 
verejnému obstarávaniu a procesmi s tým spojenými. Od-
borníci z radov ministerstiev, mimovládnych organizácií, 
koncových prijímateľov finančných prostriedkov z progra-
mu OPIS sa zhodli na skutočnosti, že práve prieťahy vo ve-
rejnom obstarávaní vážne ohrozujú reálne naštartovanie 
projektov a v neposlednom rade aj čerpania peňazí. Môže 
sa stať, že časť prostriedkov nebudeme mať šancu použiť. 
Verejné obstarávanie mnohokrát definuje ako hlavný uka-
zovateľ najnižšiu cenu, čo napr. pri softvérových aplikáci-
ách nie je práve najšťastnejšia voľba. Taktiež nedostatočne 
presne popísaný predmet zákazky zo strany verejných ob-
starávateľov komplikuje firmám tvorbu kvalitných ponúk  
a zbytočne naťahuje čas. Samotným projektom nepomáha 
ani fluktuácia v ich manažérskych a projektových tímoch 
na oboch stranách a ťažkopádnosť súčasnej legislatívy, 
ktorú pomôže vylepšiť práve vládou SR schválený zákon  
o eGovernmente.

Pozitívnou informáciou je spustenie Ústredného portálu 
verejnej správy – miesta, kam sa budú dať umiestniť všet-
ky elektronické služby, ktoré vzišli z projektov. Na jednom 
mieste si teda obyvatelia budú môcť ponachádzať tie in-
formácie z ich občianskeho života, resp. životnej situácie, 
ktoré potrebujú a budú môcť využívať aj princíp elektro-
nickej služby ako takej.

Výraznou zmenou prejdú aj pravidlá týkajúce sa zhro-
mažďovania osobných údajov v internetovom prostredí. 
Prísnejšie nariadenia budú nielen ohľadne uchovávania, 
ale predovšetkým toho, aké osobné informácie si od vás 
môže napr. internetový obchod vypýtať , kto bude zod-
povedný, ak tieto citlivé osobné údaje uniknú alebo sa 
stratia a výrazne sa zvýšia aj pokuty za takéto činy.

Zdroj: www.opis.gov.sk
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PRI BUDOVANÍ REGISTRA VŠETKÝCH ADRIES NA SLOVENSKU JE 
NEVYHNUTNÁ SPOLUPRÁCA MIEST A OBCÍ
Vo štvrtok 25. apríla 2013 v Nitre a v stredu 15. mája 2013 v Banskej Bystrici sa uskutočnili workshopy  
k Informačnému systému Registra adries, ktorý v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti 
/OPIS/ buduje ministerstvo vnútra. Na stretnutiach sa hovorilo o prínose projektu, stave príprav a úkonoch, 
ktoré je potrebné zabezpečiť pre jeho úspešné zavŕšenie.

Hlavným zámerom projektu Informačný systém registra adries /IS RA/, ako uviedli Kamil Fako a Zuzana 
Nemčeková zo Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR /SITB MV SR/, je vytvorenie 
jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov o všetkých adresách v Slovenskej republike a ich 
lokalizácii, na základe ktorých bude možné jednoznačne identifikovať stavebné objekty. Údaje z toho 
systému budú slúžiť potrebám orgánov ústrednej i miestnej štátnej správy, orgánov samosprávy obcí a samo-
správnych krajov, záchranárov a pôšt; rovnako však potrebám podnikateľskej sféry a obyvateľov Slovenskej 
republiky.

IS RA zabezpečí referenčnosť a právnu záväznosť poskytovaných údajov. To znamená že bude  predstavovať 
zdroj platných údajov pre jednoznačnú identifikáciu stavebných objektov označených orientačným, prípadne 
súpisným číslom, ktorého súčasťou bude aj evidencia lokalizácie adresných bodov. Adresné body evidova-
né v priestorových súradniciach záväzných súradnicových systémov budú pripravené aj na využitie  
v geografických informačných systémoch a navigáciách záchranných, policajných a iných bezpečnost-
ných služieb. Prezentáciu k tejto časti projektu uviedol Martin Iring z dodávateľskej spoločnosti Ness 
Slovensko a. s.

Do registra adries budú prispievať orgány verejnej správy podľa svojich kompetencií. Napríklad ministerstvo 
vnútra bude vkladať názvy obcí, ich začlenenie do územnosprávnej jednotky, názvy častí obcí a pod. Obce 
budú zapisovať názvy ulíc, súpisné a orientačné čísla, čísla bytov a podlažia.

Záujem o workshopy bol veľký - s takmer  dvesto  zástupcami obvodných, miestnych a mestských úradov, naj-
mä pracovníkmi ohlasovní prednášajúci diskutovali o potrebnej spolupráci a vzájomne si vyjasňovali niektoré 
témy. Novovznikajúci register adries bude primárne naplnený z Informačného systému Registra obyvateľov  
/REGOB/. Preto je dôležité, ako prízvukoval zástupca generálneho riaditeľa SITB MV SR Pavol Maliarik, 
aby obce zabezpečili kontrolu a opravy nepresných, neúplných alebo nesprávnych adries dosiaľ evido-
vaných v registri obyvateľov. 

Hlavnou úlohou validácie adries je doplnenie adries nebytových budov, ktoré sa v minulosti neevidovali. Túto 
kontrolu bude musieť vykonať každá obec. Za obce nepripojené na informačný systém REGOB opravu údajov  
v  systéme vykonajú miestne príslušné oddelenia dokladov okresných riaditeľstiev PZ. Spôsoby pripojenia 
obcí odprezentovala Nataša Košová zo  SITB MV SR.

S uvedením nového registra adries do plnohodnotnej prevádzky sa počíta od 1. januára 2014. K tomu-
to dátumu by mal byť pripravený aj nový zákon o registri adries, o ustanoveniach ktorého prítomných 
informovali Oľga Plišňáková a Juraj Muravský zo Sekcie verejnej správy MV SR.

Zdroj: MV SR
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ZMLUVY ZVEREJNENÉ V MÁJI A V JÚNI 2013

Ministerstvo financií SR ako SORO OPIS uzatvorilo v mesiaci máj a jún 2013 dve zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Elektronizácia 
služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“ a „Register a identifikátor právnických 
osôb a podnikateľov“.

Hlavný cieľ národného projektu „Elektronizácia slu-
žieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov 
a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slo-
venskej republiky“ spočíva vo vybudovaní elektro-
nických služieb Ministerstva zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len 
„MZV a EZ SR“) pre občanov a podnikateľov, ako aj 
pre pracovníkov MZV a EZ SR v oblastiach podpory 
podnikateľov, riešenia krízových situácií, konzulárnych 
služieb ako aj sprostredkovania služieb iných inštitú-
cií verejnej správy. Komplexné riešenie bude pokrývať 
kľúčové oblasti poskytovania služieb, prispeje k bu-
dovaniu jednotného digitálneho trhu v EÚ a umož-
ní vzájomné využívanie údajov v rámci rezortu, ako 
aj napojenie na centrálne registre a ISVS príslušných 
úradov. Inovované poskytovanie služieb pre občanov 
a podnikateľov počíta s využitím moderných mobil-
ných technológií, ako komunikačných kanálov. Príkla-
dom služieb, ktoré bude môcť občan po zrealizovaní 
tohto projektu využiť, sú napr. podanie žiadosti o vy-
danie vodičského preukazu v zahraničí, vybavovanie 
si náhradných cestovných dokladov, alebo poskytova-
nie pôžičky občanovi Slovenskej republiky pri vzniku 
výnimočnej situácie v zahraničí. 

Ďalším cieľom projektu je zlepšenie možnosti vstupu 
slovenských podnikateľov na trhy krajín EÚ, čo jed-
nak zlepší exportný potenciál SR a tiež prispeje k vy-
budovaniu jednotného digitálneho trhu v EÚ. Projekt  
v tomto predstavuje prvý a zásadný krok k odbúra-
vaniu národných hraníc v podnikaní v rámci EÚ a zá-
roveň sa skráti čas a zvýši sa pohodlie pri vybavovaní 
služby pre občana a podnikateľa, skráti sa čas a zvýši sa 
efektívnosť pri spracovávaní a poskytovaní služieb pre 
MZV. Predovšetkým vybudovanie prístupového bodu 
pre komunikáciu podnikateľských subjektov zvyšuje 
exportný potenciál jednotlivých podnikateľov, a tak 
celkovo zásadné zlepšuje konkurencieschopnosť SR, 
jedného z hlavných cieľov kohéznej politiky EÚ. 

Zmluva bola 23. mája 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 
7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k in-
formáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádz-

kuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 24. mája 
2013. 

Výška nenávratného finančného príspevku je 
10 000 000,00 EUR.

Cieľom národného projektu „Register a identifikátor 
právnických osôb a podnikateľov“ (ďalej len „RPO“) 
je vytvorenie referenčného elektronického registra 
všetkých právnických osôb a podnikateľov (v zmysle 
Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy je 
RPO jedným zo základných registrov), ako nadstavbu 
nad existujúcimi zdrojovými registrami tak, aby moh-
la byť právnická osoba a podnikateľ identifikovaný  
v reálnom čase vo všetkých ISVS rovnakým spôsobom. 
To znamená, že právnická osoba alebo podnikateľ 
budú musieť údaje požadované registrátorom pred-
ložiť iba raz, čo v praxi znamená, že každá inštitúcia 
verejnej správy nebude ďalej od nich požadovať pred-
kladanie rovnakých údajov, alebo iných dokumentov 
identifikujúcich právny subjekt, ale nájde si ich priamo 
prostredníctvom RPO. 

Verejná správa prostredníctvom tohto projektu reali-
zuje kľúčové nástroje pre poskytovanie elektronických 
služieb a jeho implementácia bude mať dopad na ži-
votné situácie súvisiace so zaregistrovaním právnickej 
osoby a podnikateľov ako aj na situácie, kde je potreb-
né overiť informácie o právnických osobách a podni-
kateľoch. 

Navrhované riešenie podporí elektronizáciu internej  
a externej komunikácie verejnej správy. 

Zmluva bola 4. júna 2013 zverejnená podľa § 5a  
ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístu-
pe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 
prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 
5.júna 2013. 

Výška nenávratného finančného príspevku je  
12 000 000,00 EUR.

Zdroj: MF SR
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ROZHOVOR SO SPLNOMOCNENCOM VLÁDY PRE OBČIANSKU 
SPOLOČNOSŤ FILIPOM VAGAČOM A GENERÁLNYM RIADITEĽOM 
RIADIACEHO ORGÁNU OPIS NORBERTOM MOLNÁROM

Pri odborných diskusiách sme zaregistrovali prí-
pravu realizácie nového projektu „open data“, 
mohli by ste našim čitateľom tento projekt prosím 
Vás priblížiť? 

NM: V tomto kvartáli pripravuje-
me začiatok projektu s mimoriad-
ne užitočným výsledkom pre spo-
ločnosť a službami pre občanov  
s názvom „eDemokracia a otvo-
rená vláda“. Realizáciou tohto 
projektu sa revolučne zmení 
prístup občanov k informáciám 
vo všetkých oblastiach verejnej 
správy a Slovensko sa tak zara-

dí medzi lídrov a najvyspelejšie krajiny a pripojí sa  
k tým pokrokovým vládam, ktoré iniciatívu opendata 
už realizujú. Otvorené dáta sú k dispozícii zdarma pre 
každého, neobsahujú žiadne obmedzenia, čo umožní 
ich opakované zverejnenie v zmysle zákona 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov. Zjednodušene, nebu-
de musieť niečo zložité vypisovať, aby ste niečo dôleži-
té dozvedeli a ešte aj na to čakali.

FV: Vízia ku ktorej táto spoločnosť 
smeruje, je vytvorenie takých pod-
mienok a prostredia pre dostup-
nosť všetkých informácií o ktoré 
majú občania záujem sledovať, 
elektronických služieb, elementár-
nych dát o činnosti verejnej správy, 
ale aj základného stavebného ka-
meňa pre vývoj aplikácií a spraco-
vanie poskytovaných dát prostred-

níctvom iniciatívy občanov. Takýto prístup umožní 
rozsiahly pohľad na činnosť inštitúcií verejnej správy 
a podporí zapojenie občanov do verejných záležitostí.

NM: Zároveň elektronizácia služieb tejto agendy vlá-
dy Slovenskej republiky vytvorí podmienky pre zlep-
šenie a sprehľadnenie mechanizmu poskytovania fi-
nančných prostriedkov plošne a zvýši informovanosť 
o možnostiach ich čerpania, sprehľadní a zvýši ich 
transparentnosť. Zavedenie novej elektronickej vlády 
umožní lepšie prepojenie vlády s ostatnými ústredný-
mi orgánmi štátnej správy. Som rád že OPIS hmatateľ-
ne prispieva k realizácii takéhoto projektu.

Prezentovali ste na úvod hneď niekoľko zaujíma-
vých informácií, ale nie sú dnes potrebnejšie iné 
projekty?
FV: Existuje medzinárodná Iniciatíva pre otvorené 
vládnutie, do ktorej sa zatiaľ zapojilo 50 krajín, okrem 
iných Dánsko, Holandsko, Švédsko, Česká republika, 
Nórsko, ako aj USA. Vláda Slovenskej republiky sa tiež 
pridala k Partnerstvu pre otvorené vládnutie a zaviazala 
sa otvárať viac verejnú správu občanom. Medzi hlavné 
záväzky, ku ktorým sa vstupom do Iniciatívy pre otvo-

rené vládnutie Slovensko prihlásilo, patrí transparent-
nosť vlády a VS, občianska participácia, zodpovednosť 
a otvorenosť prostredníctvom nových technológií  
a podporí tak využívanie nových technológií pri vy-
tváraní inovácií a tiež aktívnu participáciu občanov pri 
zapájaní sa do verejnej diskusie. Realizáciou projektu 
sa podporia opatrenia na sprístupnenie informácií tý-
kajúcich sa aktivít vlády a VS, a bude sa riadiť pravidla-
mi, prostredníctvom ktorých sa za tieto aktivity bude 
zodpovedať.

NM: Dnes ako ťažisková téma dominuje spoločenská 
diskusia a tlak na znižovanie deficitu verejných finan-
cií. Neviem si odhliadnuc od projektu Elektronických 

rozhovor



služieb Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý OPIS tiež 
podporoval, predstaviť iný vhodnejší projekt. Tento 
projekt veľmi úzko súvisí s „Akčným plánom iniciatívy 
pre otvorené vládnutie“, „Stratégiou informatizácie ve-
rejnej správy“, „Národnou koncepciou informatizácie 
verejnej správy“ a „Revíziou budovania eGovernmen-
tu“. Vytvorením portálu otvorených dát data.gov.sk 
priamo nadväzuje napr. na „Centrálny register zmlúv“ 

a pripravovaný „Centrálny register projektov“ finan-
covaných formou návratnej a nenávratnej finančnej 
pomoci z verejných prostriedkov (uznesenie vlády Slo-
venskej republiky č. 689/2011) v zámere poskytovania 
dát verejnosti. Súčasne ho ale presahuje zámerom vy-
tvorenia špecifického portálu, na ktorom sa postupne 
budú zhromažďovať informácie o existujúcich dátach, 
ktorými VS na Slovensku disponuje. Smerujeme tak ku 
skutočnej otvorenosti verejnej správy k občanovi.

FV: Najpodstatnejším prvkom je, že nepôjde o klasickú 
webovú stránku, na ktorej budú poskytované rozličné 
dáta. Na portáli otvorených dát bude postupne vytvo-
rený katalóg dostupných dát VS, ktorý bude prístup-
ný pre ďalšie automatizované spracovanie. Znamená 
to, že na jednom mieste bude možné nájsť dáta ale-
bo prístup k dátam. Tieto či už občania, podnikatelia, 
ale aj samotná VS potrebujú na ďalšie spracovanie. Ide  

o unikátny a inovatívny portál, ktorý doteraz na Sloven-
sku neexistuje a zlepší sa prístup k existujúcim dátam, 
ktorými disponujú orgány VS. Súčasťou vytvorenia 
takéhoto riešenia bude vypracovanie analýzy legisla-
tívnych dopadov na IVS, ktoré budú údaje poskytovať  
a návrh príslušnej legislatívnej úpravy.

Ktoré konkrétne služby budú môcť občania využí-
vať onedlho ako samozrejmosť?
NM: Výsledkom tohto projektu bude poskytovanie 11 
eGov služieb občanom a podnikateľom, ale tiež iným 
subjektom VS. Najzaujímavejšími sú určite Zverejňo-
vanie otvorených dát, Elektronická hromadná žiadosť, 
alebo Zverejňovanie dotačných schém. Tých 11 eGov 
služieb budú realizované viac ako 60 IS službami.

Aké úlohy Vás v súvislosti s realizáciou tohto pro-
jektu čakajú?
FV: V rámci projektu to pre mňa znamená nevyhnutnú 
komunikáciu so všetkými organizáciami VS poskytujú-
cimi dáta pre portál otvorených dát pretože úrad spl-
nomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
vláda poverila napĺňaním cieľov Akčného plánu inicia-
tívy pre otvorené vládnutie SR. Organizačné zabezpe-
čenie poskytovania údajov je v kompetencií prísluš-
ných IVS. Takisto nás čakajú legislatívne zmeny, ktoré 
bude komplexným spôsobom prioritne zabezpečovať 
pri podpore procesov elektronického výkonu moci  
v Slovenskej republike  pripravený nový návrh zákona 
o elektronickom výkone moci, ktorý pripravoval rezort 
MF SR. V oblasti poskytovania finančných prostriedkov 
sa zmeny budú dotýkať legislatívy upravujúcej formy 
a spôsoby poskytovania finančných prostriedkov. Zá-
roveň bude potrebné v nadväznosti vonkajšie legis-
latívne prostredie upraviť aj interné normy v oblasti 
rokovania vlády Slovenskej republiky a predkladania 
materiálov. 

NM: Nesmieme zabudnúť na metodické predpisy 
v oblasti spôsobu a obsahu zverejňovania dát a tvorby 
a sprístupňovania špecializovaných aplikácií. Riešenie 
bude pripravené pre využívanie poskytovaných elek-
tronických služieb. Ideme realizovať komplexný mo-
dulárny systém, ktorého základná architektúra bude 
vytvorená v rámci projektu nie na krátky čas. Týmto 
projektom ale budú vytvorené predpoklady pre po-
stupné zapájanie dodatočne vytváraných aplikácií (pre 
inovatívny pohľad na zverejnené dáta) do celkového 
riešenia. Zapojenie IIS eDOV do IISVS si vyžaduje dodr-
žanie princípov interoperability a využitie najmä spo-
ločných modulov ÚPVS.

RO OPIS, ÚV SR
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KONFERENCIA iDEME 11. júna 2013

Konferenciu	iDEME	2013	otvoril	generálny	riaditeľ	sekcie	infor-
matizácie	spoločnosti	MF	SR	Pavel	Bojňanský.	Informoval	nielen	
o	napĺňaní	cieľov	Digitálnej	agendy,	ale	aj	o	stave	budovania	
eGovernmentu.	

Riaditeľ	odboru	riadenia	OPIS	na	MF	SR	Lukáš	Lukáč	predstavil	
zámery	pre	budúce	programové	obdobie	EÚ	2014-2020	v	oblasti	
rastu	digitálnych	služieb	a	Broadbandu.	

Veľký	záujem	bol	o	prednášku	riaditeľa	odboru	implementácie	
OPIS	Gabriela	Rusznyáka	o	výzve	OPIS	na	elektronizáciu	služieb	
miest,	ktorá	je	určená	pre	mestá	nad	20	000	obyvateľov.	

OPIS	POPOLUDNIE	otvorili	prednáškami	generálni	riaditelia	RO		
a	SORO	OPIS	Norbert	Molnár,	Pavel	Bojňanský	a	Jaroslav	Mendel.	
Konferenciu	moderovala	Katrin	Lengyelová.			

(mi)
Foto: Alexandra Ištvánová

Fotoreportáž

Šéf	RO	OPIS	Norbert	Molnár	zhodnotil	hlavné	udalosti	OPIS		
v	prvom	polroku	2013	a	predstavil	priority	do	konca	roka	,	najmä	
kvôli	zabezpečeniu	čerpania	(276	miliónov	EUR	do	konca	roka).

Konferencie	iDEME	2013	sa	zúčastnili	200	stovky	záujemcov		
o	tému	informatizácie	spoločnosti.	Všetky	prezentácie,	vrátane	
OPIS	POPOLUDNIA	a	WORKSHOPU	nájdete	na	stránke		
www.ideme.net.
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Všetky výzvy OPIS nájdete na 
www.informatizacia.sk

WORKSHOP eMESTÁ

Cieľom výzvy resp. projektov v rámci tejto výzvy je sprístupnenie elektronických služieb oprávnených miest  
a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti. Elektronické služby miest sú vo výzve rozdelené do dvoch hlav-
ných častí a to na povinné elektronické služby a voliteľné elektronické služby.  Jednotliví oprávnení žiadatelia 
si  tak budú môcť  s ohľadom na aktuálny stav ich informačných systémov vybrať kombináciu z týchto služieb, 
pričom dôraz sa kladie predovšetkým na dobudovanie architektúry, ktorá bude odzrkadľovať ich vlastnú kon-
cepciu poskytovania eGov služieb.

Súťažná otázka:	
Medzi	kritériá,	ktoré	musia	oprávnení	žiadatelia	splniť	patrí	aj:

a)	 počet	obyvateľov:	mesto,	resp.	obec,	ktorého	počet	obyvateľov	za	rok	2010	presiahol	hranicu	50	000
b)	 počet	obyvateľov:	mesto,	resp.	obec,	ktorého	počet	obyvateľov	za	rok	2011	presiahol	hranicu	20	000
c)	 počet	obyvateľov:	mesto,	resp.	obec,	ktorého	počet	obyvateľov	za	rok	2012	presiahol	hranicu	30	000.

Vaše odpovede na súťažnú otázku spolu s kontaktnými údajmi zasielajte do 31. júla 2013 na mailovú adresu 
jana@p3.sk. Trom vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré 
venuje občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu a spoločnosť Tempest.

Výhercami súťaže o OPIS z čísla 01/2013 sú: Hnilicová Mária, Horný Badín, Kollár Milan, Žarnovica, Okániková 
Erika, Kopčany. Správna odpoveď c) Elektronické on-line dostupné služby a transakčné služby.

Výhercom blahoželáme!

Elektronizácia služieb miest - „eMestá“

súťaž o opis

OPIS výzve „Elektronizácia služieb miest - 
eMestá“ bol počas OPIS POPOLUDNIA na kon-
ferencii iDEME 2013 venovaný aj workshop, na 
ktorom Jozef Štefánik (na fotke vľavo), vedúci od-
delenia finančného riadenia projektov SORO OPIS  
a Peter Čmiko, vedúci oddelenia monitorovania  
a prípravy projektov SORO OPIS, odpovedali na 
otázky účastníkov. J. Štefánik predstavil mož-
né systémy financovania, oprávnenosť výdav-
kov, upozornil na formálne a vecné nedostatky  
v ŽoNFP. P. Čmiko predstavil základné predpo-
klady, spôsob spracovania žiadosti o NFP a hod-
notenie a výber projektov. Obidve prezentácie 
nájdete na stránke www.ideme.net. 
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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
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