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•	 Stav	implementácie	prioritnej		
osi	1	OPIS

•	 Elektronizácia	verejnej	správy	
ide	do	finále,	workshopy	majú	
„vychytať“	možné	nedostatky

•	 O	elektronické	služby	
dopravných	evidencií	je	
záujem,	eID	karty	má	už	viac	
ako	800-tisíc	Slovákov	

•	 Ministerstvo	vnútra	pracuje	na	
integrácii	príjmu	tiesňových	
volaní

•	 Ústredný	portál	slovensko.	sk	
slúži	občanom	už	aj	na	
facebooku

•	 Ďakujeme	1100	obciam		
a	mestám	Slovenska!

•	 Jarná	konferencia	ITAPA	2015
•	 Digitálna	galéria
•	 Ukončovanie	projektov	

prioritnej	osi	1	OPIS
•	 iDEME	OPIS	2015
•	 ÚPVS	-	nie	je	schránka	ako	

schránka
•	 Súťaž	o	OPIS
•	 Kontakty	na	orgány	OPIS

Súťaž o OPIS = 
ATRAKTÍVNE CENY!!!

Na	14.		strane

stav implementácie prioritnej osi 1 opis
Aktuálny stav čerpania prioritnej osi 1 OPIS (stav k 15.5.2015) je na úrov-
ni 466,9 mil. eur (zdroj ERDF), čo predstavuje 71% alokácie prioritnej osi 1 
OPIS. V realizácii je 58 projektov a 2 národné projekty sú ukončené.  

Projekty vo fáze ukončovania:
•	 Elektronické služby Štatistického 

úradu SR
•	 Elektronické služby verejného 

obstarávania
•	 Elektronické služby centrálneho 

elektronického priečinka
•	 Informačný systém pre platby  

a evidenciu správnych a súdnych 
poplatkov (IS PEP), ako súčasť 
komplexnej služby E-kolok

•	 Elektronické služby pre osvedče-
nie o evidencii vozidla

•	 Elektronické služby spoločných 
modulov ÚPVS a prístupových 
komponentov 

•	 Elektronické služby spoločných 
modulov ÚPVS a prístupových 
komponentov (II. časť)

•	 Elektronické služby katastra 
nehnuteľností - ZB GIS

•	 Elektronická zbierka zákonov 
SLOV-LEX

•	 Elektronické služby Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V rámci projektu Elektronických služieb 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR bude už čoskoro možné požiadať 

o štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc 
a pomoc v hmotnej núdzi z pohodlia do-
mova prostredníctvom 19 elektronických 
formulárov pre 40 rôznych typov služieb.

Projekt umožní všetkým, vrátane hendi-
kepovaných občanov a sociálne znevý-
hodnených skupín obyvateľstva, využívať 
možnosti e-Governmentu, zníži adminis-
tratívne zaťaženie občanov pri vybavo-
vaní žiadostí na úradoch, zvýši transpa-
rentnosť úradných procesov, skráti čas 
vybavovania úradných agend a zefektívni 
vnútorný proces spracovania, schvaľova-
nia a vyplácania sociálnych dávok.

Aktuálne je spustených vyše 400 služieb 
v rámci projektov prioritnej osi 1:
•	 Informačný systém Registra fyzic-

kých osôb
•	 Kontrolórsky informačný systém 

NKÚ SR - Elektronické služby NKÚ SR
•	 Elektronické služby katastra 

nehnuteľností - ZB GIS
•	 Elektronické služby pre osvedče-

nie o evidencii vozidla
•	 Elektronická identifikačná karta
•	 Elektronické služby národnej evi-

Pokračovanie	na	str.2



OPIS je spolufinancovaný z ERDF
OPISNEWSTVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

2

Elektronizácia verejnej správy ide do finále, workshopy majú 
„vychytať“ možné nedostatky

Elektronická matrika, elektronické vybavovanie sociálnych dá-
vok, výpis s registra trestov, či prihlásenie vozidla cez internet. 
Aj tieto služby vrátane desiatok ďalších budú môcť občania 
využívať už tento rok z pohodlia svojho domova prostredníc-
tvom internetu. Bezproblémovému nábehu všetkých služieb 
do praxe majú pomôcť aj workshopy, ktoré organizuje Minis-
terstvo financií SR.

S týmto cieľom bol 28.4.2015 organizovaný v poradí už druhý 
workshop pre ústredné orgány štátnej správy a dodávateľov 
mnohých elektronických služieb. Workshop sa konal v súvis-
losti s blížiacim sa uzatváraním programového obdobia Ope-
račného programu Informatizácia spoločnosti. Riešili sa na 
ňom predovšetkým otázky týkajúce sa testovania portálov, 
overenia funkčnosti jednotlivých služieb, penetračného tes-
tovania, spracovania rozsiahlej dokumentácie, ako aj samot-

ných nedostatkov pri ukončovaní projektov. Na workshope sa 
zúčastnilo takmer 80 dodávateľov, ako aj prezident IT Asociá-
cie Slovenska Mário Lelovský.

Ministerstvo financií SR sa snaží týmito workshopmi prispieť 
k úspešnému ukončeniu projektov, ktoré súvisia s elektro-
nizáciou verejnej správy a rozvojom elektronických služieb. 
Hlavným zámerom je byť čo najlepšie pripravení na sprístup-
nenie elektronických služieb a tým zjednodušiť a uľahčiť ľu-
ďom komunikáciu s úradmi. Zároveň by sa malo predchádzať 
situáciám, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie čerpania 
finančných prostriedkov z Európskej únie.

MF SR

dencie vozidiel
•	 Elektronické služby centrálnej ohlasovne
•	 Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka
•	 Elektronické služby verejného obstarávania
•	 Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístu-

pových komponentov
•	 Elektronická zbierka zákonov SLOV-LEX
•	 Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístu-

pových komponentov (II. časť)
•	 Informačný systém pre platby a evidenciu správnych 

a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej 
služby E-kolok

•	 Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb 
a majetku

•	 Elektronické služby Štatistického úradu SR

Nové písomné vyzvania:

Dňa 16.4.2015 boli zverejnené tri nové písomné vyzvania 
na národné projekty v celkovej sume takmer 80 mil. eur:

•	 Elektronický preukaz poistenca
•	 Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR  

a podriadených inštitúcií
•	 Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpeč-

nostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodli-
vosti SR

MF SR

Pokračovanie	zo	str.	1
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o elektronické služby dopravných evidencií je záujem, eiD karty má už 
viac ako 800-tisíc slovákov

Elektronické občianske preukazy /eID karty/, ktoré Slovenská republika vydáva od 1. decembra 2013, malo  
k 30. aprílu tohto roka 804 711 slovenských občanov. O certifikáty k bezplatnému vytvoreniu zaručeného elek-
tronického podpisu požiadalo 38 597 občanov.

Ministerstvo vnútra predpokladalo, že sprístupnenie e-služieb 
z oblasti dopravy, ktoré vychádzajú z každodenných potrieb 
občanov či podnikateľov, sa odrazí aj na záujme o elektronic-
ké občianske preukazy. Na ich využívanie je potrebný aktivo-
vaný elektronický občiansky preukaz so ZEP a v niektorých 
prípadoch tiež elektronické osvedčenie o evidencii vozidla, 
vydávané od júna 2010. Pre porovnanie: v apríli 2014 požiada-
lo o eID karty 43093 občanov, v apríli 2015 až  52046 občanov.

Ministerstvo vnútra 1. apríla sprístupnilo 40 e-služieb z ob-
lasti dopravných evidencií /budovaných v rámci projektov 
E-služby pre osvedčenie o evidencii vozidla a E-služby Národ-
nej evidencie vozidiel cez Operačný program Informatizácia 
spoločnosti financovaný z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja/. Pre svoje záležitosti si môže občan dohodnúť termín 
na dopravnom inšpektoráte, elektronicky vozidlo prihlásiť či 
vykonať zmenu v evidencii, požiadať o zapísanie alebo zru-
šenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom 
s vozidlom. S použitím ďalších informačných služieb možno 
získať prehľad napríklad o exekútorských, súdnych, daňových 
alebo colných blokáciách vozidla, o kontrole jeho originality či 
o časovom priebehu držby vozidla a o všetkých evidovaných 
udalostiach vykonaných s vozidlom. K dispozícii sú aj elektro-
nické žiadosti o obnovenie osvedčenia vozidla po strate či 
odcudzení, nahlásenie straty alebo odcudzenia či nahlásenie 
nálezu osvedčenia. Prístupné sú aj možnosti získať podrob-
ný prehľad o povinnom zmluvnom poistení, o technických či 
emisných kontrolách, o štruktúre všetkých vlastníkov vozidla 
či o technických údajoch vozidla.  

Najviac využívanou službou z oblasti dopravy je podľa očaká-
vania objednanie sa na vybavenie na dopravný inšpektorát, 
efektom ktorej je podstatné skrátenie čakacej doby na vyba-
venie. Zaznamenali sme 907 rezervácií cez internet. 

Prehľad počtu rezervácií termínov na dopravných inšpekto-
rátoch:
•	 Liptovský Mikuláš  120
•	 Bratislava     91

•	 Trenčín   75
•	 Banská Bystrica  72
•	 Senec   68
•	 Trnava   49
•	 Prievidza   36
•	 Čadca   35
•	 Košice   34
•	 Nitra   24
•	 Košice – okolie  19
•	 Malacky   18
•	 Zvolen   18
•	 Žilina   18
•	 Levice   15
•	 Nové Mesto n. Váhom 13
•	 Lučenec   11
•	 Nové Zámky   10

               (na ostatných DI zaznamenali menej ako 10 žiadostí o rezerváciu)

Často používanou službou je tiež prihlásenie nového vozidla 
do evidencie importérom a tiež viaceré informačné služby, 
napríklad poskytnutie technických údajov o vozidle, infor-
mácie o pôvode vozidla a podobne. Do Národnej evidencie 
vozidiel sa v priebehu apríla 2015 zaregistrovalo 9 predajcov 
vozidiel, ktorí e-služby prihlásenia nového vozidla intenzívne 
využívajú.

Aby mohol občan či podnikateľ využívať e-služby, musí byť dr-
žiteľom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu, 
mať k dispozícii čítačku čipových kariet a prístup na internet. 
Podľa druhu služby je potrebné mať aj zaručený elektronický 
podpis. Je potrebný napríklad v prípade, ak občan požaduje 
vydanie právne záväzného dokumentu alebo ak chce vyko-
nať zmenu vlastníckych práv k vozidlu.

Podnikatelia okrem toho potrebujú na určité služby platné 
splnomocnenie na zastupovanie, ktoré získajú registráciou  
v Národnej evidencii vozidiel. Podrobný návod, ako pritom 
postupovať, ministerstvo vnútra zverejnilo na portáli Elektro-
nické služby MV SR.
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Okrem úspory času sa používanie e-služieb odráža aj na 
správnych poplatkoch: pri e-službách, ktorých použitie je 
podmienené zaručeným elektronickým podpisom, je popla-
tok za každý úkon zlacnený o 50 %, najviac však o 70 eur. 

Všetky služby a informácie k nim sú používateľom a záujemcom 
k dispozícii na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.
minv.sk a samozrejme tiež na portáli www.slovensko.sk.

Okrem služieb z oblasti dopravy ministerstvo vnútra už od de-
cembra 2013 poskytuje e-služby z oblasti hlásenia pobytu a 
napríklad možnosť modifikovať si kontaktné údaje v evidenci-
ách MV SR. Ďalšie služby čoskoro pribudnú, napríklad e-služ-
by pripravované v rámci projektu Register adries.  

Ministerstvo vnútra v rámci Operačného programu Informati-
zácia spoločnosti pracuje na 13-tich projektoch.

Zoznam e-služieb Mv:

pobyt:
•	 Podanie prihlásenia na trvalý pobyt
•	 Odhlásenie z trvalého pobytu – presťahovanie do zahraničia
•	 Podanie prihlásenia osoby na prechodný pobyt
•	 Podanie odhlásenia z prechodného pobytu
•	 Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí
•	 Podania odhlásenia z prechodného pobytu v zahraničí
•	 Získanie potvrdenia o trvalom pobyte
•	 Získanie potvrdenia o ohlásení trvalého pobytu v zahraničí
•	 Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte
•	 Získanie potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu  

v zahraničí
 
Doklady:
•	 Modifikácia kontaktných údajov

 
Technické preukazy:
Elektronické	služby	dostupné	v	prípade,	ak	užívateľ	nie	je	pri-
hlásený:
•	 Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii 

vozidla
•	 Overenie stratených a odcudzených osvedčení o evidencii 

vozidla
Elektronické	služby	dostupné	v	prípade,	ak	užívateľ	je	prihlá-
sený:
•	 Poskytnutie informácie o povinnom zmluvnom poistení 

vozidla
•	 Poskytnutie informácie o technickej a emisnej kontrole 

vozidla
•	 Poskytnutie informácie o histórii vozidla

•	 Poskytnutie informácie o technických údajoch vozidla
•	 Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii 

vozidla
•	 Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii 

vozidla
•	 Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát 

(z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)
•	 Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za 

klasickú, voliteľnú alebo plastovú)
•	 Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po 

strate alebo odcudzení
•	 Nahlásenie nálezu osvedčenia o evidencii vozidla
•	 Overenie stratených a odcudzených osvedčení o evidencii 

vozidla
•	 Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla

vozidlá
•	 Podané žiadosti s vozidlom
•	 Exekútorské blokácie vozidla
•	 Súdne, daňové a colné blokácie
•	 Tabuľky a doklady od vozidla
•	 Držiteľ vozidla
•	 Kontrola originality vozidla
•	 Pôvod vozidla
•	 Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu
•	 Žiadosť o nahlásenie straty alebo odcudzenia tabuliek  

s evidenčným číslom vozidla
•	 Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie
•	 Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie
•	 Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla
•	 Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného 

okresu
•	 Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu
•	 Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla
•	 Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič 

bicyklov
•	 Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu autobazárom
•	 Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu 

vozidla
•	 Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny
•	 Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla
•	 Podanie potvrdenia o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze 

vozidla
•	 Žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte
•	 Žiadosť o zaradenie do radu čakateľov na dopravnom 

inšpektoráte
•	 Informovanie sa o aktuálnom stave poradia na dopravnom 

inšpektoráte
•	 Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu  

s vozidlom
•	 Žiadosť o zrušenie splnomocnenia k evidenčnému úkonu  

s vozidlom

MV SR
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Ministerstvo vnútra pracuje na integrácii príjmu tiesňových volaní
Od roku 2013 ministerstvo vnútra modernizuje informačné prostredie polície tak, aby sa podnety od občanov 
dostávali k hliadkam polície okamžite, verejnosť získavala transparentné informácie napríklad o dopravnej 
situácii  a prístup policajných zložiek bol proaktívny. 

To si vyžaduje okrem iného optimalizovanú databázu údajov 
z evidencií či rozširovanie funkcionality mobilných klientov 
vo vozidlách polície napríklad kvôli lustráciám v informač-
ných systémoch. Pokuty a iné sankcie bude čoskoro možné 
uhrádzať elektronicky. Súčasťou toho sú aj elektronické služ-
by našich  projektov z oblasti evidencie vozidiel: od 1. aprí-
la 2015 občania pri riešení svojich záležitostí môžu využívať 
e-služby sprístupnené na portáli Elektronické služby MV SR  
https://portal.minv.sk. Informácie o elektronických službách 
sú prístupné aj na portáli www.slovensko.sk. 

S tým všetkým súvisí modernizácia príjmu volania na tiesňové 
linky, pri ktorých v mnohých prípadoch ide o záchranu života.  
Je to dôležitá časť projektu Rozšírenie projektu Elektronické 
služby informačných systémov MV SR na úseku PZ, budova-
ného v rámci Operačného programu Informatizácia spoloč-
nosti spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja. Dodávateľom projektu v hodnote 9 mil. € je konzor-
cium SAP Slovensko s. r. o, Ericsson Slovakia s. r. o a MICRO-
COMP-Computersystem s. r. o.  

Systémy pre príjem hovorov na linkách tiesňových volaní 
112, 150 a 158 budú integrované na úrovni hlasovej i dáto-

vej komunikácie zdieľaním kľúčových atribútov nahlásených 
udalostí. Optimalizuje sa teda spolupráca medzi záchrannými 
a zásahovými zložkami. Všetky systémy budú prepojené na 
centrálny geografický informačný systém MV SR,  záchranné 
či zásahové zložky budú mať k dispozícii online aktualizované 
mapové podklady. 

Súčasťou rozšíreného projektu bude aj tvorba videoarchívu 
zo záznamov „inteligentných vozidiel“ polície. Policajné hliad-
ky budú vybavené elektronickými formulármi integrovanými 
na informačné systémy MV SR /napríklad Register fyzických 
osôb pre jednoduchšiu identifikáciu osôb/. Policajti tak budú 
výrazne odbremenení od administratívy, pretože údaje zís-
kané cez elektronické formuláre sa budú ďalej automaticky 
spracúvať.

Integrácia informačných systémov ministerstva vnútra v ko-
nečnom dôsledku umožní aj zverejňovanie konsolidovaných 
informácií z prostredia príjmu hovorov na tiesňové linky, tak 
ako to poznáme zo zahraničia. Na tento účel bude sprístup-
nená elektronická služba.

MV SR

Ústredný portál slovensko.sk slúži občanom už aj na facebooku

Portál slovensko.sk, ako hlavný prístupový bod pre elektro-
nické služby verejnej správy, poskytuje informácie verejnosti 
už aj na facebookovej stránke slovensko.sk. Ministerstvo fi-
nancií SR ju sprístupnilo v týchto dňoch s cieľom ponúknuť 
občanom prospešné informácie aj prostredníctvom tejto na 
Slovensku najrozšírenejšej sociálnej siete. Aj takouto formou 
sa štát snaží zintenzívniť komunikáciu s občanmi a zlepšiť in-
formovanosť o elektronických službách, ich fungovaní, výho-
dách, ako aj o samotnom ústrednom portáli verejnej správy  
www.slovensko.sk 

Význam portálu bude z mesiaca na mesiac narastať, keďže 
tento rok si občania aj podnikatelia budú môcť postupne cez 
www.slovensko.sk vybaviť desiatky úradných záležitostí z po-
hodlia domova. Na facebookovej stránke slovensko.sk sa už 
teraz jej návštevníci môžu dozvedieť aktuálne novinky o po-
skytovaných službách, užitočné informácie, zaujímavé štatisti-
ky, v dohľadnom čase pribudnú aj súťaže, či vzdelávacie kvízy. 

www.informatizacia.sk

všetky výzvy opis nájdete na 
www.informatizacia.sk
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Ďakujeme 1100 obciam a mestám slovenska!

Združenie DEUS odprezentovalo na 26. sneme ZMOS súčasný stav a vývoj národného projektu Dátové centrum 
obcí a miest. Vo svojom prezentačnom stánku uvítalo stovky delegátov, starostov a primátorov zo všetkých 
kútov Slovenska, ako aj čelných predstaviteľov verejnej správy a Združenia miesta obcí Slovenska.

Zástupcov obcí a miest zaujali v stánku DEUS predovšetkým 
konkrétne ukážky funkcionality jednotlivých modulov elek-
tronických služieb, ktoré budú mať obce a mestá možnosť vy-
užívať po zapojení sa do projektu DCOM. Pozornosť vzbudili aj 
ukážky webových stránok obcí vytvorených v rámci projektu 
DCOM. Osobné rozhovory so zástupcami projektového tímu 
DCOM presvedčili ďalšie obce, ktoré práve po sneme ZMOS 
prejavili záujem zapojiť sa do projektu.

Podporu projektu DCOM vyjadril vo svojom príhovore dele-
gátom 26. snemu ZMOS aj Peter Pellegrini, predseda Národ-
nej rady Slovenskej republiky: „Som	rád,	že	úspešne	realizuje-
te	projekt	Dátové	centrum	obcí	a	miest	a	podporím	aj	vaše	
aktivity	v	oblasti	presadzovania	prístupu	Open	Data.	Verím,	
že	 dosiahnete	 pokrok	 aj	 v	 tejto	 oblasti	 tak,	 aby	 ste	 vedeli	
naplniť	 nielen	 ustanovenia	 zákona	 o	 e-Governmente,	 kto-

ré	 vám	 ukladajú	 povinnosť	 od	 novembra	 2016	 elektronic-
ky	komunikovať	s	občanmi,	verejnosťou	 i	 štátom,	ale	že	sa	
stanete	zároveň	rovnocenným	partnerom	a	súčasťou	dobre	
fungujúceho	moderného	informačného	systému	Slovenskej	
republiky.“

Význam projektu DCOM pre obce a mestá potvrdilo aj Uzne-
senie 26. snemu ZMOS, ktoré definovalo národný projekt 
DCOM ako svoju prioritu v oblasti modernizácie a elektroni-
zácie samosprávy.

Obce a mestá, ktoré majú záujem o projekt DCOM, môžu tele-
fonicky kontaktovať CallCentrum 02/57 26 76 76 alebo priamo 
na stránke projektu www.dcom.sk vyplniť vstupný dotazník.
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Jarná konferencia iTApA 2015

Doterajším plnením Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), postupným zavádzaním elek-
tronických služieb, ako aj úlohami na ďalšie programové obdobie sa zaoberala v Bratislave Jarná konferencia 
ITAPA 2015.

Témou konferencie, ktorá sa uskutočnila 21. mája 2015, bolo 
i zverejnenie harmonogramu spúšťania služieb, prípadne 
očakávaných míľnikov do konca tohto roka. V rámci OPIS sa 
v súčasnosti realizuje viac ako 70 projektov, ktoré významnou 
mierou prispievajú k rozšíreniu používania služieb štátu a sa-
mospráv pre občanov v elektronickej podobe. Po ich úspeš-
nej realizácii budú môcť občania aktívne využívať verejné 
online služby v plnom rozsahu a z pohodlia svojho domova.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka eviduje Operač-
ný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) za prvé štyri 
mesiace tohto roku trojnásobný nárast čerpania finančných 
prostriedkov. Čerpanie je na hranici 71 % z celkovej sumy 
843.595.405 eur. Nastavenie projektov OPIS vytvára predpo-
klad pre ich ukončenie do konca roka. Uviedol to na Jarnej 
konferencii ITAPA 2015 v Bratislave Peter Kostolný, generálny 
riaditeľ Sekcie operačných programov Úradu vlády SR.

„Som	optimista.	Projekty	sú	nastavené	tak,	aby	sa	nám	tento	
rok	podarilo	 splniť	náš	plán,	čo	 je	100-%	čerpanie.	V	OPIS-e	
je	kľúčovým	cieľom	prínos	pre	občanov,	tzn.	v	prioritnej	osi	1	
sledujeme	najmä	počet	 elektronických	 služieb	a	 v	 prioritnej	
osi	2	počet	zdigitalizovaných	objektov.	Tento	počet	neustále	
narastá.“ Zdôraznil Kostolný.

Jediným slabým miestom implementácie projektov sú pod-
ľa neho pochybenia v procesoch spojených s verejným ob-
starávaním. Dnes je predčasné hovoriť o výškach udelených 
finančných korekcií, nakoľko Riadiaci orgán OPIS prijal množ-
stvo nápravných opatrení najmä v uplatňovaní kontroly a pri 
viacerých verejných obstarávaniach sa čaká na rozhodnutia 
Úradu pre verejné obstarávanie.

V rámci jarného kongresu ITAPA 2015 v Bratislave vedúca 
služobného úradu ministerstva Ľubomíra Kubišová uviedla, 
že systém elektronického monitoringu osôb, ktorý zavádza 
Slovensko, by sa mohol zaplatiť v priebehu šiestich rokov. 
Také sú očakávania ministerstva spravodlivosti, ktoré ho má 
na starosti.	„Podľa	analýz,	ktoré	sme	robili	a	ktoré	vychádzajú	
zo	skúseností	z	využitia	systému	monitoringu	v	iných	štátoch,	
je	predpoklad	návratu	finančnej	čiastky	investovanej	do	mo-
nitoringu	približne	za	šesť	rokov,“ uviedla pre TASR Kubišová.  
V tomto období by sa mala vrátiť suma investovaná do har-
dvérovej časti projektu, teda šesť miliónov eur. Celkovo si za-

vedenie monitoringu vyžiada 22,04 milióna eur (bez DPH), 
výhradne z eurofondov. Na prevádzku systému bude v bu-
dúcnosti podľa odhadu rezortu potom treba ďalších 3,8 mi-
lióna eur ročne. Tieto prostriedky už pôjdu zo štátneho roz-
počtu.

Systém, ktorý obstaralo ministerstvo, umožňuje monitoring 
2000 osôb. V rámci toho Slovensko nakúpilo 1000 elektronic-
kých monitorovacích náramkov, 500 zariadení na monitoring 
pomocou GPS signálu, 250 zariadení na telefonický monito-
ring a aj zariadenia pre probačných a mediačných úradníkov.

Súčasťou projektu je i vybudovanie systému pre mediáciu  
a probáciu, ktorý na Slovensku dosiaľ absentoval a pre moni-
toring osôb je nevyhnutný. V rámci neho bude ministerstvo 
spravodlivosti vedieť poskytovať viac ako 70 nových elektro-
nických služieb. 

Spracované podľa www.teraz.sk

Gabriel Rusznyák, riaditeľ odboru implementácie OPIS na MF SR, predstavil 
stav realizácie eGovernment projektov.  

Pohľad na účastníkov konferencie v hoteli Bôrik. 
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Generálny riaditeľ sekcie operačných programov na ÚV SR Peter Kostolný 
zhodnotil finále implementácie OPIS.

Rudolf Horváth (DEUS), Pavol Maliarik (MV SR), Jozef Snopko (MPSVR SR), 
Norbert Molnár (MŠVVŠ SR), Zuzana Nemčeková (MV SR) a Peter Kostolný (ÚV 
SR) boli spíkrami predpoludňajšieho panelu.

Vedúci služobného úradu MŠVVŠ SR Norbert Molnár atraktívnym videom 
uviedol dva národné projekty OPIS realizované rezortom školstva. 

Rudolf Horváth, vedúci oddelenia podpory zákazníkov, obcí a ISO 
v DataCentre elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, predstavil  
s použitím videa národný projekt DCOM. 

Valéria Závadská zo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove prezentovala výsledky 
digitalizácie rómskeho kultúrneho dedičstva.

Peter Kostolný (ÚV SR), Peter Ágh (APÚMS), Erik Kriššák (MK SR), Rastislav 
Janota (NASES), Jozef Snopko (MPSVR SR), Gabriel Rusznyák (MF SR) a Michal 
Ivantyšyn (ITAPA) - diskusný okrúhly stôl. 

Fotoreportáž
Jarná konferencia iTApA 2015
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Ukončovanie projektov prioritnej osi 1 opis
Elektronická matrika, elektronické vybavovanie sociálnych dávok, výpis z registra trestov, či prihlásenie vo-
zidla cez internet. Aj tieto služby vrátane desiatok ďalších budú môcť občania využívať už tento rok z pohodlia 
svojho domova prostredníctvom internetu. Bezproblémovému nábehu všetkých služieb do praxe má pomôcť 
Usmernenie SORO OPIS č. 11/2014 k ukončovaniu projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007 – 2013, 
ako aj workshopy, ktoré organizuje Ministerstvo financií SR. V rámci OPIS News Vám prinášame seriál zamera-
ný na jednotlivé fázy ukončovania, v rámci ktorého predstavíme aj problematické okruhy, ktorým je potrebné 
sa vyhnúť.

Elektronická matrika, elektronické vybavovanie sociálnych dá-
vok, výpis z registra trestov, či prihlásenie vozidla cez internet. Aj 
tieto služby vrátane desiatok ďalších budú môcť občania využí-
vať už tento rok z pohodlia svojho domova prostredníctvom in-
ternetu. Bezproblémovému nábehu všetkých služieb do praxe 
má pomôcť Usmernenie SORO OPIS č. 11/2014 k ukončovaniu 
projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007 – 2013, 
ako aj workshopy, ktoré organizuje Ministerstvo financií SR.  
V rámci OPIS News Vám prinášame seriál zameraný na jednotli-
vé fázy ukončovania, v rámci ktorého predstavíme aj problema-
tické okruhy, ktorým je potrebné sa vyhnúť.

Usmernenie a samotné ukončovanie projektov OPIS je rozde-
lené do nasledujúcich fáz, ktoré sú podrobne popísané rámci 
usmernenia: 

 
Ukončovanie projektov prioritnej osi 1 OP IS začína zaslaním 
Oznámenia o plánovanom ukončení realizácie aktivít projektu, 
a to 70 dní pred plánovaným ukončením realizácie aktivít pro-
jektu definovanom v Zmluve o NFP. V prípade ak termín ukon-
čenia realizácie aktivít projektu je po 30.09.2015 má prijímateľ 
povinnosť zaslať oznámenie o plánovanom ukončení realizácie 
aktivít projektu na SORO v termíne do 30.07.2015. Súčasťou 
Oznámenia sú: 

•	 Používateľská príručka elektronických služieb; 
•	 Výstup z realizovaných testov prijímateľa; 
•	 Súhlas s vykonaním penetračného testovania v rámci 

projektu OP IS. 
Tieto dokumenty následne tvoria vstup pre dôležitú fázu overe-
nia funkčnosti elektronických služieb.

Spoločne s Oznámením a jeho prílohami prijímateľ zasiela aj 
návrh termínu vykonania overenia funkčnosti elektronických 
služieb zo strany SORO. Návrh termínu na vykonanie overenia 
funkčnosti elektronických služieb zo strany SORO musí byť sta-
novený v rozpätí viac ako 10 dní a menej ako 20 dní od zaslania 
Oznámenia. Prijímateľ je tiež pred zaslaním Oznámenia povin-
ný aktualizovať údaje podľa Usmernenia č. 5/2013 SORO OPIS  
k správe dát v Aplikačnom systéme programového riadenia.

Keďže príručka pre používateľa bude dostupná pre širokú ve-
rejnosť na webovom sídle prijímateľa je veľmi dôležité zame-
rať sa na jej kvalitu a kvalitu popisu jednotlivých elektronických 
služieb. Medzi najčastejšie zistenia z realizovaných kontrol na 
mieste taktiež patrí nedostatočná aktualizácia dát v Aplikačnom 
systéme programového riadenia ale najmä nedostatočná pri-
pravenosť projektov na proces ukončovania. Preto je potreb-
né, aby prijímatelia ešte pred zaslaním Oznámenia vykonali  
v spolupráci s dodávateľom v dostatočnom časovom pred-
stihu internú prípravu na ukončovanie a vytvorili si časový 
plán s určením konkrétnych úloh a zodpovedných osôb.

Viac informácií k Usmerneniu SORO OPIS č. 11/2014 k ukon-
čovaniu projektov OPIS v rámci programového obdobia  
2007 – 2013, ako aj ďalším usmerneniam nájdete na: 
http://www.informatizacia.sk/usmernenia/10086s.

MF SR

Seriál

Fáza č. 1: Oznámenie o plánovanom ukončení realizácie aktivít projektu

V budúcom čísle:  
Fáza overenia funkčnosti elektronických služieb.
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Digitálna galéria

Veľa ľudí vníma digitalizáciu výtvarného umenia len cez jej prezentačnú rovinu, t.j. prostredníctvom obrázkov 
zdigitalizovaných diel na internete, kde sa dá kvalita digitalizácie oceniť len čiastočne. Málokto však za digita-
lizáciou vidí širší význam.  

Výtvarné umenie svojím spôsobom zobrazuje naše dejiny  
v priamom prenose. Každá galéria na Slovensku má aspoň 
časť zbierky, ktorá je jedinečná. Základným poslaním tak galé-
rie ako aj múzea je chrániť a interpretovať kultúrne dedičstvo. 
Plnenie tejto misie spočíva aj vo vedení detailnej evidencie  
o každom zbierkovom predmete. Odkedy začala existovať 
prvá galéria/múzeum a zhromaždila prvé zbierkové predme-
ty, odvtedy začala viesť o zbierkových predmetoch evidenciu. 
Počas rokov sa obsah evidencie dopĺňal, no spôsob sa dlhé 
roky nemenil. Základná evidencia sa viedla na dokumentač-
ných kartách, neskôr bola doplnená o čiernobielu fotografiu 
a ešte neskôr o farebnú fotografiu. Dnes máme to šťastie, že 
k elektronickej on-line prístupnej popisnej evidencii vieme 
priložiť verný obraz v podobe digitálnej reprodukcie, ktorá 
zachytáva dielo v mierke 1:1. Čas je neúprosný a ak sa origi-
nál zničí, digitalizácia nám umožňuje zachovať jeho digitálnu 
reprodukciu najvernejšie, ako sa len v súčasnosti dá, a tak evi-
dovať jeho existenciu v obrazovej podobe.

Výstavy umožnia sprístupniť cca 1-5% toho, čo galérie zhro-
mažďujú v depozitároch. Vďaka digitalizácii je možné sprí-
stupniť ľuďom aj tie zbierky, ktoré by inak nemali možnosť 
vidieť, a tak spoznať svoje kultúrne dedičstvo. Prezentácia má 
veľa úrovní, od regionálnej až po celosvetovú. Môj názor je, 
že sa často hrnieme do Louvru a pri tom nepoznáme vlast-
né zbierky. Som presvedčená, že by si tam každý našiel svoju 
Monu Lisu. Máme nádherné výtvarné diela od umelcov, ktorí 
sa vyrovnajú svetovej špičke, ale v zahraničí o nich ani netušia. 
Kvalitný digitálny obsah to umožní. 

Výskum je ďalší dôvod, prečo digitalizovať. Špičkové techno-
lógie vytvárajú digitálne reprodukcie umožňujúce analyzovať 
zbierkový predmet do najmenšieho detailu, a to bez zásahu 
do samotného diela. Technológie, pomocou ktorých digitali-
zujeme, dokážu ponúknuť rôzne formy digitalizácie v zmysle 
rôznych pohľadov, vrstiev, detailov a podobne.

Do budúcna rátame aj s tým, že digitálne reprodukcie budú 
môcť byť v prípade potreby vystavované namiesto originálu, 
ktorý, či už z dôvodu veku alebo stavu alebo vysokej hodnoty, 
bude takto chránený. 

Detail skenu: Dürer, Albrecht, Nebeská žena a 7-hlavý drak, 1497 – 1498, SNG  
(celok a detail)

Digitalizácia nie je len o samotnom akte „nasnímania“ 
originálu do digitálnej podoby. Je to komplexný proces, 
ktorý začína výberom výtvarných diel, a končí uložením 
všetkých odvodenín danej reprodukcie v jednom balíku 
na úložisko.

Samotná selekcia zbierkových predmetov na digitalizáciu 
začala prebiehať už začiatkom roku 2011. SNG oslovila 
všetky registrované galérie s možnosťou zapojiť sa do pro-
jektu. Keďže každá galéria najlepšie pozná svoj zbierkový 
fond, jediným odporúčaním zo strany SNG bolo, aby svoje 
zbierkové predmety začlenili do 3 kategórii, pričom 1. ka-
tegória sú zbierkové predmety, ktoré by mali byť digitali-
zované prioritne, a to s ohľadom na ich výnimočnú kvalitu, 
dôležitosť z pohľadu regionálneho, respektíve národného 
a samozrejme s ohľadom na ich kondičný stav. V koneč-
nom dôsledku boli do digitalizácie zaradené zbierkové 
predmety určené galériami ako 1. a 2. kategória.

Čo sa týka výtvarných druhov, v projekte Digitálna galéria sa 
digitalizujú maľby, kresby, grafiky, fotografie, plagáty, sochy  
a úžitkové umenie zo zbierok 18 galérií na Slovensku, vrá-
tane SNG.
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Veľkou výzvou bola logistika. Nielenže musíte jasne naplá-
novať jednotlivé postupy, ale musíte zosynchronizovať asi 
10 tímov rôznorodých pracovníkov a časovo naplánovať 18 
galérií, z ktorých každá má obmedzený počet ľudí, priesto-
rov a vlastný výstavný plán, ktorý by nemal byť digitalizáciou 
ovplyvnený. Nič jednoduché.

Aj preto sme od začiatku vedeli, že musíme klásť dôraz na 
jasnú a presnú evidenciu v nástroji, ktorý bude on-line, bude-
me si ho môcť prispôsobiť pre naše potreby a bude neustále 
monitorovať všetky základné aktivity. Vybrali sme si nízko ná-
kladové SW nástroje JIRA a Confluence, ktoré sa nám veľmi 
osvedčili. 

Zjednodušene sa dá celý postup popísať týmito krokmi:
•	 Finálny výber zbierkových predmetov určených na 

digitalizáciu
•	 Rozdelenie podľa výtvarných druhov
•	 Skríning (zhodnotenie stavu) a ošetrenie zbierkových 

predmetov pred digitalizáciou
•	 Rozdelenie na transport a digitalizácia „in situ“ (priamo na 

mieste v danej galérii)
•	 Transport prípadne inštalácia zariadení „in situ“
•	 Digitalizácia
•	 Kontrola a schvaľovanie digitálneho obsahu
•	 Vrátenie zbierkových predmetov
•	 Uloženie digitálneho obsahu

Vyššie body sú popísané veľmi zjednodušene a samozrejme 
sú podporené „silnou“ administratívou spočívajúcou v har-
monogramoch, protokoloch, zoznamoch, štítkoch a podob-
ne... a nespočetnými telefonátmi, poradami, emailami, sms 
správami, tikmi v oku, hodinami nadčasov, ale aj smiechu  
a upevnenými vzťahmi medzi kolegami.   

Sme hrdí na to, že sa nám v rámci projektu podarilo pod-
poriť zapojené galérie odborne aj finančne. Často si galérie 
nemôžu dovoliť zamestnávať vlastného reštaurátora, aj to je 
smutný obraz dnešných PFI (pamäťových a fondových inšti-
túcií), preto sme radi, že ďalšou pridanou hodnotou projektu 
je aj zhodnotenie kondičného stavu zbierkových predmetov 
reštaurátorom, ktorý by v bežnej praxi tiež stál galérie isté 
náklady. Reštaurátori zapisujú stav do systému JIRA a všetky 
tieto poznámky sú galériám dostupné v jednotnom infor-
mačnom systéme pre galérie CEDVU – Centrálna evidencia 
diel výtvarného umenia, v ktorom evidujú všetky registrované 
galérie povinné údaje o svojich zbierkach. 

Medzi činnosti, ktoré reštaurátori na jednotlivých predme-
toch pred digitalizáciou robia, patria napríklad odprášenie, 

odstránenie častí depozitu, nevhodných a rušivých súčastí, 
fixácia natrhnutí, eliminovanie povrchových deformácií, vy-
rovnávanie nerovností, čistenie, odstránenie zvyškov lepidla, 
lokálne podlepenie nesúdržných častí plochy a ich fixovanie, 
oživenie povrchu lakovaním balzamovým lakom, fixácia v rá-
moch, na požiadanie v konkrétnych prípadoch vyrámovanie 
diel z nevhodných rámov a pod. V niektorých prípadoch je 
stav zbierkového predmetu taký vážny, že by sa nestihol pri-
praviť na digitalizáciu v danom termíne, a tak sa musí zo zo-
znamu vyradiť a nahradiť iným.  

Aj keď je projekt Digitálna galéria z každého hľadiska veľmi 
náročný, tak už teraz je jeho prínos pre nás z dlhodobého 
hľadiska takmer nevyčísliteľný. Okrem získaných skenovacích 
zariadení, teda veľkoplošných skenerov, je najväčším zariade-
ním komora na fumigáciu zbierkových predmetov. 

Toto zariadenie by si SNG nikdy nemohla dovoliť z vlastné-
ho rozpočtu, pretože je to niekoľko stotisícová investícia, ale 
nesmierne dôležitá z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva. 
Skrátene, ak je zbierkový predmet napadnutý plesňou, dá sa 
do komory a tá pomocou špeciálneho plynu zabije všetky 

Fumigačná komora

Reštaurátor pri skrínovaní
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živé mikroorganizmy, ktoré zbierkový predmet napadli. Tento 
20 hodinový úkon (toľko trvá jeden fumigačný cyklus) ušetrí 
reštaurátorovi mnohohodinovú prácu, nehovoriac aj o zdraví, 
pretože za iných okolností ju odstraňujú manuálne a všetci 
vieme, ako dokáže pleseň škodiť zdraviu. Výhodou komory je 
jej univerzálnosť. Jej služby budú môcť využívať múzeá, galé-
rie, knižnice, archívy atď. Prednosťou je určite aj poloha komo-
ry, umiestnili sme ju do areálu Zvolenského zámku, ktorý je 
vysunutým pracoviskom SNG a je doslova v strede Slovenska. 
V rámci projektu sme zrekonštruovali samostatný objekt – ná-
rodnú kultúrnu pamiatku zo 17. storočia v areáli Zvolenského 
zámku, z ktorého sa stalo profesionálne digitalizačné praco-
visko. Okrem toho sme vytvorili 22 nových pracovných miest, 
z ktorých 12 si aj po ukončení projektu záväzne musíme ne-
chať, čo samozrejme veľmi radi urobíme. Musím povedať, že 
sa nám podarilo nájsť skutočne výnimočných pracovníkov, 
ktorí rozšírili naše rady a stali sa našimi kolegami. Navyše sa 
môžu chváliť, že pracujú s technológiami, ktorých je na Slo-
vensku asi toľko, koľko prstov na ruke.

SNG priebežne sprístupňuje svoje zbierky v rámci on-line cen-
trálneho katalógu na webovej adrese www.webumenia.sk. 
Túto webovú stránku plánujeme v blízkej dobe úplne inovo-
vať, rozšíriť o nové funkcie a samozrejme postupne dopĺňať  
o ďalšie digitálne reprodukcie. Už teraz vám môžem povedať, 
že sa máte na čo tešiť. Obsah bude sprístupnený aj na pripra-
vovanom centrálnom portáli kultúrneho dedičstva Slovenska.

Záverom je dôležité povedať, že pre SNG je projekt Digitálna 
galéria prirodzeným vyústením dlhoročného úsilia kolegov, 
ktorí pred 10 rokmi začali budovať jedinečný informačný sys-
tém (databázu) pre galérie – ISG-CEDVU (Centrálna evidencia 
diel výtvarného umenia), a mali natoľko nadčasovú víziu, že  
v roku 2012 sme boli schopní automaticky napojiť celý projekt 

na túto databázu a len ju doplniť kvalitným digitálnym obsa-
hom. Málokto si uvedomuje, že smer, akým sa vtedy kolego-
via rozhodli vydať, nebol jednoduchý, čelili veľa prekážkam  
a skepse, o to viac som im vďačná, že to nevzdali, a že pro-
jekt Digitálna galéria len potvrdil správnosť ich rozhodnutia. 
Aj takto verejne by som sa rada poďakovala najmä PhDr. Jane 
Bahurinskej, ktorá má na tejto etape informačného vývoja  
v SNG najväčší podiel. 

Najväčšie pozitívum projektu: Vďaka zakúpeným tech-
nológiám sme sa priblížili štandardu vybavenia moderných 
múzeí na západe. Pre mňa osobne bolo najväčším pozitívom 
vybudovanie fantastického tímu ľudí, ktorý obohatili noví ko-
legovia, čo vždy so sebou prináša svieže nápady a motivujúcu 
energiu.

Najväčšie negatívum projektu: Boj s časom, ktorý je ne-
kompromisný. Boli momenty, ktoré by si človek rád vychutnal, 
ale nebol čas. Termíny nepustia. Ďalšie negatívum je pre mňa 
osobne nedocenenie významu digitalizácie aj u časti odbor-
nej verejnosti, no verím, že za pár rokov sa to zmení.  

Ďalšie ciele: Projekt sme plánovali s dlhodobou víziou. Veľ-
koplošné skenery sme nakúpili s rôznymi rozmermi práve 
kvôli dlhodobej vízii. Po ukončení projektu plánujeme okrem 
digitalizácie výtvarného umenia začať s digitalizáciou boha-
tých fondov nášho archívu a knižnice, s ktorými sa ešte ani 
nezačalo, a skrývajú veľa zaujímavostí. A konečne si začneme 
vytvorený digitálny obsah užívať. Po tej odbornej stránke pri-
rodzene. Môžu prísť na rad aplikácie, sprievodcovia, personifi-
kované kontá a ďalšie služby, ktoré ocení návštevník každého 
veku. 

Mária Bohumelová, SNG

Reštaurátorský ateliér

Mária Bohumelová a Jana Bahurinská
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Odborná konferencia o informatizácii verejnej správy

8. ročník

25. júna 2015

Hotel Bôrik
Bôrik 15, Bratislava

pod záštitou Úradu vlády SR

Spoluorganizátor:

On-line registrácia na www.ideme.net

Organizátor:

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ OPIS je spolufinancovaný z ERDF

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

realizátor 
národného 

projektu

Z programu vyberáme:

9:15

Otvorenie
Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných 
programov, ÚV SR
Alena Sabelová, generálna riaditeľka sekcie, 
Centrálny koordinačný orgán, ÚV SR

Blok: Manažmet EŠIF

9:30
Predstavenie ITMS2014+   
Miloš Hason, riaditeľ odboru ITMS
Peter Kulich, projektový manažér ITMS, ÚV SR

Blok: DCOM a informatizácia samospráv

10:45 Projekt DCOM
Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS

11:05

Elektronizácia služieb mesta/mestského úradu 
Žilina
Karol Krutek, Vedúci Odboru ekonomického, Mesto 
Žilina
Dalibor Král, Senior Project Manager, SEVITECH a.s.

Blok: OPIS POPOLUDNIE

13:00
OPIS vo finiši
Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie 
operačných programov, ÚV SR

13:20 
Bilancia projektov Prioritnej osi 1
Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie 
informatizácie spoločnosti, MF SR

13:40 Bilancia projektov Prioritnej osi 2
Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ SORK, MK SR

14:00
Digitálna rómska kultúra ako výsledok 
národného projektu
Valéria Závadská, Štátna vedecká knižnica v Prešove

14:10 Ukážky výsledkov digitalizácie kultúrneho 
dedičstva Prioritnej osi 2 OPIS

14:25
Stav projektovania Broadbandu v rámci 
Prioritnej osi 3 OPIS
Šimon Mičunek, riaditeľ odboru, NASES

Blok: Praktické ukážky elektronických 
služieb OPIS

14:55
Ústredný portál verejnej správy - Slovensko.sk
Juraj Šitina, zástupca generálneho riaditeľa, 
NASES

15:10

Záverečná konferencia Národný projekt 
Register adries
Zuzana Nemčeková, projektová manažérka, MV SR
Juraj Muravský, sekcia verejnej správy, MV SR

15:35
Národná evidencia vozidiel
Boris Križánek, odbor dokladov a evidencií 
Prezídia Policajného zboru

15:50
Elektronické služby MPSVR SR
Jozef Snopko, riaditeľ odboru IKT
Mária Hulmanová, projektová manažérka, MPSVR SR

16:05 ES regionálneho školstva
Norbert Molnár, vedúci služobného úradu MŠVVŠ SR
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súťažná otázka: 
Koľko občanov požiadalo v apríli 2015 o vydanie eID karty?

a) 43 093
b) 52 046
c) 38 597

Elektronické občianske preukazy /eID karty/, ktoré Sloven-
ská republika vydáva od 1. decembra 2013, malo k 30. aprí-
lu tohto roka 804 711 slovenských občanov. O certifikáty  
k bezplatnému vytvoreniu zaručeného elektronického podpi-
su požiadalo už viac ako 38 tisíc občanov. Ministerstvo vnútra 
SR predpokladalo, že sprístupnenie e-služieb z oblasti do-
pravy, ktoré vychádzajú z každodenných potrieb občanov či 
podnikateľov, sa odrazí aj na záujme o elektronické občianske 
preukazy. Novinkou v oblasti eID kariet je aj možnosť že obča-
nia, ktorí zmenia trvalý pobyt a sú zároveň držiteľmi občian-
skeho preukazu s elektronickým čipom , budú môcť pravde-
podobne  od 1. júla 2015 požiadať o vydanie nového dokladu 
cez internet – prostredníctvom portálu Elektronické služby 
MV SR. Rovnako tak budú môcť urobiť držitelia občianskych 
preukazov s elektronickým čipom, ktorým končí platnosť do-
kladu, a to najskôr 180 dní pred skončením platnosti.

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 15. júna 
2015 na mailovú adresu jana@p3.sk. Trom vyžrebovaným 
účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme ceny, 
ktoré venuje Ministerstvo financií SR, Dátové centrum obcí  
a miest a CSC Computer Sciences spol. s r.o..

Výhercami súťaže o OPIS z čísla 1/2015, ktorí odpovedali 
správne sú:
•	 Michal Erhardt z Tvrdošína 
•	 Roman valo z Handlovej.

Správna odpoveď na súťažnú otázku: 
c)	Ministerstvo	dopravy,	výstavby	a	regionálneho	rozvoja	SR.

Výhercom blahoželáme!

Elektronické občianske preukazy (eiD karty)
Súťaž o OPIS

Jarná iTApA 2015: Úpvs - nie je schránka ako schránka

Schránka už nie je iba poštová, ale aj elektronická, ktorú štát zriadil každému občanovi, či chcel alebo nie. Má ju 
každý dospelý, živnostník aj firma a je ich viac než 5,4 milióna. Na čo  slúžia, ako ich občania využívajú a vedia 
vôbec o tom, že ich majú?

Jeden z najočakávanejších projektov financovaných z euro-
fondov - Ústredný portál verejnej správy  (ÚPVS) - predstavil 
a zhodnotil vo štvrtok v Bratislave na Jarnej konferencii ITAPA 
2015 generálny riaditeľ NASES Rastislav Janota. “Portál	 verej-
nej	 správy	 je	 dnes	 v	 plnej	 prevádzke.	Občania	môžu	 využívať	
niekoľko	desiatok	elektronických	služieb	na	jednotnom	portáli	
verejnej	 správy	www.slovensko.sk,	vďaka	ktorému	sa	dostanú	
k	 rôznym	 informáciám	a	 elektronickým	 službám	 štátu.	 Zatiaľ	
máme	spracovaných	35	zo	110	životných	situácií,	ktoré	občan	
najčastejšie	rieši	v	komunikácii	s	úradmi,” povedal Janota. Ide 
o končiaci projekt v rámci OPIS, ktorý reálne odštartoval elek-
tronickú komunikáciu inštitúcií s občanmi či podnikateľmi. „Už	
dnes	 je	 na	 ústrednom	 portáli	 dostupných	 157	 elektronických	

služieb,	v	budúcnosti	pribudnú	elektronické	služby	samospráv	
a	vyšších	územných	celkov,“ vysvetlil Janota s tým, že celkové 
ukončenie projektu je naplánované na august tohto roka. Elek-
tronickú komunikáciu s úradmi občania už využívajú - za rok 
2014 podali cez ÚPVS vyše 200-tisíc elektronických podaní a za 
prvé štyri mesiace tohto roku viac ako 70-tisíc.

ÚPVS je jedným z najdôležitejších komponentov e-Govern-
mentu na Slovensku. Už onedlho bude môcť výhody tohto sys-
tému využívať aj viac ako 10-tisíc zamestnancov Úradov práce, 
sociálnych vecí a rodiny.

Viac info na: www.informatizacia.sk 
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