
V mesiaci jún 2009 boli vyhlásené nasledujúce 
výzvy OPIS:

Projekt – Elektronizácia služieb VÚC: Cieľom 
tohto projektu je sprístupnenie elektronických 
služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej po-
užiteľnosti. Elektronické služby VÚC sú vo výzve 
rozdelené do dvoch častí: 1. Povinné elektronic-
ké služby (na základe analýz im bola priradená 
najvyššia priorita pre implementáciu a ich elek-
tronizácia je povinnou súčasťou projektov pre 
každého žiadateľa o NFP), 2. Voliteľné elektro-
nické služby (služby s nižšou prioritou, z ktorých 
žiadateľ v rámci projektu povinný elektroni-
zovať minimálne 40%, čo zadefinuje v návrhu 
projektu). Dátum vyhlásenia výzvy je 2.6.2009, 
dátum uzávierky výzvy je 2.9.2009. Celková ma-
ximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci 
Opatrenia 1.1 na túto výzvu je 31,5 MEUR vráta-
ne DPH. Maximálna výška NFP na jednu žiadosť 
je 4,5 MEUR.

Národný projekt – Elektronická identifikačná 
karta: Národný projekt je zameraný na zave-
denie eID karty ako jednotného prostriedku 
pre identifikáciu a autentifikáciu fyzických 
osôb v rámci prostredia eGovernment, eHe-
alth, prípadne aj v iných oblastiach verejných 
a súkromných služieb. Projekt predpokladá 
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eGovernment štúdie uskutočniteľnosti OPIS 
V pondelok 29. júna 2009 sa na Ministerstve 
financií SR uskutočnilo rokovanie Riadiace-
ho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti OPIS 
projektov prioritnej osi č.1 „Elektronizácia 
verejnej správy a rozvoj elektronických slu-
žieb“. RV viedol jeho predseda, štátny ta-
jomník MF SR Peter kažimír.

Spoločnosť kPMG, autor štúdie na celko-
vú architektúru eGovernment, predstavila 
čiastkové štúdie uskutočniteľnosti „Metain-
formačný systém“ a „Register priestorových 
informácií“. Pripravuje sa finalizácia štúdií 
ďalších registrov.

Spoločnosť aDL, realizátor štúdie pre elek-
tronické služby na centrálnej úrovni,  pred-
stavila štúdie „Elektronické služby daňových 
agend MF SR“, „Elektronické služby verej-
ného obstarávania“, „Elektronické služby 
finančných a rozpočtových agend“, „Elektro-
nické služby stavebného poriadku“, „Elek-
tronické služby Ministerstva zahraničných 
vecí SR“.

Spoločnosť Capgemini, ktorá pripravuje 
štúdiu pre elektronické služby na úrovni 
územnej samosprávy, prezentovala čiastko-
vú štúdiu „Elektronizácia služieb krajských 
miest“. Pripravuje sa štúdia a výzva pre mes-
tá strednej veľkosti.

Riadiaci výbor prerokoval návrhy 7 výziev 
•	 „Národný projekt: IS registra priestoro-

vých informácií“, 
•	 „Národný projekt: ÚGkk Poskytovanie 

služieb pre RPI“,
•	 „Národný projekt: Elektronické služby 

daňových agend MF SR“, 
•	 „Národný projekt: Elektronické služby 

verejného obstarávania“, 
•	 „Národný projekt: Elektronické služby 

stavebného poriadku“, 
•	 „Národný projekt: Elektronické služby 

MZV SR“, 
•	 „Projekt: Elektronizácia služieb kraj-

ských miest“.

(mi)

Nové výzvy OPIS

Súťaž o OPIS = ATRAKTÍVNE CENY!!!
Na 5. strane

pokračovanie na str. 4
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Pripravuje sa 3.-4.11.2009 - 8. medzinárodný kongres ItaPa, Bratislava

12.11.2009 - Medzinárodná OPIS konferencia

19.-20.11.2009 - konferencia ICEta, Stará turá

V predchádzajúcom vy-
daní OPIS NEwS som sa 
venovala popisu jednot-
livých krokov procesu 
systému riadenia Operač-
ného programu Informa-
tizácia spoločnosti. keďže 
k dnešnému dňu Minis-
terstvo financií Slovenskej 
republiky vyhlásilo 12 vý-
ziev na Národné projekty 
v rámci prvej prioritnej osi 
OPIS, vyhodnotený je prvý 
Národný projekt Elektroni-
zácia služieb matriky, do 
finálneho hodnotenia sa 
blíži ďalších 5 Národných 
projektov, výsostne nalie-
havou sa stáva otázka uza-
vierania zmlúv s konečný-
mi prijímateľmi.

Momentálne spolu s Ministerstvom vnútra SR pripravujeme 
historicky prvú Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku 
(Zmluva o NFP). Cieľom procesu uzatvárania zmlúv je vytvo-
renie právneho základu pre čerpanie účelovo viazaného ne-
návratného finančného príspevku z verejných zdrojov pri do-
držaní podmienok správneho finančného riadenia. V zmysle 
zmluvy o delegovaní právomocí sa Zmluva  uzatvára medzi 
SORO (Ministerstvo financí SR) a príslušným žiadateľom. Pro-
ces uzatvorenia Zmluvy o NFP začína zaslaním Rozhodnutia 
o schválení NFP (projekt finálne vyhodnotený výberovou ko-
misiou). Ministerstvo financií ako SORO v súlade s týmto roz-
hodnutím pripraví návrh zmluvy. SORO doručí tento návrh 
zmluvy konečnému prijímateľovi do 30 dní odo dňa vydania 
rozhodnutia o schválení Žiadosti o NFP. SORO poskytne ko-
nečnému prijímateľovi maximálne 10 dňovú lehotu na oboz-
námenie sa s podmienkami zmluvy a jej spätné doručenie 
všetkých jej rovnopisov podpísaných štatutárnym orgánom 
žiadateľa. Následne SORO zabezpečí podpis zmluvy o NFP 
štatutárom SORO v termíne do 10 dní. Celková lehota na uza-
tvorenie zmluvy o NFP je 50 dní od doručenia Rozhodnutia o 
schválení ŽoNFP žiadateľovi.

Deň podpisu štatutárnym orgánom SORO je zároveň aj 
dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy a žiadateľ 
sa stáva prijímateľom. SORO si na letné obdobie roka 2009 
dalo ambiciózny plán, a to uzavrieť 6 Zmlúv o NFP a tým-
to definitívne začať čerpať finančné prostriedky OPIS. Prvá 
Zmluva o NFP s Ministerstvom vnútra by mala byť uzatvore-

ná v mesiaci júl 2009 a Ministerstvo vnútra SR môže predlo-
žiť prvú Žiadosť o platbu a tým začať s čerpaním finančných 
prostriedkov OPIS. Samozrejme za predpokladu, že začalo s 
realizáciou aktivít svojho projektu.

 Obsah Zmluvy

V Zmluve sa poskytovateľ (SORO) zaväzuje poskytnúť prijí-
mateľovi NFP vo výške a štruktúre  schválenej výberovou ko-
misiou. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne v súlade so 
schváleným projektom.

Zmluva o NFP má 2 časti: zmluvu o NFP a prílohy zmluvy o 
NFP.

Zmluva o NFP obsahuje:
•	 Identifikačné	údaje	zmluvných	strán
•	 Predmet	a	účel	Zmluvy
•	 Výdavky	Projektu
•	 Komunikácia	zmluvných	strán	a	kontaktné	údaje
•	 Špecifické	podmienky
•	 Záverečné	ustanovenia

Prílohy zmluvy o NFP (sú neoddeliteľnou súčasťou zmlu-
vy): 

Príloha č. 1. obsahuje všeobecné zmluvné podmienky 
•	 Riadenia projektu: obstarávanie prijímateľom, monitoro-

vanie projektu, informovanie a publicita, vlastníctvo vý-
stupov, prevod práv a povinností, zmeny zmluvy, ukon-
čenie zmluvy, komunikácia 

•	 Finančného riadenia projektu: spôsob platby, oprávnené 
výdavky, účtovníctvo a archivácia, vysporiadanie zmluv-
ných vzťahov a zmluvná pokuta, finančná kontrola a au-
dit

Príloha č. 2. obsahuje ustanovenia o  Predmete podpory NFP
•	 Podstatné náležitosti schváleného projektu: prijímateľ, 

všeobecné informácie o projekte, miesto realizácie pro-
jektu, ciele projektu, merateľné ukazovatele projektu, 
časový rámec realizácie projektu, aktivity a príspevok ak-
tivít k výsledkom projektu, rozpočet projektu, rozpočet 
realizácie jednotlivých aktivít

Príloha č. 3 obsahuje Podpisové vzory.

JUDr. Denisa Žiláková, 
riaditeľka odboru riadenia OPIS, MFSR

Vybrané systémy riadenia a implementácie
Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku

Informácie



OPIS POPOLUDNIE na iDEME 2009
Fotoreportáž
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V dňoch 24.-25. júna sa v Bratislave uskutočnil už tretí ročník medzinárodnej konferencie 
iDEME o informatizácii verejnej správy. Záštitu nad podujatím prevzali podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a rektor 
technickej univerzity v košiciach anton Čižmár. jedným z bodov programu podujatia bolo aj OPIS POPOLUDNIE, téma 
OPIS sa však prelínala aj v mnohých ďalších prezentáciách. Ponúkame fotoreportáž z konferencie.

Konferenciu otvorili Milan Ištván z PPP a Roman Srp z T&P za organizátorov 
podujatia. V úvodnom bloku vystúpili (za stolom zľava): Milan Muška (ZMOS), Erna 
Dohnáliková (ÚV SR), Štefan Adamec (ÚV SR), Branislav Ondruš (moderátor bloku, 
ÚV SR), Pavel Bojňanský (MF SR) a Anton Čižmár (TU KE).

Na úvod konferencie iDEME prečítal prejav podpredsedu vlády SR D.Čaploviča 
poradca predsedu vlády pre regionálny rozvoj a generálny riaditeľ sekcie RO OPIS 
Štefan Adamec.

Konferencie iDEME 2009 sa počas obidvoch dní zúčastnilo takmer 200 účastníkov; 
pohľad do kongresovej sály SÚZA.

Riaditeľka odboru riadenia a koordinácie OPIS z ÚV SR Erna Dohnáliková vystúpila s 
jednou z kľúčových prezentácií podujatia „OPIS ako príležitosť pre SR“.

V bloku OPIS POPOLUDNIE vystúpili (zľava): Gabriel Rusznyák (MF SR), Juraj Dillinger 
(MK SR), Denisa Žiláková (MF SR), Milan Ištván (moderátor), Marek Čanecký (ÚV SR), 
Katarína Kalašová (MF SR) a Jozef Štefánik (MF SR).

V panelovej diskusii o národných projektoch OPIS vystúpili: Igor Kmetík (MPSVaR 
SR), Denisa Žiláková (MF SR), Milan Ištván (moderátor), Silvia Uhnáková (Sociálna 
poisťovňa), Ľudovít Hamaš (VÚGK) a Ján Beňo (NKÚ SR).

(mi)
Fotografie: Jana Mlynárčiková
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okrem iného ďalej vytvorenie podmienok 
pre personalizáciu eID kariet a zabezpečenie 
potrebnej Hw a Sw infraštruktúry podporu-
júce proces zberu dát od občanov a výroby 
dokladov, tiež vytvorenie podmienok pre 
centrálnu distribúciu eID kariet občanom 
spolu so sprievodnými dokumentmi. Dátum 
vyhlásenia výzvy je 18.6.2009, dátum uzá-
vierky výzvy je 18.9.2009. Oprávneným žia-
dateľom je MV SR. Maximálna výška pomoci 
je 46,5 MEUR.

Národný projekt - Elektronické služby Šta-

tistického úradu SR: Národný projekt je 
zameraný na vytvorenie jednotného, plne 
integrovaného informačného prostredia 
štatistického úradu SR v kontexte ISVS, na 
zavedenie kvalitných, na zákazníka orien-
tovaných elektronických služieb a na pod-
poru koncepčného pohľadu pri činnostiach 
súvisiacich s prácou so štatistickými údajmi. 
Dátum vyhlásenia výzvy je 30.6.2009, dátum 
uzávierky výzvy je 30.9.2009. Oprávneným 
žiadateľom je šÚ SR. Maximálna výška po-
moci je 22,6 MEUR.

Národný projekt - Elektronické služby ná-

rodnej evidencie vozidiel: Národný projekt 
je zameraný na elektronizáciu služieb pre 
evidenciu vozidiel, na zefektívnenie posky-
tovania služieb pre evidenciu vozidiel, na 
vybudovanie jednotného, centrálneho a 
integrovaného informačného systému pre 
evidenciu všetkých vozidiel v SR. jedným 
z cieľov je napríklad zabezpečenie vyko-
návania evidenčných úkonov a podávanie 
žiadostí prostredníctvom internetu. Dátum 
vyhlásenia je 30.6.2009, dátum uzávierky je 
30.9.2009. Oprávneným žiadateľom je MV SR. 
Maximálna výška pomoci je 30,4 MEUR. 
(mi)

pokračovanie zo str. 1

INVES - 11. a 12. júna 2009 Sliač 
Medzinárodnú konferenciu INVES 2009 
(Informatizácia verejnej správy), zorgani-
zovalo Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) v spolupráci so spoločnosťou 
Business English School, s.r.o. konferen-
cia bola určená primátorom, starostom, 
prednostom úradov, pracovníkom úsekov 
informatiky a strategického rozvoja.

Ústrednou témou boli informácie o záme-
roch a možnostiach čerpania finančných 
zdrojov v rámci OPIS na roky 2007 – 2013 
so zameraním na tri prioritné osi: Opatre-
nia 1.2 Elektronizácia verejnej správy na 
regionálnej a miestnej úrovni, 2.2 Digita-
lizácia obsahu pamäťových a fondových 
inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie 
digitálnych dát a 3.1 Rozvoj infraštruktúry 
širokopásmového prístupu.

konferencia sa uskutočnila v čase, keď sú 
pripravené prvé výzvy pre mestá a obce 
a niektoré už boli aj zverejnené. Záujem-
covia o podávanie projektov  v rámci OPIS 
mali výnimočnú príležitosť dozvedieť sa 
aktuálne informácie o tom, ako a za akých 
podmienok bude možné získať nenávrat-
nú finančnú dotáciu z OPIS na informati-
záciu miest a obcí.

Na konferencii sa zúčastnili aj predstavi-

telia riadiaceho a sprostredkovateľského 
orgánu Operačného programu Informa-
tizácia spoločnosti: generálny riaditeľ RO 
OPIS Úradu vlády SR štefan adamec  pre-
zentoval „Súčasné aktivity OPIS v kontexte 
regionálneho rozvoja“ a generálny riaditeľ 
Sekcie implementácie a riadenia zahranič-
nej finančnej pomoci Ivan Ištvánffy vystú-
pil s prezentáciou „Rýchly internet pre Slo-
vensko“. Riaditeľ odboru informatizácie 
verejnej správy Ministerstva financií SR 
Marián Grotkovský  oboznámil účastníkov 
konferencie s témou „Rozvoj elektronic-
kých služieb verejnej správy.“

V rámci konferencie boli prezentované 
viaceré projekty, napríklad Projekt Virtuos 
(Virtuálne Občan Samospráva), ktorý je 
zameraný na zefektívnenie a zjednodu-
šenie komunikácie medzi občanom a úra-
dom. Projekt je úspešne využívaný v Čes-
kej republike – v Plzenskom kraji od roku 
2008 a umožňuje uplatňovať na úradoch 
rôzne podania, elektronicky komuniko-
vať, rezervovať termíny schôdzok a sledo-
vať, v akom stave vybavenia sa nachádza 
žiadosť občana. Na konferencii okrem iné-
ho odzneli témy: budovanie Digitálneho 
mesta, prezentácie konkrétnych riešení 
– programový rozpočet, evidencia sepa-
rovaného zberu, riešenia, ktoré zvyšujú 

efektivitu a účinnosť samosprávy, reštruk-
turalizácia poskytovaných služieb – digi-
tálny mestský úrad, digitálne zastupiteľ-
stvo, e-formuláre a pod. Predstavený bol 
aj projekt RIS pre samosprávu (Rozpočto-
vý informačný systém pre samosprávu), 
ktorý prináša skvalitnenie a sprehľadne-
nie rozpočtového riadenia subjektov sa-
mosprávy vrátane VÚC a projekt ZMOS 
pod názvom Vzdelávacia sieť Virtuálnej 
akadémie ZMOS (Va ZMOS) – nástroj 
budovania kapacít na úrovni miestnej 
územnej samosprávy, ktorého hlavnými 
cieľmi sú zlepšenie kvality poskytovaných 
služieb s orientáciou na klienta pri použití 
informačných a komunikačných techno-
lógií, skvalitnenie procesného riadenia 
organizácií a subjektov miestnej územnej 
samosprávy a zabezpečenie rovnosti prí-
stupu ku vzdelávaniu prostredníctvom 
vzdelávacej siete Va ZMOS a elektronic-
kého vzdelávacieho prostredia Va ZMOS.

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR Viera tomanová a výkonný podpredse-
da Združenia miest a obcí Slovenska Mi-
lan Muška informovali prítomných, že na 
Slovensku vzniknú pracovné miesta v sú-
vislosti s digitalizáciou a informatizáciou z 
operačných programov EÚ. 
(ms)
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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@opis.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 SR
Sekcia štrukturálnych fondov
Námestie SNP č.33
813 31 Bratislava
tel.:  02 2048 2323
Mail: ssf@culture.gov.sk
www.culture.gov.sk

OPIS NEwS – elektronický newsletter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti (OPIS). Pre ÚV SR a MF SR vydáva 
spravidla raz mesačne občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP). Editor: Milan Ištván, výkonný riaditeľ PPP, tel.: 
0905 351 962, milan@p3.sk. Grafika: office@p3.sk. Uzávierka čísla 04/2009: 26.6.2009.

Kontakty na orgány OPIS
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Elektronická identifikačná karta

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program 
Informatizácie spoločnosti vyhlásilo výzvu na ďalší z tzv. národných projektov. Ide o projekt Elektronická identifikačná 
karta. jedným z cieľov tohto národného projektu je zavedenie eID karty ako jednotného prostriedku pre identifikáciu a 
autentifikáciu fyzických osôb v rámci prostredia eGovernmentu, eHealth, prípadne v iných oblastiach verejných aj súk-
romných služieb, ako aj napr. vytvorenie podmienok na zrýchlenie administratívnych úkonov pre občanov a zlepšenie 
prístupnosti služieb štátu občanom. 

Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na túto výzvu predstavuje:

a) 46, 5 mld. €
b) 146, 5 mil. €
c) 46, 5 mil. €

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 27. júla 2009 na mailovú adresu jana@p3.sk. trom vyžrebovaným účastní-
kom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú PPP a spoločnosť alef Nula.

Výhercami súťažnej otázky z OPIS NEwS č.3 sú: Okániková Erika, Škrovinová Lucia a Vrzák Vladimír.
Správna odpoveď: b) 40 mil. €.

Súťaž o OPIS

Fotografie: ZMOS


