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OPIS prináša prvé výsledky 

V pondelok 15. decembra 2014 sa na Ministerstve financií SR uskutočni-
lo zasadnutie Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti Prioritnej 
osi 1 OPIS. Podľa aktuálnych informácií Sprostredkovateľského orgánu 
pre PO1 je stav čerpania PO1 OPIS na úrovni 65,31 % a stav kontrahova-
nia na úrovni 104,31% (pričom šesť výziev bolo zverejnených v novembri 
a ďalšie dve by mali byť do konca tohto roka). Tento rok sa doteraz z PO1 
OPIS vyčerpalo zhruba 106 miliónov eur a boli ukončené aktivity projek-
tu - Dátové centrum pre eGovernment.

Riadiaci výbor PO1 schválil s pripomienkami dve štúdie uskutočniteľnosti 
pre národné projekty „Digitálne učivo na dosah“ pre MŠVVaŠ SR a „Budovanie 
aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva 
spravodlivosti SR“. Rozpočet prvého projektu je na úrovni 29 miliónov eur 
a jeho hlavnými cieľmi je zlepšiť prístup k digitálnym službám školy a služ-
bám školského informačného systému pre 237 školských zariadení v piatich 
vybraných okresoch (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Snina, Spišská Nová 
Ves, Trnava). Rozpočet druhého projektu, ktorý okrem iného umožní cen-
tralizáciu správy šesťtisíc interných používateľov (s perspektívou celkovo až 
osemdesiattisíc externých) a posilní internú a aplikačnú bezpečnosť, je 13,6 
milióna eur.

(pokračovanie	na	druhej	strane)



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

opis je spolufinancovaný z erdF 2

Elektronizácia medzinárodného obchodu 

Finančná správa spustila 15. decembra 2014 do prevádzky Národný projekt – Elektronické služby Centrálneho 
elektronického priečinka (ES CEP).

Nový informačný systém výrazne zjednoduší podnika-
teľom, ale i príslušným štátnym organizáciám viac než 
380 procesov súvisiacich s dovozom, vývozom a tran-
zitom tovaru. Systém CEP umožňuje všetkým stranám 
zapojeným do medzinárodného obchodu a prepravy 
podať štandardizované informácie a dokumenty online, 
cez jedno podacie miesto. Slovensko sa týmto krokom 
zaradí k najvyspelejším krajinám EÚ v oblasti realizácie 
medzinárodného obchodu. 

Centrálny elektronický priečinok (CEP) výrazne zníži 
administratívnu záťaž, zvýši flexibilitu vybavovania po-
trebných dokumentov a prinesie i priamu úsporu na 
správnych poplatkoch pre viac než 1200 podnikateľ-
ských subjektov. Rovnako zjednoduší proces spraco-
vania agend aj zamestnancom zo zapojených rezortov  
a orgánov verejnej moci ako napr. rezortu financií, hos-
podárstva, kultúry, pôdohospodárstva a mnohým ďal-
ším. Hlavnou myšlienkou systému, ktorý bude využívať 
až 58 orgánov verejnej moci, je princíp zjednodušenia 
administratívnej náročnosti pre podnikateľov. Do pro-
jektu sa okrem už spomínaných ministerstiev zapojila 
aj Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), 
spolu so Zväzom logistiky a zasielateľstva Slovenskej re-
publiky (ZLZ).

Z pohľadu podnikateľov ide o zjednodušenie proce-
su žiadania o potrebné povolenia a licencie pri pod-
nikaní v zahraničnom obchode s tretími krajinami. 
Základy projektu CEP boli postavené na znížení množ-

stva formulárov potrebných pri komunikácii s úradmi  
v realizácii zahraničnoobchodných transakcií. Nový 
systém ponúka rýchle online riešenia, bez osobnej 
návštevy konkrétneho úradu, prostredníctvom výbe-
ru z prehľadne usporiadaných vyše 260 elektronických 
formulárov. Projekt Centrálny elektronický priečinok 
vychádza z konceptu, ktorý Európska hospodárska ko-
misia OSN vo svojom odporúčaní č. 33 (UN/CEFACT) 
definovala ako tzv. Single Window. Jeho uplatnenie  
v praxi znamená, že ak sú údaje zasielané v elektronickej 
podobe, potom by v ďalších súvisiacich procesoch ne-
mali byť opätovne vyžadované. 

V súvislosti s čo najplynulejším zavedením nového systé-
mu do praxe ponúka finančná správa podnikateľom via-
cero možností, ako sa v novom systéme rýchlo zoriento-
vať a získať správne informácie o jeho fungovaní. Jednou 
z možností je informovať sa online cez Live chat, prípad-
ne cez aplikáciu Live Agent, alebo telefonicky prostred-
níctvom Call centra finančnej správy na čísle 048/ 431 72 
22. Vzhľadom na veľký počet zapojených subjektov sú 
zamestnanci Call centra pripravení ponúknuť používate-
ľom okrem potrebných informácií aj kontakt na konkrétnu 
osobu v príslušnom rezorte či zapojenej organizácii, kto-
rá môže v danej veci poskytnúť odborné stanovisko. Zo-
znam týchto osôb je verejne dostupný na webovej strán-
ke www.cep.financnasprava.sk. Stránka bude fungovať  
v režime 24 hodín/365 dní v roku.

www.informatizacia.sk

Po skončení zasadnutia sme sa opýtali generálneho 
riaditeľa sekcie informatizácie spoločnosti MF SR Pav-
la Bojňanského, ako hodnotí uplynulý rok 2014 a čo 
budú najväčšie výzvy v poslednom roku implementá-
cie OPIS, ktorý nás čaká?

Pavel Bojňanský:	„Najmä	za	uplynulé	dva	roky	imple-
mentácia	OPIS	výrazne	akcelerovala.	Splnili	sme	plán	
čerpania	a	úroveň	kontrahovania,	čo	nás	však	teší	naj-
viac	je,	že	postupne	pribúdajú	elektronické	služby,	kto-
ré	môžu	využívať	občania	a	podnikatelia,	 či	už	 sú	 to	
služby	centrálnej	ohlasovne,	úradu	pre	verejné	obsta-
rávanie,	štatistického	úradu,	služby	centrálneho	elek-
tronického	priečinka.	Pozitívom	je	aj	pomerne	vysoká	

penetrácia	 elektronických	 občianskych	 preukazov.		
Z	hľadiska	čerpania	v	porovnaní	 s	ostatnými	 sloven-
skými	operačnými	programami	patrí	OPIS	medzi	naj-
lepšie,	čo	sa	týka	ročného	rastu	čerpania.	

Verím,	že	o	kvalite	projektov	OPIS	budú	naši	prijíma-
telia	 presviedčať	 občanov	 i	 podnikateľov	 v	 priebehu	
celého	budúceho	roka,	keď	budú	spúšťať	nové	a	nové	
elektronické	 služby.	 Bude	 to	náročný	 rok	 tak	pre	 ria-
diaci	 a	 sprostredkovateľské	 orgány,	 ako	 aj	 pre	 reali-
zátorov	projektov.	 Vyzývam	občanov	 i	 podnikateľov,	
aby	nové	 služby	 začali	 aktívne	 využívať,	 čím	podpo-
ria	proces	modernizácie	našej	verejnej	správy.“,	dodal  
P. Bojňanský. 

(r)

(pokračovanie	z	prvej	strany)
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Dlhé čakacie doby na dopravných inšpektorátoch budú čoskoro 
minulosťou

Prihlásiť či urobiť zmenu v držbe vozidla bude možné z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku v pohodlí do-
mova hocikedy, pričom v mnohých prípadoch nebude návšteva dopravného inšpektorátu vôbec potrebná.  
Ak to však situácia bude vyžadovať, bude možné si na dopravnom inšpektoráte elektronicky bezplatne 
rezervovať presný termín stretnutia.

Ministerstvo vnútra začiatkom budúceho roka sprístupní pre občanov a podnikateľov nové elektronické služby 
z projektu Národná evidencia vozidiel, budovaného v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti 
spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na to, aby občan či podnikateľ mohol používať elektronické služby, potrebuje mať aktivovaný elektronický 
občiansky preukaz.  Podnikatelia okrem toho budú potrebovať platné splnomocnenie na zastupovanie, ktoré 
získajú registráciou v Národnej evidencii vozidiel.

Občianske preukazy s čipom, tzv. eID karty, minis-
terstvo vnútra vydáva od 1. decembra 2013. Počas 
12 nasledujúcich mesiacov si svoje eID karty pre-
vzalo 570943 držiteľov, pričom 32 961 požiadalo aj 
o certifikáty na tvorbu zaručeného elektronického 
podpisu. Ako uviedol na stretnutí s novinármi mi-
nister Robert Kaliňák, s pribúdajúcim počtom elek-
tronických služieb sa bude zvyšovať aj počet žia-
dateľov o elektronické občianske preukazy. Práve 
služby z oblasti dopravných evidencií patria k naj-
využívanejším a obzvlášť na pracoviskách doprav-
nej polície najmä v krajských mestách sú čakacie 
lehoty na vybavenie neúmerne dlhé, čo je častým terčom kritiky občanov. Elektronizácia evidenčných úkonov, 
dôsledkom ktorej bude tiež  eliminácia „papierovania“, obmedzí čakanie na pracoviskách na nevyhnutne po-
trebný čas. Extrémy, ako je čerpanie dovolenky v práci za účelom vybavenia záležitostí na dopravnom inšpek-
toráte, sa stanú minulosťou.

Počas pracovných raňajok 4. decembra 2014  boli novinárom odprezentované elektronické služby Národnej 
evidencie vozidiel, ktoré budú sprístupnené na portáli Elektronických služieb MV SR. V súčasnosti prebieha in-
tenzívne produkčné testovanie služieb, do ktorého ministerstvo vnútra zapojilo vybraných importérov vozidiel. 

Zoznam elektronických služieb, ktoré budú sprístupnené na portáli Elektronických služieb

•	 Žiadosť	o	dohodnutie	termínu	na	dopravnom	inšpektoráte
•	 Žiadosť	o	zaradenie	do	radu	čakateľov	na	dopravnom	inšpektoráte
•	 Poskytnutie	prehľadu	o	aktuálnom	stave	poradia	na	dopravnom	inšpektoráte
•	 Informovanie	sa	o	stave	podanej	žiadosti	s	vozidlom
•	 Informovanie	sa	o	exekútorských	blokáciách	vozidla
•	 Informovanie	sa	o	súdnych,	daňových	a	colných	blokáciách	vozidla
•	 Informovanie	sa	o	vývoze	vozidla	do	cudziny
•	 Informovanie	sa	o	držiteľovi	vozidla
•	 Informovanie	sa	o	kontrole	originality	vozidla
•	 Informovanie	sa	o	pôvode	vozidla
•	 Žiadosť	o	prevod	držby	vozidla	na	inú	osobu
•	 Žiadosť	o	prevod	držby	vozidla	na	inú	osobu	autobazárom
•	 Žiadosť	o	nahlásenie	straty	alebo	odcudzenia	tabuliek	s	evidenčným	číslom	vozidla
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•	 Podanie	potvrdenia	o	zaplatení	DPH	v	tuzemsku	pri	dovoze	vozidla
•	 Žiadosť	o	zápis	nového	držiteľa	vozidla
•	 Žiadosť	o	zmenu	údajov	po	prisťahovaní	držiteľa	z	iného	okresu
•	 Žiadosť	o	objednanie	tabuľky	s	evidenčným	číslom	na	nosič	bicyklov
•	 Žiadosť	o	zmenu	vlastníctva	vozidla	po	ukončení	leasingu	vozidla
•	 Žiadosť	o	prvé	prihlásenie	vozidla	do	evidencie
•	 Žiadosť	o	odhlásenie	vozidla	do	cudziny
•	 Žiadosť	o	priamy	prevod	držby	alebo	vlastníctva	vozidla
•	 Žiadosť	o	vyradenie	vozidla	z	evidencie
•	 Žiadosť	o	zrušenie	prevodu	držby	vozidla	na	inú	osobu
•	 Žiadosť	o	vykonanie	zmeny	v	dokladoch	vozidla
•	 Žiadosť	o	zapísanie	splnomocnenia
•	 Žiadosť	o	zrušenie	splnomocnenia

Elektronické služby sú navrhnuté tak, aby v maximálnej miere odbremenili občanov od návštev dopravných 
inšpektorátov. Príkladom môže byť kúpa nového vozidla, kedy bude možné prevziať vozidlo u importéra so 
všetkou dokumentáciou vrátane nainštalovaných tabuliek s evidenčnými číslami.

K dispozícii budú aj informačné služby umožňujúce elektronické získavanie informácií o pôvode vozidla, jeho 
držiteľovi, existencii súdnych, colných a exekútorských blokácií, informácií o PZP, STK, emisných kontrolách či 
kontrole originality. K získaniu takýchto informácií postačí elektronické osvedčenie o evidencii vozidla. Tento 
doklad ministerstvo vnútra vydáva od 1. júna 2010.

MV SR

Slovenská sporiteľňa prvým akreditovaným platcom 

Slovenská sporiteľňa a. s. je prvou slovenskou bankou, ktorá požiadala Ministerstvo financií SR o zápis do 
zoznamu akreditovaných platcov.

Po prepojení s platobným systémom štátu, kto-
rý prevádzkuje Národná agentúra pre elektronické  
a sieťové služby, tak budú môcť zákazníci Slovenskej 
sporiteľne využívať elektronické služby štátu online, 
bez zbytočného zdržania. Prostredníctvom akredito-
vaného platcu bude možné vykonať úhradu za využi-
tie elektronických služieb štátu s tým, že štátny orgán 
dostane informáciu o rezervácii prostriedkov okam-
žite po zadaní príkazu na úhradu napr. prostredníc-
tvom internet bankingu. Môže tak občanovi a podni-
kateľovi poskytnúť službu bez zbytočného zdržania.

Výsledkom bude úspora času občanov a podnika-
teľov, zvýši sa efektivita poskytovania elektronických 
služieb štátu a zároveň aj ich atraktivita pre občanov 
a podnikateľov. Príkladom existujúcich elektronic-
kých služieb, kde dôjde k ich rýchlejšiemu vybaveniu, 
sú služby obchodného registra ako napr. výpis z ob-
chodného registra, služby centrálnej ohlasovne ako 
napr. získanie potvrdenia o trvalom alebo prechod-
nom pobyte, potvrdenie o ohlásení trvalého pobytu 

v zahraničí. Ďalšie elektronické služby budú postup-
ne nasadzované. Ministerstvo financií uvíta záujem aj 
ďalších bánk a organizácií, ktoré sa v zmysle zákona  
o eGovernmente môžu stať akreditovanými platca-
mi.

Akreditovaným platcom je organizácia zapísaná v zo-
zname akreditovaných platcov (banka, pobočka za-
hraničnej banky, platobná inštitúcia alebo pobočka 
zahraničnej platobnej inštitúcie,  vrátane mobilného 
operátora, právnická  osoba  zriadená zákonom na 
realizáciu rozpočtu orgánov verejnej moci, pošto-
vý podnik oprávnený poskytovať poštový platob-
ný styk). Prostredníctvom akreditovaného platcu je 
možné vykonať úhradu bezhotovostným prevodom 
z účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahranič-
nej banky, poukazom poštového platobného styku 
alebo iným spôsobom, ktorý podporuje funkcionalita 
platobného modulu a poskytuje akreditovaný platca. 

www.informatizacia.sk
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Workshop o digitalizácii múzejných zbierok

27. novembra 2014 zorganizovalo Múzeum Sloven-
ského národného povstania workshop k pokroku pri 
realizácii národného projektu č. 3 - Digitálne múze-
um spolufinancovaného z prostriedkov Európskej 
únie v rámci Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti. Workshop sa uskutočnil v priestoroch 
Slovenského technického múzea v Košiciach, kde 
momentálne prebieha digitalizácia.

V doobedňajších hodinách bola prezentovaná práca 
jednotlivých oddelení Digitalizačného centra Múzea 
SNP v Banskej Bystrici a doterajšie výsledky projektu 
Digitálne múzeum. Prezentácia technologického pra-
coviska a možnosti rôznych druhov výstupov zo sní-
mania otvorila diskusiu využitia digitálnych objektov 
na prezentačné účely múzeí. 

Súčasťou workshopu bola aj prehliadka pracoviska 
špecializovanej digitalizačnej bunky externého dodá-
vateľa. K dispozícii boli ukážky snímania múzejných 
zbierkových predmetov metódou objektovej pano-
rámy a kurátori mohli voľne diskutovať s operátormi 
digitalizačných technológií. Pracovníci Digitalizačné-
ho centra v Banskej Bystrici predviedli ukážku sníma-
nia zbierkových predmetov 3D optickým skenerom  
a  technológiu skenovacej steny. Návštevníci mali mož-
nosť vidieť, aká je postupnosť pri vzniku 3D modelu 
zbierkového predmetu a následne jeho repliku vytla-
čenú z 3D tlačiarne. Špeciálnou časťou bola prezentá-
cia stereo snímania Studia 727, kde návštevníci pomo-
cou špeciálnych okuliarov videli výsledky digitalizácie  
v zážitkovej trojrozmernej forme.

Workshop bol určený pre 32 spolupracujúcich múzeí  
v rámci Slovenska a zástupcov Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky.

Mgr. Janka Mrišová, Múzeum SNP B.Bystrica
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Povinnosti miest a obcí pri uplatňovaní výkonu verejnej moci 
elektronicky a možné sankcie za ich nedodržiavanie

Vláda Slovenskej republiky prijala v roku 2009 Stratégiu informatizácie spoločnosti na roky 2009 - 2013. 
Prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení, ktoré zakotvujú informatizáciu 
samosprávy v právnom poriadku Slovenskej republiky, bol v roku 2013 prijatý zákon č. 305/2013 Z. z.  
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci.

Zákon o eGovernmente vymedzuje základné sku-
točnosti súvisiace s elektronizáciou verejnej správy  
a so zavádzaním elektronických služieb. Jeho cieľom 
je dosiahnuť úplnú elektronizáciu verejnej moci a to 
tak, aby bol účinne nahradený osobný alebo listinný 
kontakt.

V zmysle prechodných ustanovení a v lehote 3 rokov 
odo dňa účinnosti zákona, teda najneskôr do 1. no-
vembra 2016, majú obce a mestá povinnosť zabez-
pečiť, aby obecné a mestské úrady mohli bez výnimky 
vykonávať verejnú moc elektronicky.

Za prípadné porušenie týchto povinností, teda ak 
obec alebo mesto nebude schopné zabezpečiť výkon 
verejnej moci elektronicky, môže Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky ukladať pokuty za správne de-
likty až do výšky 25 000 EUR. 

Z hľadiska elektronizácie orgánov verejnej moci a za-
bezpečenia výkonu verejnej moci elektronicky zohrá-
vajú dôležitú úlohu práve informačné systémy ve-
rejnej správy, prostredníctvom ktorých sa uvedená 
moc elektronicky vykonáva.

Medzi povinnosti, ktoré obciam a mestám vyplýva-
jú zo zákona o informačných systémoch verejnej 
správy, patria:
•	 povinnosť vypracovať a aktualizovať koncepciu 

rozvoja informačných systémov verejnej správy,
•	 povinnosť zabezpečovať plynulú, bezpečnú  

a spoľahlivú prevádzku informačných systémov 
verejnej správy, ktoré sú v ich správe, vrátane or-
ganizačného, odborného a technického zabezpe-
čenia,

•	 povinnosť zabezpečiť svoj informačný systém 
proti zneužitiu a sprístupňovať verejnosti z tohto 
informačného systému,

•	 povinnosť na požiadanie bezplatne poskytovať 
údaje zo svojho informačného systému minis-
terstvám a ostatným ústredným orgánom štát-
nej správy, Generálnej prokuratúre SR, štátnym 
orgánom (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 

republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou sta-
rostlivosťou, Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, Telekomunikačný úrad Slo-
venskej republiky, Poštový regulačný úrad), iným 
obciam a vyšším územným celkom a ďalším,

•	 povinnosť zabezpečovať, aby bol informačný sys-
tém verejnej správy v súlade so štandardmi infor-
mačných systémov verejnej správy,

•	 povinnosť spravovať príslušné registre a zabezpe-
čiť ich zverejnenie,

•	 povinnosť zabezpečiť tvorbu informačného obsa-
hu o svojej činnosti pre verejnosť a tento zverej-
ňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného 
portálu verejnej správy, pričom zodpovedajú za 
jeho správnosť a ďalšie.

Za účelom zabezpečenia dodržiavania povinnos-
tí ustanovených v zákone o informačných systé-
moch verejnej správy je Ministerstvo financií Sloven-
skej republiky oprávnené ukladať pokuty až do výšky 
35 000 EUR, a to pri pokračovacích správnych delik-
toch aj opakovane.

Práve v tomto období podáva pomocnú ruku ob-
ciam a mestám, s počtom obyvateľov od 500 do  
20 000, národný projekt Dátové centrum obcí  
a miest (DCOM), ktorého cieľom je elektronizácia ve-
rejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miest-
nej a regionálnej úrovni. Projekt DCOM má napomôcť 
pri zmene súčasného stavu poskytovania služieb sa-
mospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu 
záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pra-
covníkov vykonávajúcich jednotlivé úradné úkony.

Viac informácií o projekte DCOM na www.dcom.sk 
alebo telefónnej linke CallCentra: 02/57 26 76 76. 

DEUS
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Finančná správa spustila 15. decembra 2014 do prevádzky Národný projekt – Elektronické služby Centrálneho 
elektronického priečinka (ES CEP). Nový informačný systém výrazne zjednoduší podnikateľom, ale i prísluš-
ným štátnym organizáciám viac než 380 procesov súvisiacich s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru. Cen-
trálny elektronický priečinok výrazne zníži administratívnu záťaž, zvýši flexibilitu vybavovania potrebných do-
kumentov a prinesie i priamu úsporu na správnych poplatkoch pre viac než 1200 podnikateľských subjektov. 
Z pohľadu podnikateľov ide o zjednodušenie procesu žiadania o potrebné povolenia a licencie pri podnikaní  
v zahraničnom obchode s tretími krajinami. Nový systém ponúka rýchle online riešenia, bez osobnej návštevy 
konkrétneho úradu, prostredníctvom výberu z prehľadne usporiadaných 264 elektronických formulárov. Projekt 
ES CEP  vychádza z konceptu, ktorého uplatnenie v praxi znamená, že ak sú údaje zasielané v elektronickej po-
dobe, potom by v ďalších súvisiacich procesoch nemali byť opätovne vyžadované. 

Súťažná otázka:
Z	akého	konceptu,	ktorý	definovala	Európska	hospodárska	komisia	OSN,	vychádza	projekt	ES	CEP?
a)	 Basic	Window
b)	 Single	Window
c)	 Digital	Single	Market	

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 31. januára 2015 na mailovú adresu jana@p3.sk. Trom 
vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú Partnerstvá 
pre prosperitu. V darčekových balíčkoch nájdu výhercovia aj USB kľúče, ktoré do súťaže poskytlo Ministerstvo 
financií SR.

Výhercovia súťaže o OPIS z čísla 3/2014 budú oznámení v budúcom vydaní OPIS NEWS spolu s výhercami  
z aktuálneho čísla 4/2014, nakoľko je ešte stále možné zapojiť sa aj do súťaže OPIS NEWS č. 3/2014.

Výhercom blahoželáme!

Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka

súťaž o opis

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
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ministerstvo kultúry 
sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry  
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843 21 bratislava
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www.informatizacia.sk  

a www.opis.gov.sk
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