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V piatok dňa 28.10.2011 sa na ministerstve financií sR uskutočnilo 10. 
Zasadnutie Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti prioritnej osi 
1 opis. na Zasadnutí boli schválené štúdie uskutočniteľnosti pre národné 
projekty:

• elektronizácia služieb Ústavného súdu sR
• elektronické služby sociálnej poisťovne
• projekt sLoV-LeX, eZbierka, eLegislatíva
• elektronizácia stavebného konania a územného plánovania.

Zasadnutie viedol generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti (mF sR) 
miloš molnár. Členovia Riadiaceho výboru, medzi ktorými boli zástupcovia 
Riadiaceho orgánu opis (Úrad vlády) a zástupcovia sprostredkovateľského 
orgánu pod Riadiacim orgánom opis (mF sR) postupne schválili s 
pripomienkami štyri štúdie uskutočniteľnosti. tieto štúdie sú momentálne 
predmetom schvaľovacieho procesu na Riadiacom orgáne opis. 

Uvádzame stručný prehľad informácií o schválených štúdiách 
uskutočniteľnosti.
Elektronizácia služieb Ústavného súdu SR
Cieľom projektu je modernizácia informatickej podpory Ús sR a sprístupnenie 
elektronických služieb, ktoré zaradia Ús sR medzi moderné štátne a 
verejnoprávne inštitúcie egovernmentu v slovenskej republike. 
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hlavným prínosom projektu pre občana bude jeho 
kvalitnejšie informovanie o činnosti Ús sR.

Elektronické služby Sociálnej poisťovne
hlavným cieľom projektu je implementácia nových, 
na používateľa orientovaných elektronických služieb 
prostredníctvom zavedenia nového informačného 
systému zameraného hlavne na podporu procesov 
výkonu sociálneho poistenia.

projekt má zásadný celospoločenský význam, týka sa 
prakticky každého občana a jeho cieľom je vytvorenie 
komplexného, transparentne fungujúceho systému 
poskytujúceho všetky požadované služby občanom on-
line na akceptovateľnej kvalitatívnej úrovni.

Projekt SLOV-LEX, eZbierka, eLegislatíva
Cieľom projektu je vytvoriť referenčný zdroj právnych 
informácií v elektronickej podobe a zabezpečiť tým 
prístup k právu občanom v zmysle programového 
vyhlásenia vlády sR na obdobie rokov 2010 – 2014. 
Cieľom je rovnako zabezpečiť pre potreby budovania 
právneho štátu kvalitu právnych predpisov a ich 
dostupnosť v elektronickej forme.  

Z hľadiska prínosu pre občana projekt prinesie úžitok 
najmä v podobe formálne i obsahovo lepšieho a 

bezplatne dostupného platného práva a v zvýšení 
informovanosti o nových právnych úpravách

Elektronizácia stavebného konania a územného 
plánovania
hlavnými prínosmi projektu bude pre občana 
predovšetkým: lepšia zrozumiteľnosť stavebného 
konania, zjednotenie podaní a informačných 
štandardov, zjednotenie a sprehľadnenie procesov, 
štandardizácia postupov (posilnenie právnej istoty ) a 
údajov napr. podľa typov stavieb, zrýchlenie stavebného 
konania a s ním spojených služieb, odbúranie resp. 
minimalizovanie papierovej formy komunikácie  
(možnosť vybavovať v maximálnej miere veci plne 
elektronicky),  eliminácia alebo minimalizácia nutnosti 
osobného kontaktu, resp. závislosti na úradných 
hodinách a sídle stavebného úradu, elektronické 
sledovanie spisu a stavu konania, elektronický prístup 
k územnému plánovaniu a k aktivitám s dopadom na 
územie, možnosť zaangažovanosti občana pri riešení 
územno-plánovacích konfliktov a ich predchádzanie 
(automatické informovanie o oblasti, ktorá zaujíma 
občana a zapojenie občana do rozhodovacích 
procesov).

MF SR

TRETIA VEREJNÁ PREZENTÁCIA (PUBLIC HEARING) ŠTÚDIÍ 
USKUTOČNITEĽNOSTI
Vo štvrtok 24. novembra 2011 sa v hoteli Gate One v Bratislave konala už tretia verejná prezentácia, tzv. „Public 
hearing“ štúdií uskutočniteľnosti prioritnej osi č. 1 OPIS, ktorej moderátorom bol pán Milan Ištván z PPP.
Prezentujúcimi z MF SR boli generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti Miloš Molnár a hl. architekt 
programovej kancelárie Pavol Kárász. Z Ministerstva vnútra SR prezentoval štúdiu uskutočniteľnosti pán Pavel 
Struhárik, generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti.

k jednotlivým štúdiám boli odprezentované ich prínosy 
z hľadiska občana a verejnej správy, východiská a 
harmonogram realizácie projektu.

ako prvý vystúpil s prezentáciou Centrálne služby 
dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy 
miloš molnár. Uviedol, že prínosy pre občana a verejnú 

správu budú spočívať v:
• Zvýšení dostupnosti a kvality egov služieb,
• efektívnejšom riešení incidentov a problémov pri 

dodávke egov služieb, 
• konsolidovaní it infraštruktúry (zníženie 

nákladov), 
• Redukovaní rizika výpadku (menej komponentov), 
• štandardizácií a certifikácií procesov správy, 

prevádzky a rozvoja it infraštruktúry, 
• Vytvorení prostredia pre rozvoj egov služieb.

poskytované služby sú rozdelené na tri základné oblasti, 
a to primárne, podporné a telekomunikačné služby. 
V závere prezentácie mali účastníci možnosť vidieť 
harmonogram realizácie projektu, v rámci ktorého 
je začiatok prác stanovený na druhý polrok 2012 s 
predpokladaným trvaním projektu 24 mesiacov. 

druhou prezentovanou štúdiou uskutočniteľnosti bol 
bezpečnostný projekt egovernmentu, ktorú taktiež 
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odprezentoval miloš molnár. V tomto budúcom 
projekte budú prínosy pre verejnú správu nasledovné:

• Zníži sa riziko narušenia dôvernosti, dostupnosti 
a integrity poskytovaných služieb,

• Znížia sa možné dopady a straty v prípade 
narušenia egovernmentu,

• Zlepší sa dostupnosť služieb voči občanovi / 
právnickým osobám,

• Zvýši sa miera dôvery občanov a právnických 
osôb v elektronické služby,

• bezpečnosť z pohľadu dôveryhodnosti celého 
egovernmentu,

• naplnenie požiadaviek legislatívy.

tretia štúdia uskutočniteľnosti, ktorej prezentujúcim 
bol pavol kárász, bola o integrovaných obslužných 
miestach (iom).
 
prínosy z iom sú pre občana predovšetkým 
charakterizované úsporou času a nákladov, všetky 
agendy budú na jednom mieste, zrýchli sa a bude 
lacnejšie vybavenie, iom budú dostupné pre 85% 
populácie do 15 min. a skvalitní sa komunikácia s 
verejnou správnou – bude fungovať osobný kontakt a 
poradenstvo.

pre verejnú správu je jedným z prínosov, ktoré boli 
spomenuté najmä úspora nákladov rozpočtu verejnej 
správy a skvalitnenie služieb smerom k občanom. 
okrem prínosov pre občana a verejnú správu boli 
identifikované aj prínosy pre prevádzkovateľa iom.
štúdia uskutočniteľnosti by mala byť schválená ešte v 
roku 2011 a výzva by mala byť podľa harmonogramu 
zverejnená v roku 2012. Výnos a metodický pokyn 
k iom by mal byť schválený v roku 2012. V prvom 
kvartáli budúceho roka by mala byť tiež vypracovaná 
a schválená žiadosť o nFp.

Z ministerstva vnútra sR prišiel prezentovať štúdiu 
uskutočniteľnosti na národný projekt integrácia 
procesov a komunikácia systémov elektronických 
spisov policajného zboru, generálnej prokuratúry sR a 
všeobecných súdov pán pavel struhárik.

prínos pre občana a verejnú správu vo svojej 
prezentácií zhrnul do nasledovných bodov:

1. Zavedenie elektronických služieb vyšetrovacieho 
spisu policajného zboru sR

• podávanie elektronických požiadaviek a 
poskytovanie informácii o stave veci, činnosti 
polície a priebehu vyšetrovania v trestnej kauze

• implementácia integrovaného informačného 
systému mV sR, ktorý umožní zamestnancom 
polície efektívnu prácu s informáciami a ich 
výmenu s ostatnými oČtk a systémami eÚ

• zabezpečenie nahliadania do elektronického 
vyšetrovacieho spisu pre osoby, ktorým to 
umožňuje zákon

• implementácia systému upozorňovania na 
lehoty -alert systém

• implementácia mapy trestných činov

2. Vytvorenie jednotného, plne integrovaného 
informačného prostredia obehu trestného spisu 
vytvoreného prepojením procesov a služieb 
vyšetrovacieho spisu pZ sR, dozorového spisu gp sR a 
súdneho spisu všeobecných súdov

• implementácia integrácií systémov 
elektronických spisov mV sR, gp sR a ms sR

• zavedenie služieb, ktoré umožnia informovať sa 
prostredníctvom internetu o stave veci týkajúcej 
sa trestnej kauzy na polícii a následne aj na 
prokuratúre, či súdoch

• výmena elektronických dokumentov medzi 
orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi a 
postupný prechod k tvorbe elektronického spisu 
v rámci eJUstiCe

• prostredníctvom integrácií zefektívniť získavanie 
informácii z registra obyvateľov, lustračných 
systémov a poskytovanie informácií o priebehu 
trestného stíhania pre prokuratúru a možnosť 
lepšie komunikovať so sudcami

• prínos pre občana a verejnú správu

3. Zabezpečenie používania elektronických služieb 
trestného spisu
• implementácia Zep pre každého vyšetrovateľa a 

pre príslušných štátnych zamestnancov rezortu 
na podpisovanie elektronických dokumentov

• skvalitnenie infraštruktúry a prenosových 
rýchlostí

Všetky prezentácie nájdete na stránke http://www.
informatizacia.sk/vdok_simple-verejna-prezentacia-
-public-hearing--24-novembra-2011/11788s13095c.

MF SR
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HODINA OTÁZOK A ODPOVEDÍ
V druhom tohto ročnom vydaní OPIS News ste si mali možnosť prečítať o Hodine otázok a odpovedí, ktorú 
pravidelne pripravuje Sekcia informatizácie spoločnosti (ďalej len SIS) Ministerstva financií SR. Na týchto 
stretnutiach, na ktoré má možnosť prihlásiť sa či už odborná , ale aj široká verejnosť, odpovedá na otázky 
zúčastnených generálny riaditeľ SIS, Miloš Molnár so svojim tímom. Stretnutí bolo doteraz už 11 a môžete si ich 
vypočuť prostredníctvom zvukového záznamu, ktorý je dostupný na odkaze:  http://www.informatizacia.sk/
hodina-otazok-a-odpovedi/11790s. Okrem zvukového záznamu na stránke nájdete aj zhrnutie každého zvukového 
záznamu v textovej podobe.

V poradí siedma hodina otázok a odpovedí sa venovala 
téme Centrálny metainformačný systém verejnej 
správy. Úvod stretnutia bol venovaný základnému 
významu meta is. generálny riaditeľ miloš molnár 
vysvetlil, že meta is je podporným nástrojom pre 
dizajnérov a vývojárov is Vs na získanie údajov o obsahu 
prevádzkových a plánovaných služieb is, o ich funkčnej 
a technickej špecifikácií, o výkonových parametroch 
a slúži tiež na publikovanie prevádzkovaných služieb 
do Uddi.  Ďalej bolo k danej téme povedané, že mF 

sR využíva metais na evidenciu a správu údajov v 
jednotlivých moduloch metais, analyzovanie týchto 
údajov a prijímanie opatrení prispievajúcich k 
efektívnemu budovaniu integrovaného isVs a na dohľad 
nad funkčnosťou a interoperabilnosťou jednotlivých 
komponentov integrovaného isVs. ak teda niektorá z 
povinných osôb plánuje zaviesť nové služby, ktoré by sa 
mali viazať na služby inej povinnej osoby, potom si bude 
môcť v metais vyhľadať potrebné údaje druhej strany 
(t.j. aké majú jej zložky parametre, aké dátové prvky 
používa, aké služby má zavedené atď.).

meta is slúži na to, že sústreďuje metaúdaje – to 
znamená údaje o údajoch. Je to akýsi centrálny 
systém, ktorý obsahuje popisné údaje o informačných 
systémoch a elektronických službách verejnej správy.

V súčasnosti mF sR zriaďuje prístupy pre povinné osoby 
a v najbližšom období plánuje zintenzívniť aktivity 
súvisiace s aktualizáciou údajov. oproti minulosti, kde 
sa dôraz kládol na plánované služby, sa dnes dôraz 
presunul na prevádzkované služby, čo je z hľadiska 
budovania egovernmentu dôležitejšie a potrebnejšie.

témou ôsmej hodiny otázok a odpovedí bol informačný 
systém registra fyzických osôb. k tejto téme bolo 
povedané, že register fyzických osôb (ďalej len RFo) 
bude obsahovať identifikačné, väzobné, administratívne 
aj lokálne údaje o osobách žijúcich na slovensku. 
možnosti zobrazenia tých, ktorých informácií budú 
stanovené zákonom, rovnako ako oprávnenia prístupu 
k informáciám pre osoby alebo inštitúcie. V prípade 
zobrazovania informácií budú výnimku tvoriť osoby 
tzv. evidenčne chránené, čo bude zakotvené aj v 
pripravovanej legislatíve.

RFo bude referenčným zdrojom údajov o občanoch sR 
a bude obsahovať aj údaje o cudzincoch, ktorí prišli do 
styku s verejnou správou a nie sú predmetom evidencie 
registra obyvateľov. Register fyzických osôb bude 
spustený do prevádzky v októbri 2012.

na deviatej hodine otázok a odpovedí bola predmetom 
diskusie téma Zmeny v administratíve opis. k tejto 
téme bolo povedané, že pre potreby zrýchlenia a 
zefektívnenia čerpania finančných prostriedkov bolo 
navrhnuté zo strany soRo prijať zmeny najmä v oblasti, 
ktorá je najviac administratívne náročná – pracovné 
výkazy (pV). tieto sú súčasťou podpornej dokumentácie 
k žiadosti o platbu (Žop) spolu s ďalšími dokumentmi 
zahŕňajúcimi faktúry, akceptačné protokoly, zmluvy, 

prípadne zápisnice a prezenčné listiny. Už teraz je jasný 
plán zjednodušenia, ktorý sa na jednej strane týka 
rozsahu dokumentácie, na druhej strane vykazovania 
práce na projektoch. V krátkosti to znamená, že nie 
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všetky dokumenty sa budú zasielať spolu so žiadosťou 
o platbu vzhľadom na charakter výdavku a vzhľadom na 
to, či sa daný typ výdavku uplatňuje zo strany prijímateľa 
v Žop prvý krát, alebo následne.
desiata hodina otázok a odpovedí bola venovaná 

téme návrh zákona o elektronizácií administratívnych 
procesov. počas medzirezortného pripomienkového 
konania zozbieralo mF sR približne 600 pripomienok 
a námetov k návrhu zákona o elektronizácií 
administratívnych procesov. V úvode stretnutia 
ozrejmovali zástupcovia mF sR podmienky, za ktorých 
zákon vznikal. samotný návrh sa pripravoval viacero 
mesiacov a to aj v spolupráci so širšou odbornou 
verejnosťou. V marci 2011 sa realizovalo vnútrorezortné 
pripomienkové konanie, následne prebehli série 
odborných rokovaní so širšou odbornou verejnosťou, v 
auguste potom nasledovalo predbežné pripomienkové 

konanie a v septembri 2011 bol návrh predložený na 
medzirezortné pripomienkové konanie. Časť zákona, 
ktorá sa týkala doručovania súdnych rozhodnutí, 
bola pripravovaná v spolupráci s ministerstvom 
spravodlivosti sR, nakoľko sa v tejto oblasti uplatňujú 
určité špecifiká elektronického doručovania, ktoré sa 
odlišujú od bežného (listinného) doručovania. počas 
prípravy boli niektoré časti návrhu zákona predložené 
aj komisii pre štandardizáciu isVs, kde sa k nim opäť 
vyjadrovalo široké plénum odborníkov.

na jedenástej hodine otázok a odpovedí na tému 
Centrálny elektronický priečinok odpovedali na otázky 
účastníkov generálny riaditeľ sekcie informatizácie 
spoločnosti mF sR, miloš molnár, miriam múdra z 
oddelenia monitorovania projektov a marek Vaško z 
oddelenia finančného riadenia projektov. k tejto diskusií 
boli prizvaní aj zástupcovia zo strany prijímateľa. V rámci 
diskusie odznelo, že projekt Centrálny elektronický 
priečinok nesúvisí s dátovou alebo elektronickou 
schránkou, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Cieľom 
tohto projektu je podanie medzinárodnej obchodnej 
transakcie, štandardizovaných informácií a dokumentov 
potrebných pre dovoz, vývoz a tranzit. primárne je teda 
určený pre subjekty, ktoré realizujú obchodné transakcie 
so zahraničím a s tým súvisiace získavanie potrebných 
dokladov, povolení, licencií. V súčasnosti je zameraný 
pre vybranú skupinu subjektov, čo ale neznamená, že 
by v budúcnosti nemohol byť využitý aj pre širšie vrstvy 
obyvateľstva. 

MF SR

Aktuálne informácie o OPIS nájdete na www.opis.gov.sk

EURÓPSKA eGOVERNMENT KONFERENCIA V POZNANI
V rámci jedného z panelov európskej ministerskej 
egovernment konferencie v poľskej poznani, v dňoch 
17. a 18. októbra 2011, vedúci slovenskej vládnej 
delegácie generálny riaditeľ sekcie informatizácie 
spoločnosti mF sR miloš molnár prezentoval národný 
projekt opis integrované obslužné miesta (iom). V 
paneli o einklúzii bol veľký záujem o tento projekt 
a jeho väzbu na ďalšie realizované a pripravované 
slovenské egovernment projekty, predovšetkým z 
hľadiska využitia služieb handicapovanými skupinami 
obyvateľov. hlavnou témou eÚ konferencie, 
ktorá sa organizuje raz za dva roky, bola tento rok 
interoperabilita elektronických služieb verejnej správy 
naprieč hranicami členských štátov eÚ.

(mi)
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NÁRODNÁ KONFERENCIA OPIS V BRATISLAVE

V dňoch 25.10. - 26.10.2011 sa v kongresových priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave uskutočnila Národná 
konferencia Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorú organizoval Riadiaci orgán (RO) OPIS na 
Úrade vlády SR v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi (SORO) OPIS na Ministerstve financií SR a Ministerstve 
kultúry SR. 

na úvod národnej konferencie opis vystúpil s 
príspevkom o strategickom smerovaní informatizácie 
verejne správy v rámci podpory z opis michal ivantyšyn 
z Úradu vlády sR, z Riadiaceho orgánu opis, nasledoval 

miloš molnár mF sR, soRo opis s informáciou k 
aktuálnemu stavu implementácie projektov prioritnej 
osi 1 opis a k novým pripravovaným výzvam na 
predkladanie projektov. nasledovali prezentácie 
projektov dvoch najdôležitejších prijímateľov  prioritnej 
osi 1 opis z hľadiska dopadu na fungovanie verejnej 
správy a z hľadiska dôležitosti služieb pre občanov - 
ministerstva vnútra sR a ministerstva zdravotníctva sR. 
Viaceré projekty ministerstva vnútra sR predstavujú 
základné stavebné kamene egovernmentu - 
informatizácie verejnej správy. ide predovšetkým 
o projekt Registra fyzických osôb, elektronickej 

identifikačnej karty alebo elektronických technických 
preukazov pre vozidlá.  tieto projekty vytvoria 
predpoklady pre to, aby občan nemusel zadávať svoje 
údaje opakovane pre rôzne úrady a agendy a tiež aby, 
s rôznymi tlačivami a potvrdeniami fyzicky „neobiehal 
úrady“, ale aby všetky potrebné dáta a potvrdenia 
obiehali elektronicky  namiesto občana.

V rámci projektu ehealth je plánované vybudovanie 
národného zdravotného portálu a vytvorenie  systému 
elektronickej zdravotnej karty občana a elektronického 
predpisovania liekov, ktoré umožnia zásadné 
zefektívnenie a skvalitnenie systému poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. V oblasti elektronizácie služieb 
zdravotníctva bude tiež umožnené, aby sa občania 
mohli objednať k lekárovi na ošetrenie prostredníctvom 
internetu .  

V rámci ďalšieho priebehu konferencie odzneli  ešte 
nasledovné zaujímavé témy: elektronické verejné 
obstarávanie, elektronické služby katastra nehnuteľností, 
elektronické colné konanie a elektronizácia agend 
sociálnych dávok a poistenia, ktoré po úspešnom 
naplnení cieľov týchto projektov budú mať veľký prínos 
pre občanov, ale aj podnikateľské subjekty pri vybavovaní 
agendy. 

počas druhého dňa národnej konferencie opis 
odzneli zaujímavé prezentácie viacerých prijímateľov 
prostriedkov z prioritnej osi 2 opis, ktorá je zameraná na 
financovanie projektov digitalizácie obsahu pamäťových 
a fondových inštitúcií - digitálna galéria, digitálne 
múzeum a digitálna audiovízia. tieto projekty umožnia 
prístup k zdigitalizovanému obsahu slovenských múzeí, 
galérií ale tiež k zdigitalizovaným filmom a knihám 
prostredníctvom internetu kdekoľvek na svete za účelom 
výskumu, vzdelávania alebo zábavy.

Cieľ konferencie, ktorým bolo informovanie verejnosti 
o aktuálnom stave implementácie a plánoch opis bol 
prostredníctvom širokej ponuky prezentácií k projektom 
opis úspešne naplnený.  

RO OPIS
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prečítali sme si

INTERNET DO ODĽAHLÝCH OBCÍ MÔŽU ZAČAŤ ZAVÁDZAŤ V ROKU 2012
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby podľa slov generálneho riaditeľa Branislava Máčaja plánuje do 
konca tohto roka vypísať tender na projektové práce na rozšírenie vysokorýchlostného internetu aj do tých obcí, 
ktoré sú pre telekomunikačných operátorov finančne neatraktívne.

projekt zameraný na rozšírenie vysokorýchlostného 
internetu aj do tých obcí, ktoré sú pre 
telekomunikačných operátorov finančne neatraktívne 
(tzv. biele miesta), pravdepodobne odštartuje 
už na budúci rok. národná agentúra pre sieťové 
a elektronické služby (nases) totiž podľa slov 
generálneho riaditeľa branislava máčaja plánuje do 
konca tohto roka vypísať tender na projektové práce pri 
budovaní sietí. V predbežnom vyhlásení agentúra ráta 
s nákladmi vo výške od 9 do 16,3 mil. eur. podľa máčaja 
by sa však konečné náklady mohli vyšplhať na 14,5 mil. 
eur. V prípade úspešného tendra by mohla výstavba 
infraštruktúry odštartovať už na budúci rok.

na internetizáciu bielych miest, ktorá je súčasťou tretej 
prioritnej osi operačného program informatizácia 
spoločnosti (opis), má agentúra vyčlenených 113 mil. 
eur. prostredníctvom nich môže agentúra podľa máčaja 
pokryť vysokorýchlostným internetom 518 z celkového 
počtu 729 obcí označovaných ako biele miesta. nases 
však žiada o navýšenie prostriedkov o 30 mil. eur, čím 
by sa jej podarilo pokryť vysokorýchlostným internetom 
až 667 obcí, čím by sa celkové pokrytie vyšplhalo na 
99,5 % populácie slovenska s výnimkou bratislavského 
samosprávneho kraja. s takýmito počtami pritom 
agentúra podľa máčaja ráta aj pri príprave tendrov. 

Cieľom európskej únie je pritom do roku 2020 
zabezpečiť pre všetkých obyvateľov prístup k rýchlemu 
internetu.

Víťaz verejného obstarávania bude musieť podľa 
máčaja položiť trasy v dĺžke 4 004 kilometrov, pričom 
priemerná hodnota medzi obcami je 21 kilometrov. 
takmer 75 % prác pritom bude prebiehať v extraviláne 
obcí. Cieľom nases je zabezpečiť vybudovanie 
optickej siete medzi jednotlivými obcami združenými 
v klastroch a uzlami kostrových operátorov ako 
slovak telekom, orange, energotel a ŽsR. Vlastníkom 
vybudovanej infraštruktúry bude nases, pričom model 
je z hľadiska technológie navrhovaný ako otvorený, 
nediskriminačný a technologicky neutrálny. agentúra 
bude zabezpečovať prevádzku a údržbu základnej 
infraštruktúry, pričom jej kapacitu bude prenajímať 
konkrétnym záujemcom o poskytovanie internetu v 
daných obciach.

presné podmienky a suma za prenájom podľa máčaja 
nie je zatiaľ známa. V súčasnosti prebiehajú rokovania 
pracovnej skupiny, ktorej súčasťou sú všetci významní 
telekomunikační operátori.

Autor: SITA, 24. októbra 2011 

CLOUD VO VEREJNEJ SPRÁVE
Cloud vo verejnej správe bol témou eFoCUs konferencie 23. novembra 2011 v bratislavskom technopole.
V rámci konferencie sa konal seminár dCom, na ktorom generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti mF 
sR miloš molnár prezentoval víziu opis projektu datacentrum obcí a miest (dCom), ktorý bude prvým skutočným 
privátnym cloudom pre samosprávu. načrtol aj koncepciu rozvoja cloudových služieb vo verejnej správe.
prezentované boli aj viaceré dostupné aplikácie a služby pre samosprávu.

(mi) 

EURÓPSKA KOMISIA SCHVÁLILA VÝROČNÚ SPRÁVU O VYKONÁVANÍ 
OPIS ZA ROK 2010
podľa portálu www.opis.gov.sk európska komisia schválila v koncom septembra tohto roku Výročnú správu o 
vykonávaní operačného programu informatizácia spoločnosti za rok 2010. Rozhodnutie európskej komisie má pre 
ďalšie napredovanie a formálne schvaľuje doterajší pokrok v implementácii realizovaných projektov opis. Výročná 
správa slúži ako východisko pre posúdenie výsledkov dosiahnutých počas kalendárneho roka 2010 a je jedným 
z hlavných zdrojov informácií pre monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku a európsku komisiu. Výročnú 
správu nájdete tu: http://www.opis.gov.sk/data/files/8281.pdf

(r)
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KONTAKTY NA ORGÁNY OPIS

opis je spolufinancovaný z eRdF

ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

súťaž o opis

V aktuálnom čísle ste sa mohli dočítať v poradí už o druhej  verejnej prezentácii (tzv. public hearing) štúdií 
uskutočniteľnosti, ktorá sa konala v rámci národnej konferencie opis počas kongresu itapa 2011 (štúdie si môžete 
prezrieť tu: http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-verejna-prezentacia--public-hearing--26-oktobra-
2011/11788s12866c). na podujatí bola medzi inými odprezentovaná aj štúdia uskutočniteľnosti pre projekt 
elektronizácia služieb Ústavného súdu slovenskej republiky.

Súťažná otázka:	
Na	akú	celkovú	sumu	je	podľa	tejto	štúdie	uskutočniteľnosti	z	pohľadu	nákladov	nastavený	rozpočet	pre	projekt	
(v	tis.	EUR	vrátane	DPH)?

a)	 4	000,000	€
b)	 40		000,	000	€
c)	 44		000,	000	€

Vaše odpovede na súťažnú otázku spolu s kontaktnými údajmi zasielajte do 15.decembra 2011 na mailovú adresu 
jana@p3.sk. trom vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré 
venuje občianske združenie partnerstvá pre prosperitu a spoločnosť hewlett-packard slovakia.

Výhercami súťaže o opis z čísla 03/2011 sú:  Pelzlová Zuzana, Leopoldov, Mesko Ľuboš, Topolčianky a Hadžega 
Roman, Valaská.
správna odpoveď b) 14 460 000 €. Výhercom blahoželáme!

(jm)
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