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Národný projekt: Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS  
a prístupových komponentov (II. časť)

Ministerstvo financií sR, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný 
program informatizácia spoločnosti (opis), zverejnilo dňa 22.10.2012 
písomné vyzvanie na národný projekt „elektronické služby spoločných 
modulov ÚpVs a prístupových komponentov (ii. časť)“.

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ 
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o nFp“) predlo-
žiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o nFp“)  
v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti (ďalej „opis“), 
prioritnej osi 1 elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických 
služieb, opatrenia 1.1 elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronic-
kých služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: „elektronické služ-
by spoločných modulov ÚpVs a prístupových komponentov (ii. časť)“, 
kód: opis-2012/1.1/50-np, definovaný v zozname národných projektov 
schválenom riadiacim orgánom opis.

Cieľom projektu „elektronické služby spoločných modulov ÚpVs  
a prístupových komponentov (ii. časť)“ je nadviazanie na realizáciu 
elektronických spoločných modulov ÚpVs vo fáze 1 a 2, t.j. technická 
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implementácia najkritickejších častí pre integráciu projektov opis a technická implementácia podstatnej 
časti funkcií pre integráciu projektov opis a základného balíka funkcií pre verejnosť. Cieľom projektu vo 
fáze 3 a 4 bude uvoľnenie rozšíreného balíka funkcií pre verejnosť a uvoľnenie plnej funkcionality pre 
verejnosť.

národný projekt je zameraný na: 
• rozširovanie ÚpVs i špecifikovaním funkcionality v oblastiach: Výber služby, Vytvorenie podania, 

autorizácia podania, platba, spracovanie podania, doručenie výstupov a autorizácia doručenky, 
dlhodobé uchovanie, komunikácia typu „stroj-stroj”, služby kontaktného centra, 

• doplnenie Centrálneho komunikačného bodu.

V tomto projekte ide o vytvorenie spoľahlivého, bezpečného a robustného riešenia, ktoré bude poskytovať 
služby občanom a podnikateľom ako aj zabezpečenie podpory činností jednotlivých povinných osôb pri 
vzájomnej komunikácii. implementácia jednotlivých riešení bude viesť k zvýšeniu efektívnosti a zníženiu 
zaťaženia občanov a podnikateľov pri vybavovaní príslušných služieb.

Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné 
vyzvanie predstavuje 25 980 242,00 eUR.

dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 21.1.2013.

MF SR

NOVÉ PÍSOMNÉ VYZVANIA NA NÁRODNÉ PROJEKTY INFORMATIZÁCIE ZVEREJNENÉ

Ministerstvo financií sR, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program informatizácia spoločnosti 
(opis), zverejnilo dňa 25.10.2012 písomné vyzvania na národné projekty:

• „Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová“,
• „Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“.

V rámci týchto písomných vyzvaní na národné projekty, definovaných v zozname národných projektov 
schválenom riadiacim orgánom opis,  môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ 
o nFp“) predložiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o nFp“) v rámci operačného 
programu informatizácia spoločnosti (ďalej „opis“), prioritnej osi 1 elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb, opatrenia 1.1 elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na 
centrálnej úrovni.

pre národný projekt „Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová“, kód: opis-2012/1.1/48-np, 
sú definované nasledovné ciele, ktoré treba dosiahnuť, aby mohli byť elektronické služby realizované na 
požadovanej úrovni:

1. Zavedenie vysoko sofistikovaných elektronických služieb pre riešenie daňových agend finančnej 
správy. 

2. Vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného prostredia finančnej správy pre riešenie 
daňových agend.

3. Zabezpečenie používania elektronických služieb daňových agend v kontexte slovenského 
egovernmentu podľa nkiVs.

naplnenie týchto operačných cieľov elektronizácie služieb bude viesť k naplneniu strategických cieľov 
reformy daňovej oblasti definovaných vládou sR a MFsR: 

1. prostredníctvom reformy finančnej správy vybudovať efektívnu a zákaznícky orientovanú organizáciu, 
schopnú v budúcnosti prevziať na seba úlohy spojené s jednotným výberom daní, cla a poistných 
odvodov.
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2. Vytvoriť prostredie proklientsky orientovanej finančnej správy, ktorá prostredníctvom vhodných, 
užívateľsky jednoduchých, ale vysoko funkčných elektronických služieb zefektívni komunikáciu  
s daňovými subjektmi a tým dosiahne efektívnejší výber daní.

3. naplniť ciele stratégie konkurencieschopnosti slovenska najmä vybudovaním prostredia efektívnej 
elektronickej verejnej správy vnútorne aj navonok integrovanej a poskytujúcej široký rozsah služieb 
verejnosti.

4. Zjednodušiť a sprehľadniť procesy spojené s daňovými a odvodovými povinnosťami pre daňové 
subjekty, a tým znížiť bremeno byrokracie a záťaže pre občanov a podnikateľov.

hlavným technickým cieľom projektu je vybudovanie štandardného daňového systému, ktorý spĺňa 
definované požiadavky používateľov vrátane požiadaviek na nevyhnutnú transformáciu dát, rešpektuje 
procesný model daňového systému, ako aj ostatných procesných modelov a zabezpečuje on-line 
transakcie a výmenu dát medzi prevádzkovanými systémami dis (daňový informačný systém), vrátane 
nadstavbových projektov súčasného apV dis (aplikačné programové vybavenie daňového informačného 
systému; prípadne dis) a novými systémami šds (štandardizovaný daňový informačný systém).

národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej 
úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné 
vyzvanie predstavuje 49 980 000,00 EUR.

dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 25.1.2013. písomné vyzvanie na národný 
projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránke www.informatizacia.sk.

Cieľom projektu „Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“, kód: opis-2012/1.1/49- np,  
je vybudovanie registra právnických osôb a podnikateľov v súlade s nkiVs tak, aby fungoval ako 
samostatný systém a obsahoval jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov všetkých právnických osôb  
a podnikateľov, ktoré prichádzajú do styku s verejnou správou. splnenie tohto cieľa predpokladá:

• vybudovať integračné rozhrania (služby) na existujúce zdrojové registre, register adries, fyzických 
osôb a ÚpVs,

• zaviesť služby Rpo pre sprístupnenie údajov v Rpo (register právnických osôb a podnikateľov),
• zaviesť centrálnu službu prideľovania ipo (identifikátor právnickej osoby a podnikateľa),
• vytvoriť generický register Rpo, v ktorom môžu isVs zodpovedné za registráciu príslušného typu po 

viesť svoje zdrojové registre,
• vytvoriť integračné rozhranie pre pripojenie k Rpo na strane obchodného registra a registrov, ktorých 

registrátorom je MV sR.

prostredníctvom výstupov projektu Rpo bude po ukončení projektu možné získať komplexné údaje  
o konkrétnom právnom subjekte z viacerých zdrojových registrov a na ich základe predvídať životné 
situácie právneho subjektu a vytvárať tak proaktívne služby.

právne subjekty evidované v Rpo budú jednoznačne identifikované prostredníctvom ipo, ktorého 
generovanie zostáva zodpovednosťou štatistického úradu sR (v tomto zmysle iČo bude reprezentovať 
ipo – identifikátor právnickej osoby a podnikateľa, ktorý je definovaný v dokumente nkiVs).

národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej 
úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné 
vyzvanie predstavuje 12 000 000,00 EUR.

dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 25.1.2013. písomné vyzvanie na národný 
projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránke www.informatizacia.sk.

MF SR
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MINISTERSTVO FINANCIÍ SR PODPÍSALO ZMLUVU NA REALIZÁCIU 
PROJEKTU DÁTOVÉHO CENTRA OBCÍ A MIEST
Ministerstvo financií sR, ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program informati-
zácia spoločnosti (opis), uzavrelo dňa 20.9.2012 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s data-
Centrom elektronizácie územnej samosprávy slovenska na zrealizovanie aktivít projektu s názvom „dátové centrum 
obcí a miest“ (ďalej len dCoM). 

národný projekt „dátové centrum obcí a miest“ prinesie elektronizáciu procesov a ich sprístupnenie občanom  
a podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických služieb. 

hlavným cieľom projektu je vybudovať dCoM pre sprístupnenie elektronických služieb obciam tak, aby mali mož-
nosť poskytovať tieto elektronické služby občanom a podnikateľom a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť. dCoM 
poskytne mestám a obciam potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s is verejnej správy a zároveň 
sprostredkuje prístup k elektronickým službám samosprávy. dCoM bude podporovať elektronizáciu služieb pre ve-
rejnosť a vybuduje prostredie pre pokrytie vnútorných agend (Va) pre samosprávu, využívajúc dostupné riešenia. 
Cieľom je tiež vytvoriť sadu modulov pre poskytovanie minimálne 138 služieb samosprávy vyplývajúcich z originál-
nych kompetencií integrovaných s isVs s využitím spoločných modulov ÚpVs a zároveň vytvoriť centrálne riešenie 
pre prístup informačných systémov samosprávy, využívajúcich služby dCoM, k referenčným dátam registrov verej-
nej správy.

Zmluva bola 21. septembra 2012 zverejnená podľa zákona § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády sR. 
          
Výška nenávratného finančného príspevku je 47 214 976,35 eUR.

tlačovú správu vo formáte pdF spolu s ďalšími tlačovými správami ktoré sa týkajú projektov prioritnej osi č. 1 opis 
nájdete TU (http://www.informatizacia.sk/tlacove-spravy-suvisiace-s-projektmi/14852s).

www.informatizacia.sk

NA KONGRESE ITAPA AJ O OPIS

V dňoch 24.-25. októbra 2012 sa v bratislave uskutočnil Medzinárodný kongres itapa (information technologies and 
public administration). V jednotlivých sekciách boli prezentované viaceré projekty opis, napríklad eid, komponenty 
ÚpVs (obidva v úvodnej sekcii “budovanie základných komponentov egovernment”), nasadenie informačného 
systému služieb zamestnanosti pre ÚpsVaR sR, ehealth v rámci sekcie b4 alebo projekty elektronizácie služieb 
samosprávnych krajov v sekcii “(ne)informatizácia miest a obcí”. generálni riaditelia sekcií ÚV sR a MF sR, v ktorých 
pôsobnosti je riadenie a implementácia opis, norbert Molnár a pavel bojňanský, diskutovali aj na okrúhlom stole 
“Zaostrené na výsledky informatizácie verejnej správy na slovenku”, za účasti ďalších prizvaných expertov. ako 
informoval norbert Molnár z ÚV sR, v súčasnosti je v realizácii celkovo 37 projektov opis. stav kontrahovania 
finančných prostriedkov bol ku koncu septembra 532 miliónov eUR, čo predstavuje 63% z celkovej finančnej 
alokácie. Čerpanie prostriedkov z eRdF ku koncu septembra bolo vo výške 174,9 milióna eUR, čo predstavuje 20%. 
V roku 2012 ešte ostáva vyčerpať 52 miliónov eUR, ale náročný bude najmä budúci rok, v ktorom bude potrebné 
vyčerpať 295 miliónov eUR.

Vo štvrtok popoludní bola témou sekcie C4 aj príprava sR na budúce programovacie obdobie  
eÚ 2014-2020 s dôrazom na oblasť digitálnej agendy pre európu.

Fotoreportáž z kongresu itapa 2012 a ďalšie informácie prinesieme v opis news 5/2012.

(mi)
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ZÁVÄZNÉ ZNENIA ZÁKONOV BUDÚ ZDARMA NA WEBE
Ministerstvo spravodlivosti podpísalo zmluvu o jednom z kľúčových projektov eJustice.

na internete budú bezplatne uverejnené záväzné konsolidované znenia právnych predpisov a výrazne 
sa skvalitní legislatívny proces. predpokladá to národný projekt s názvom „elektronická zbierka zákonov 
(sLoV-LeX)“. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre tento projekt bola podpísaná 
dňa 18.9.2012 medzi Ministerstvom financií sR, ako sprostredkovateľským orgánom pre operačný program 
informatizácia spoločnosti (opis) a Ministerstvom spravodlivosti sR, ako prijímateľom pomoci. projekt by 
mal prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej 
úrovni.

projekt sLoV-LeX bude založený na dvoch vzájomne prepojených informačných systémoch: 
• eZbierka - informačný systém na poskytovanie záväzných elektronických konsolidovaných znení 

právnych predpisov a iných noriem adresátom práva 
• eLegislatíva - informačný systém pre riadenie procesov vo všetkých fázach legislatívneho procesu 

vybavený pokročilými editačnými nástrojmi pre tvorcov legislatívy 

hlavným cieľom projektu je takzvaná autorizácia textov právnych predpisov v elektronickej forme  
a postupné povýšenie elektronickej formy na záväznú prostredníctvom e-legislatívy. V súčasnosti totiž 
právne informačné systémy prevádzkované Ministerstvom spravodlivosti sR, bezplatné internetové 
zdroje, ako aj komerčné systémy vykazujú spoločný problém: poskytovaný obsah informácií nie je štátom 
garantovaný a adresáti práva (občania, podnikatelia, zamestnanci, úradníci, tvorcovia právnych noriem, 
národné aj nadnárodné informačné systémy) sa pri svojom konaní naň nemôžu odvolávať. 

Zavedenie elektronických služieb v tejto oblasti prinesie podstatné zvýšenie prehľadnosti a dostupnosti 
právneho poriadku občanom a zefektívni a zvýši transparentnosť tvorby práva.

bezplatný a nepretržitý prístup k platnému právu pomôže skvalitniť aj prácu orgánov verejnej moci. elek-
tronická legislatíva zníži administratívnu náročnosť samotnej legislatívnej práce a umožní predovšetkým 
koncepčným legislatívnym pracovníkom a poslancom národnej rady sR viac sa koncentrovať na obsah  
a spoločenský zámer jednotlivých zákonných predlôh.

elektronizácia procesov tvorby práva a publikácie právnych predpisov sú nosnou aktivitou elektronizácie 
justície a ich zvládnutie je predpokladom jej ďalšieho rozvoja smerom k zvyšovaniu transparentnosti, 
prístupnosti, kvality a v neposlednom rade efektívnosti celého legislatívneho toku.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu plánovaných aktivít projektu predstavujú sumu 9,5 mil. eur. 
projekt je spolufinancovaný európskou úniou z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja 
prostredníctvom operačného programu informatizácia spoločnosti pod heslom tvoríme vedomostnú 
spoločnosť.

Zmluva bola 24.9.2012 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe  
k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády sR.

Ing. Veronika Kvetáková
Ministerstvo spravodlivosti SR
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NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY PREDSTAVILA ÚSPEŠNÉ 
NAPREDOVANIE V IMPLEMENTÁCIÍ NÁRODNÉHO PROJEKTU ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
SPOLOČNÝCH MODULOV ÚPVS A PRÍSTUPOVÝCH KOMPONENTOV 

národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Ministerstvom financií slovenskej republiky, 
zorganizovala dňa 28. septembra 2012 druhý zo série workshopov k národnému projektu elektronické služby 
spoločných modulov ÚpVs a prístupových komponentov. 

Zástupcovia národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby predstavili prítomným za účasti žiadateľov/
prijímateľov nenávratného finančného príspevku z operačného programu informatizácia spoločnosti pokrok  
v implementácií  projektu, strešnú architektúru projektu a aktualizáciu harmonogramu projektu.  

hlavným cieľom workshopu bola prezentácia živej ukážky toho, ako môžu zástupcovia za jednotlivé projekty v rámci 
opis začať testovať prvú sadu funkcionalít (prostredníctvom partnerského portálu pre registrovaných užívateľov - 
partner Framework portal) potrebných pre integráciu ich projektov s Ústredným portálom verejnej správy.

Všetky dôležité informácie, ktoré boli odprezentované na workshope nájdete na stránke 
http://www.informatizacia.sk/ustredny-portal-verejnej-spravy/6259s. 

MF SR

ZMENIŤ POBYT SA BUDE DAŤ AJ CEZ INTERNET

Ak vycestujete na viac ako tri mesiace do zahraničia, budete to musieť hlásiť.

nahlásenie a odhlásenie sa z trvalého pobytu bude jednoduchšie a pohodlnejšie pre tých, čo sa vedia zaručiť 
elektronickým podpisom. návrh zákona o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov predpokladá, že to bude 
možné cez internet. elektronická centrálna ohlasovňa má vzniknúť 13. apríla, náklady presiahnu 8,8 milióna eUR.
novela zákona predpokladá aj vytvorenie elektronického registra fyzických osôb, v ktorom budú všetky údaje 
 o občanoch slovenska aj o cudzincoch prístupné pre všetky orgány štátnej správy.

Register má byť vytvorený k 1. marcu 2013 a náklady presiahnu 19 miliónov eUR. novela navrhuje, aby za dieťa do 
18 rokov hlásil trvalý pobyt jeho zákonný zástupca. aktuálne je veková hranica 15 rokov.

kto vycestuje do zahraničia na viac ako 90 dní, musí to podľa návrhu pod hrozbou priestupku nahlásiť ohlasovni.

Zmeny v zákone
• Zmeniť pobyt má byť možné cez internet vyplnením formulára.
• Vznikne elektronický register fyzických osôb s údajmi o občanoch aj cudzincoch.

www.sme.sk, 17.10.2012

prečítali sme si

DIGITÁLNE MESTO VO VYHNIACH

norbert Molnár, generálny riaditeľ sekcie Riadiaci orgán opis na Úrade vlády sR, diskutoval v utorok 
2.októbra vo Vyhniach so stovkou zástupcov slovenských samospráv na konferencii dataLan digitÁLne 
Mesto 2012. predmetom jeho prezentácie bol aktuálny stav implementácie opis, prehľad národných 
projektov špecificky dotýkajúcich sa samospráv a diskusia o dvoch pripravovaných dopytových výzvach  
z opatrenia 1.2 elektronické služby samospráv.

(mi)
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BUSINESS BREAKFAST O INFORMATIZÁCII

pavel bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti na Ministerstve financií sR, bol jedným z hostí 
tRend bUsiness bReakFast dňa 18.septembra v bratislave, ktorý bol venovaný elektronizácii verejnej správy. 
podľa p. bojňanského je ich cieľom vyčerpať tento rok 110 miliónov eUR. prvým ukončeným projektom opis bude 
kontrolórsky informačný systém (kis), ktorý realizoval najvyšší kontrolný úrad sR.

(r)

SEMINÁR TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY V. 

4. októbra sa v bratislave uskutočnil už piaty ročník odborného seminára telekomunikačné stavby, ktorého 
organizátormi boli Fórum pre komunikačné technológie spolu s partnerstvami pre prosperitu a slovenskou 
elektrotechnickou spoločnosťou. na podujatí okrem iných prezentujúcich vystúpil so svojím príspevkom aj 
riaditeľ odboru prierezových priorít  ÚV sR Ladislav šimko, ktorý sa venoval vo svojej prednáške digitálnej agende  
2014-2020 a príprave sR. generálny riaditeľ Ro pre opis norbert Molnár z ÚV sR informoval prítomných o aktuálnom 
stave opis prioritná os č.3. prítomní si vypočuli prednášky aj na témy týkajúce sa aktivít eÚ tejto oblasti, ktoré 
predniesol generálny riaditeľ sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb  Viliam podhorský z MdVRR 
sR, ako aj témy týkajúce sa aktuálneho stavu legislatívny pre výstavbu telekomunikačných sietí na slovensku alebo 
znižovania nákladov na výstavbu vysokorýchlostných sietí elektronických komunikácií.

(jm)

IT SUMMIT AJ O INOVÁCIÁCH A VÝZVACH PRE EGOVERNMENT

dňa 27. septembra 2012 sa uskutočnil už desiaty ročník výročného zasadnutia slovenskej informačno-komunikačnej 
komunity it summit. podujatie otvoril svojim úvodným slovom štátny tajomník MF sR peter pellegrini. V jeho 
príhovore odznela aj požiadavka smerom k dodávateľom, aby prehodnotili prevádzkové náklady realizovaných 
informatických projektov. nemenej dôležitým bol aj príhovor dušana Chreneka, vedúceho Zastúpenia európskej 
komisie na slovensku, ktorý  investície do inovácii považuje za jednu z kľúčových oblastí. okrem tém, ako boli napr. 
posilnenie exportu ikt odvetvia, ľudské zdroje a vzdelávanie pre ikt bol poobedňajší blok venovaný nemenej 
závažnej téme ako sú kľúčové výzvy pre egovernment. V popoludňajšom paneli odznela aj prednáška MF sR o plánoch 
vlády sR v oblasti egovernmentu, v rámci ktorých bol spomenutý aj aktuálny stav návrhu zákona o elektronizácii 
administratívnych procesov, generálny riaditeľ norbert Molnár z Ro pre opis z ÚV sR v rámci samostatného opis 
panelu informoval o aktuálnom stave implementácie opis. 

(jm)
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KONTAKTY NA ORGÁNY OPIS

opis je spolufinancovaný z eRdF

DIGITÁLNY LÍDER

súťaž o opis

predseda európskej komisie požiadal začiatkom tohto roka členské štáty, aby vymenovali osobu, tzv. digitálneho 
lídra, ktorého úlohou bude okrem iného vytvárať spoločné siete a preniknúť do problematiky priemyslu, vzdelá-
vania a sféry dobrovoľnícky organizácií a zaktivovať ich. ide o jednu z podporných aktivít na realizáciu digitálnej 
agendy pre európu 2020.

Súťažná otázka:	
Koho	vymenovala	Slovenská	republika	do	pozície	tzv.	Digitálneho	lídra?

a)	 štátneho	tajomníka	Ministerstva	financií	SR	Petra	Pellegriniho	
b)	 štátneho	tajomníka	Ministerstva	financií	SR	Vazila	Hudáka
c)	 štátneho	tajomníka	Ministerstva	dopravy,	výstavby	a	regionálneho	rozvoja	SR	Františka	Palka

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 9. novembra 2012 na mailovú adresu jana@p3.sk. trom vyžrebovaným 
účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú partnerstvá pre prosperitu  
a spoločnosť alef distribution.

Výhercami súťaže o opis z čísla 03/2012 sú: Borisová Marta, stará bystrica, Lipka Milan, Rajec, Loncová Darina, 
Žilina. správna odpoveď b)	4,5	mil.	€.

Výhercom blahoželáme!

(jm)
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Aktuálne informácie o OPIS nájdete na www.opis.gov.sk


