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Informatizácia sa posúva dopredu
Ministerstvo financií SR vyhlásilo ďalšie tri výzvy na národné projekty
17.07.2009  - Ministerstvo financií SR vyhlásilo ďalšie tri výzvy na Národné projekty: Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, Elektronické 
služby mobilných jednotiek Ministerstva vnútra SR a Elektronické služby centrálnej ohlasovne. Ministerstvo financií SR je sprostredkovateľským 
orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Národný projekt Elektronické služby národnej 
evidencie vozidiel zabezpečí, aby sa vykonanie 
evidenčných úkonov a podávanie žiadostí dalo 
riešiť prostredníctvom internetu. tento projekt 
zároveň zefektívni poskytovanie služieb pre 
evidenciu vozidiel a postará sa o vybudovanie 
jednotného, centrálneho a integrovaného in-
formačného systému pre evidenciu všetkých 
vozidiel na slovensku. po realizácii projektu tak 
bude môcť občan riešiť cez internet životné situ-
ácie ako nadobudnutie, prevádzku, ale aj stratu 
vozidla. elektronicky podporované budú služby 
ako prevod vozidla, kúpa nového alebo indivi-
duálne dovezeného vozidla, podpora prevádzky, 
likvidácia vozidla, či objednanie sa na okresný 
dopravný inšpektorát.

viac informácií

Národný projekt Elektronické služby mobil-
ných jednotiek Ministerstva vnútra SR bude 
riešiť sprístupnenie elektronických služieb mo-
bilných jednotiek MV sR. projekt zabezpečí za-
vedenie elektronických služieb pre centrálnu 
správu priestupkov občanov, zabezpečí tiež 
služby inteligentných elektronizovaných mobil-
ných jednotiek, schopných slúžiť občanovi. tak-
tiež sprístupní informácie o sledovanej situácii 

prostredníctvom elektronických služieb. tieto 
služby sa budú využívať najmä pri životných situ-
áciách ako prevádzka alebo strata vozidla.

viac informácií

Národný projekt Elektronické služby centrál-
nej ohlasovne zabezpečí, aby občan nemusel 
osobne navštevovať úrad pre úkony pobytovej 
agendy, čiže umožní zadávanie žiadostí o zmenu 
pobytu a zadávanie žiadostí o potvrdenia o po-
byte občana elektronickým spôsobom prostred-
níctvom internetu a tiež doručovanie potvrdení 
o pobyte občana poštou. Umožní tiež podávanie 
súhlasov k pobytu vo vlastnej nehnuteľnosti 
elektronickým spôsobom. sprístupní sa centrál-
na platforma pre obsluhu procesov ohlasovne. 
V cieľovom stave tak budú elektronicky podpo-
rované egovernment služby ako prihlásenie sa 
k pobytu, podpora pobytu, odhlásenie sa z po-
bytu.

viac informácií

oprávneným žiadateľom o príspevok je vo 
všetkých troch prípadoch Ministerstvo vnútra 
sR. tieto národné projekty sú zamerané na elek-
tronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronic-

kých služieb na centrálnej úrovni.

dĺžka realizácie týchto troch projektov, na ktoré 
sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný prí-
spevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu 
začatia realizácie projektov. Celková maximálna 
indikatívna čiastka vyčlenená na výzvu na ná-
rodný projekt (np) elektronické služby národnej 
evidencie vozidiel predstavuje 30 440 000 € (917 
035 440 sk) vrátane dph. Čiastka na výzvu na np 
elektronické služby mobilných jednotiek Minis-
terstva vnútra sR je 40 000 000 € (1 205 040 000 
sk) vrátane dph. Čiastka na výzvu na np elektro-
nické služby centrálnej ohlasovne je 14 100 000 
€ (424 776 600 sk).

dátum uzávierky týchto výziev na národné 
projekty je do 19. októbra 2009. Výzvy zverejní 
ministerstvo financií na stránkach www.infor-
matizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk, 
na ktorých nájdete ďalšie podrobné informácie. 
operačný program informatizácia spoločnosti je 
spolufinancovaný z európskeho fondu regionál-
neho rozvoja.

Zdroj: SORO OPIS
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informácieOverovanie verejného obstarávania 
projektov OPIS

Kľúčovým predpokladom pre úspešnú implementáciu projektu financovaného z prostriedkov OPIS je realizácia verejného 
obstarávania. S cieľom zabezpečiť hospodárne a efektívne využitie verejných prostriedkov a overiť reálnosť nárokovaných 
výdavkov pri dodržaní príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES je v rámci OPIS vykonávané overova-
nie verejného obstávania projektov.  

Ro opis overuje dodržiavanie pravidiel a princípov verej-
ného obstarávania prijímateľom vyplývajúcich zo Zmlu-
vy o európskom spoločenstve definovaných príslušnými 
právnymi aktmi es a zákonom č. 25/2006 Z. z. o verej-
nom obstarávaní pri realizácii projektu financovaného z 
prostriedkov opis v prípade, že prijímateľ využije právo 
zabezpečiť dodávku tovarov, služieb alebo stavebných 
prác potrebných pre realizáciu odsúhlasených aktivít 
projektu tretími subjektmi. pri overovaní procesov verej-
ného obstarávania Ro opis spolupracuje s Úradom pre 
verejné obstarávanie. pri overovaní pravidiel a postupov 
verejného obstarávania sa uskutočňuje komunikácia me-
dzi prijímateľom a Ro opis prostredníctvom soRo opis.

Obstarávanie a podpis zmluvy

ak prijímateľ realizoval verejné obstarávanie pred podpí-
saním zmluvy o poskytnutí nFp, je povinný zaslať soRo 
opis kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania 
bezodkladne po podpísaní zmluvy o poskytnutí nFp. ak 
prijímateľ vyhlasuje verejné obstarávanie po podpísaní 
zmluvy o poskytnutí nFp, pred jeho vyhlásením je po-
vinný poslať soRo opis harmonogram verejného obsta-
rávania a pri jeho posunutí viac ako 5 dní aktualizovaný 
harmonogram. soRo opis  následne postúpi dokumen-
táciu Ro opis. pri zadávaní nadlimitných a podlimitných 
zákaziek Ro môže overovať dokumentáciu verejného 
obstarávania aj pred zverejnením oznámenia o vyhlásení 
metódy verejného obstarávania, resp. jeho ekvivalentu. V 
takomto prípade si dokumentáciu od prijímateľa vyžiada 
Ro prostredníctvom soRo. 

ak prijímateľ vyhlasuje verejné obstarávanie po podpísa-
ní zmluvy o poskytnutí nFp, je povinný predložiť soRo 
opsi kópiu kompletnej dokumentácie verejného obsta-
rávania spolu s návrhom zmluvy najmenej 30 dní pred 
podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom alebo v prí-
pade použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži alebo v 
rokovacom konaní so zverejnením najmenej 15 dní pred 
podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. soRo opis 
postúpi následne dokumentáciu Ro opis. 

K výsledkom overovania

Ro v lehote do 21 dní od doručenia dokumentácie verej-
ného obstarávania prijímateľom zašle prostredníctvom 
soRo prijímateľovi:

•	 v prípade nezistenia porušenia zákona o verejnom 
obstarávaní vyrozumenie o odsúhlasení procesu ve-
rejného obstarávania, na základe ktorého prijímateľ 

môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný,

•	 výzvu na úpravu zmluvy v súlade s predloženou 
ponukou úspešného uchádzača, ak počas overova-
nia návrhu zmluvy medzi prijímateľom a úspešným 
uchádzačom zistí nesúlad predmetu zmluvy alebo 
zmluvnej ceny uvedenej v návrhu zmluvy medzi 
prijímateľom a úspešným uchádzačom oproti pred-
metu zákazky alebo hodnote zákazky navrhnutej 
úspešným uchádzačom v ponuke, pričom podmien-
kou vyzvania je súlad súťažných podkladov, resp. ich 
ekvivalentu s ponukou predloženou úspešným uchá-
dzačom. s lehotou na nápravu nie kratšou ako 10 dní 
odo dňa doručenia výzvy prijímateľovi, 

•	 odporučenie na vyhlásenie nového verejného obsta-
rávania, ak zistí nesplnenie podmienok na použitie 
zvoleného postupu verejného obstarávania alebo 
iné závažné porušenie zákona o verejnom obstará-
vaní, 

•	 oznámenie o postúpení overenia procesu verejného 
obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie. pri-
jímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať 
úkon, ktorý bol overovaný.

Posudzovanie súladu

Ro bude posudzovať súlad dokumentácie verejného ob-
starávania s ustanoveniami zákona o verejnom obstará-
vaní, pričom dôraz pri overovaní verejného obstarávania 
bude klásť na dodržovanie princípov verejného obstará-
vania (rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádza-
čov alebo záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a 
efektívnosť) so zameraním na nedostatky, ktoré vyplynuli 
zo zistení z auditov európskej komisie a dvora audítorov 
es v oblasti verejného obstarávania, napríklad použitie 
kritérií skúseností na vyhodnotenie ponúk, neprimerane 
stanovené podmienky účasti – výška minimálneho obra-
tu, vyžadovanie certifikátov vydaných národnými inštitú-
ciami, neodôvodnené navýšenie tovarov, služieb alebo 
stavebných prác, neodôvodnenie použitie rokovacieho 
konania, nesprávne stanovená predpokladaná hodnota 
zákazky.   

Marek Čanecký, odbor regionálnych expozitúr OPIS, ÚV SR
Eleonóra Kovácsová, oddelenie verejného obstarávania, ÚV SR
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Prehľad zverejnených výziev za OPIS k 31. 7. 2009       

Zdroj: RO OPIS

TLAČOVÁ SPRÁVA

Konferencia iDEME 2009 už po tretí krát!
V dňoch 24. až 25. júna 2009 sa v bratislavskej sÚZa na drotárskej ceste, uskutočnil už tre-
tí ročník medzinárodnej konferencie o informatizácii verejnej správy ideMe 2009. podujatie 
spolu organizovali občianske združenie partnerstvá pre prosperitu (ppp) a vydavateľstvo teChnoLogies & pRospeRitY.

Záštitu na podujatím prevzal podpredseda vlády sR dušan Čaplovič a rektor technickej Univerzity v košiciach anton 
Čižmár. konferenciu svojimi vystúpeniami otvorili poradca predsedu vlády sR pre regionálny rozvoj a generálny riadi-
teľ sekcie Ro opis na ÚV sR štefan adamec, rektor tU v košiciach anton Čižmár a výkonný podpredseda ZMos Milan 
Muška.

podľa výkonného riaditeľa ppp Milana ištvána bola tohtoročná konferencia ideMe venovaná predovšetkým implemen-
tácii operačného programu informatizácia spoločnosti (opis) – zmapovaniu aktuálnej situácie prípravy štúdií uskutoč-
niteľnosti pre všetky tri prioritné osi. Bola predstavená oblasť prípravy, výberu a implementácie projektov opis, národné
egovernment projekty opis a viaceré inšpiratívne riešenia z domova i zo zahraničia. „opis popoludnie“ v prvý deň kon-
ferencie bolo pripravované v spolupráci s Riadiacim orgánom a sprostredkovateľskými orgánmi opis, teda ÚV sR, MF 
sR a Mk sR.

takmer 180 účastníkov ideMe čakali okrem opis tém aj tematické bloky venované stratégii a koncepciám rozvoja ego-
vernmentu na slovensku, komunikačnej infraštruktúre pre egovernment a úlohe širokopásmového internetu v infor-
matizácii verejnej správy, či zaujímavým aplikáciám ikt v oblasti informatizácie verejnej správy. 

Viac informácií o konferencii získate na adrese www.ideme.net.
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Prehľad projektov a výziev v rámci Prioritnej osi 1
Žiadosti o nFp podané na výzvy vyhlásené v roku 2008 prešli kompletným procesom hodnotenia a nachádzajú sa v stave pred 
podpisom zmluvy s úspešnými žiadateľmi. Rovnako boli vyhodnotené a následne Výberovou komisiou (Vk) schválené  ŽonFp na 
ďalšie 3 výzvy vyhlásené v roku 2009, ktoré sa  nachádzajú pred podpisom zmluvy. k 29.7.2009 soRo evidovalo jednu podanú 
ŽonFp v rámci už uzavretých výziev, ktorá je v procese hodnotenia. k predmetnému dátumu bolo vyhlásených ďalších 7 výziev.

 Členmi Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti po1 bolo zobraných na vedomie, čo je predpokladom vyhlásenia výzvy, 
ďalších 7 výziev. Z predmetných výziev sa v súčasnosti 4 výzvy nachádzajú na kontrole na Riadiacom orgáne pre opis, ktorým je 
Úrad vlády sR. po následnom schválení soRo pristúpi k zverejneniu resp. vyhláseniu schválených výziev. Vyhlásenie ostatných 
výziev predložených Riadiacemu výboru na vedomie je naplánované priebežne na júl a august 2009.

prehľad vyhlásených, plánovaných výziev a podaných ŽonFp podľa jednotlivých štúdií uskutočniteľnosti preukazujú nasledujúce 
tabuľky: 

Výzvy v rámci FS1(KPMG – architektúra eGovernment)

Výzvy v rámci FS2 (ADL – služby na centrálnej úrovni)

Výzvy v rámci FS3(Capgemini – služby na úrovni samospráv)

Zdroj: MF SR
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Prezentácia eHealth štúdií OPIS
Verejná prezentácia ehealth štúdií uskutočniteľnosti opis sa konala vo štvrtok 2. júla 2009 v City hotel Bratislava. ponúkame vám 
fotoreportáž z podujatia.

Prezentáciu otvoril Milan Ištván z PPP (úplne vľavo). Po úvodnej 
prezentácii Valentíny Michalkovej z MF SR o pozícii eHealth v rámci 
Prioritnej osi 1 OPIS odprezentoval štúdiu uskutočniteľnosti projek-
tov eHealth Michal Blaško z KPMG Slovensko.

Marcel Hominda z Arthur D.Little odprezentoval dve štúdie: prvú o 
eHealth službách pre občanov, druhú zameranú na architektonický 
rámec a implementáciu programu eHealth.

Riaditeľ odboru informatiky MZ SR Peter Szakács nielen odprezen-
toval Národný projekt OPIS: Elektronické služby zdravotníctva, ale aj 
aktívne odpovedal na otázky účastníkov.

Verejnej prezentácie sa zúčastnilo zhruba 100 účastníkov z radov 
odbornej verejnosti i médií.

prezentácie z podujatia si môžete stiahnuť zo stránky:  http://www.opis.gov.sk/12208/ehealth-studie-uskutocnitelnosti-opis.php.

Fotografie: Jana Mlynárčiková.

(mi)

pripravuje sa •	 1.-2.10.2009 – konferencia koMUnaL, jasná, nízke tatry,

•	 1.- 2.10.2009 - 11. ročník konferencie systémová integrácia, Vysoké tatry,

•	  3.-4.11.2009 – 8. medzinárodný kongres itapa, Bratislava,

•	 10.11.2009 – Medzinárodná opis konferencia, Bratislava,

•	 19.-20.11.2009 – iCeta, stará Lesná, Vysoké tatry,

•	 25.-26.11.2009 – CisCo eXpo, Bratislava.
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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 05/2009: 30.7.2009.

Kontakty na orgány OPIS

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

Národný projekt:
Elektronické služby Štatistického úradu SR

Zvýšenie informačnej hodnoty, dostupnosti a prehľadnosti štatistických údajov, eliminácia administratívneho zaťaže-
nia spravodajských jednotiek pomocou plnej elektronizácie zberu údajov pre všetky formy štatistických zisťovaní, ako 
aj elektronizácia procesov pre zadávanie výsledkov hlasovania  pri voľbách a referendách sú základné ciele ďalšieho z 
národných projektov, ktorý koncom júna tohto roku vyhlásilo Ministerstvo financií slovenskej republiky ako sprostred-
kovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program informatizácia spoločnosti Úradom vlády sR pod ná-
zvom elektronické služby štatistického úradu sR.  dátum uzávierky výzvy  je 30. september 2009 a celková maximálna 
indikatívna čiastka vyčlenená v rámci opatrenia 1.1 na túto výzvu predstavuje 22,6 MeUR.

kompletné informácie o výzve na tento projekt nájdete na stránke www.informatizacia.sk.

V súvislosti s vytvorením plne integrovaného informačného prostredia Štatistického úradu SR budú použité pri poskytovaní 
elektronických služieb  základné moduly:

a) Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS)
b) Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)
c) Inštitútu informatiky a štatistiky (INFOSTAT)

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 21.8. 2009 na mailovú adresu jana@p3.sk. trom vyžrebovaným účast-
níkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venuje spoločnosť sap slovensko.

Výhercami súťažnej otázky z opis news č.4 sú: Bánik Peter, Garai Michal a Mešťan Martin.
správna odpoveď:  c)  46,5 mil. €

Výhercom blahoželáme!

(jm)

súťaž o opis
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