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špeciálne číslo opis news pri príležitosti medzinárodného kongresu  
o informatizácií verejnej správy – itapa 2012

slávnostný príhovor pri príležitosti otvorenia Xi. ročníka kongresu itapa 2012 predniesol štátny tajomník ministerstva 
financií sR, ing. peter pellegrini, v ktorom spomenul, že kľúčovou prioritou pre aktuálne obdobie je reštartovanie 
efektívneho čerpania prostriedkov opis. identifikoval tiež tri strategické výzvy pre nasledujúce obdobie, ktorými sú: 
Zákon o egovernmente, prevádzkové náklady projektov opis a štrukturálne fondy v rokoch 2014 – 2020.

pri prvej výzve je dôležité ukončiť prípravu a schválenie zákona o elektronickom výkone verejnej moci, bez ktorého nie 
je prakticky možné nasadiť do každodennej prevádzky projekty opis. 

V druhej výzve sa venoval prevádzkovým nákladom projektov opis, pričom sa vyjadril, že pôvodné prevádzkové náklady 
jednotlivých projektov vo výške cca 20% z realizovanej investície sú dlhodobo neudržateľné. 

treťou výzvou je nastavenie a zabezpečenie možnosti kontinuálneho pokračovania rozbehnutých projektov 
egovernmentu, pričom kľúčovým bude zabezpečenie dlhodobého investičného financovania vybraných kľúčových 
projektov, aby boli v novom programovacom období plne využité prostriedky zo štrukturálnych fondov eÚ.

Vo svojom príhovore sa štátny tajomník venoval aj téme digitálnej agendy pre európu, v rámci ktorej boli identifikované 
oblasti, tvoriace priority pre oblasť napĺňania digitálnej agendy v rokoch 2013 - 2015. medzi tieto identifikované oblasti 
patria napr.: oblasť zvýšenia kvality a efektivity verejných služieb, oblasť dostupnosti elektronickej komunikácie, oblasť 
digitálnej bezpečnosti, oblasť vzdelávania a oblasť podpory inovácií v oblasti ikt. 

informovaniu o aktuálnom stave a vyhliadkach egovernmentu na slovensku, ako aj v operačnom programe 
informatizácia spoločnosti sa venovali vo svojich prezentáciách ing. pavel bojňanský – generálny riaditeľ sekcie 
informatizácie spoločnosti na ministerstve financií sR a mgr. norbert molnár – generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu pre 
opis na Úrade vlády sR.
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Fotoreportáž KONGRES ITAPA 2012

Medzinárodný kongres ITAPA 2012 slávnostne otvoril štátny 
tajomník MF SR a slovenský Digitálny líder Peter Pellegrini

Generálny riaditeľ sekcie Riadiaci orgán OPIS na ÚV SR Norbert 
Molnár informoval o aktuálnom stave implementácie OPIS  
a o úlohách do roku 2015

Generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti na MF SR 
Pavel Bojňanský predstavil stav realizácie projektov Prioritnej  
osi 1 eGovernment

Vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková na úvod 
okrúhleho stola informovala o reforme ESO a o súvisiacich 
projektov rezortu vnútra

nový návrh zákona o egovernmente – presnejšie zákona o elektronickom výkone verejnej moci - je na svete! na 
medzinárodnom kongrese itapa 2012 – Zaostrené na výsledky ho dnes predstavili samotní autori. Vďaka novej 
legislatíve napríklad už nebudeme musieť úradnikom robiť poštárov a opätovne im nosiť údaje, ktoré už majú. so 
štátnymi inšitúciami budeme môcť komunikovať elektronicky a poplatky uhradíme napríklad aj cez mobilný telefón. 
na vládu by sa mal nový zákon dostať do konca roka a parlament by ho mohol schváliť už začiatkom roku 2013.

„Tento zákon hovorí, že odo mňa štát nemôže žiadať informácie, ktoré už má,” zdôraznil jeden z autorov návrhu pavol 
Frič zo spoločnosti diteC. V praxi to znamená, že pokiaľ raz poskytneme štátnej inštitúcii určitý údaj – napríklad výpis  
z registra trestov – iný úrad ho už od nás nebude môcť žiadať.
 
Frič na kongrese itapa vystúpil v rámci prezentácie spolu s právnikom marekom kaľavským a Jánom hochmannom  
z ministerstva financií. práve riaditeľ odboru legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov na 
ministerstve financií reagoval aj na výhrady, že zákon pripravovali ľudia z it firiem a môže to mať dopad aj na jeho 
objektivitu. „Aj keď sú z komerčnej sféry, ale momentálne sú externými pracovníkmi ministerstva financií,” upozornil 
hochmann.
 
súčasťou návrhu zákona je aj povinnosť zaviesť takzvané elektronické schránky. práve cez ne budeme môcť 
komunikovať s úradmi. od štátu ich dostaneme zadarmo a bežní občania budú mať na výber či si ich aktivujú alebo 
nie. podnikatelia a firmy ich budú mať povinne aktívne.
 
Jednoduchšie a pohodlnejšie vybavenie úradných povinností umožní aj tzv. zaručený elektronický podpis. od 
štátu ho taktiež dostaneme zadarmo, spolu s elektronickým občianskym preukazom. popri nových možnostiach 
však zákon nezakáže doterajšie „papierové” spôsoby. „Občan si bude môcť vybrať, či bude komunikovať listovo, alebo 
elektronicky,” povedal kaľavský.

www.itapa.sk

PREDSTAVENIE NOVÉHO NÁVRHU ZÁKONA O EGOVERNMENTE



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

opis je spolufinancovaný z eRdF 3

Zdroj: prezentácia generálneho riaditeľa sekcie RO OPIS Norberta Molnára na kongrese ITAPA.

Stav kontrahovania OPIS k 30.9.2012

Vývoj čerpania OPIS k 30.9.2012 Vývoj kontrahovania OPIS k 30.9.2012

Prehľad čerpania NSRR
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ministerstvo financií sR
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opis news – elektronický newsletter o operačnom programe informatizácia spoločnosti (opis). pre mF sR ako soRo opis 
vydáva občianske združenie partnerstvá pre prosperitu (ppp). 
editor: milan ištván, tel.: 0905 351 962, milan@p3.sk. grafika: office@p3.sk. Uzávierka čísla 5/2012: 7.11.2012.

KONTAKTY NA ORGÁNY OPIS
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REALIZÁCIA OPIS PROJEKTOV

súťaž o opis

na kongrese itapa generálny riaditeľ Ro pre opis norbert molnár z ÚV sR vo svojej prezentácii ohľadom aktuálneho 
stavu opis uviedol nielen informácie ohľadom kontrahovania finančných prostriedkov, úrovne čerpania prostried-
kov z eRdF, ale aj počet projektov opis, ktoré sú v realizácii ku koncu septembra 2012. 

Súťažná otázka: 
Aký je aktuálny počet realizovaných projektov OPIS?

a) 27
b) 37
c) 47

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 21. novembra 2012 na mailovú adresu jana@p3.sk. trom 
vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú partnerstvá pre 
prosperitu a spoločnosti Cisco systems slovakia a alef distribution.

Výhercami súťaže o opis z čísla 04/2012 sú: Bachledová Iveta, podolínec, Hulín Richard, Žilina, Tománková Lenka, 
pečeňady. správna odpoveď na otázku koho vymenovala sR do pozície tzv. digitálneho lídra je: a) štátneho tajomníka 
Ministerstva financií SR Petra Pellegriniho.

Výhercom blahoželáme!

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


