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Riadiaci výbor pre eGovernment štúdie
V utorok 29. októbra 2009 sa na Minis-
terstve financií sR v Bratislave usku-
točnilo šieste zasadnutie Riadiaceho 
výboru pre štúdie uskutočniteľnosti 
projektov prioritnej osi č.1 elektroni-
zácia verejnej správy a rozvoj elektro-
nických služieb opis, ktorému pred-
sedal štátny tajomník peter kažimír. 
 
spoločnosť kpMg predstavila koneč-
né znenie štúdie zameranej na celko-
vú architektúru egovernmentu, ktorá 
pozostáva z čiastkových štúdií usku-
točniteľnosti pre jednotlivé základné 
komponenty integrovaného infor-
mačného systému verejnej správy. 
Jednotlivé čiastkové štúdie sú uve-
dené v samostatných dokumentoch, 
ktoré sú usporiadané do tematických 
skupín: elektronická identifikačná 
karta, Základné identifikátory (iFo), 
Základné číselníky, Základné registre 
(RFo, Register a identifikátor práv-

nických osôb a podnikateľov, Regis-
ter adries, Rpi), Základné prístupové 
komponenty (ÚpVs, kontaktné cen-
trum), spoločné moduly ÚpVs (Mo-
dul elektronického doručovania, iaM, 
Modul edesk, platobný modul, no-
tifikačný modul, eForm modul, Mo-
dul dlhodobého ukladania elektro-
nických registratúrnych záznamov, 
Centrálna elektronická podateľňa), 
ostatné komponenty (Metainformač-
ný systém, portál zamestnancov Vs, 
Register inštitúcií Vs, integračná in-
fraštruktúra pre výmenu správ g2g).  
 
spoločnosť arthur d. Little (adL) 
predstavila záverečnú správu štúdie 
zameranej na rozvoj služieb egovern-
mentu na centrálnej úrovni. hlavným 
cieľom štúdie bolo navrhnúť: imple-
mentačné projekty egovernmentu, 
analyzovať realizovateľnosť projek-
tov egovernmentu a katalóg služieb 
egovernmentu. V rámci šiesteho, 
posledného čiastkového plnenia boli 
uzavreté nasledujúce povinné osoby: 
MF sR, MVaRR sR, ÚVo sR, MZV sR, 

MZ sR, Mh sR, Colné riaditeľstvo sR a 
sociálna poisťovňa. adL tiež predsta-
vila štúdiu (úvodnú správu) zamera-
nú na architektonický rámec a imple-
mentáciu programu ehealth.
 
spoločnost Capgemini predstavila 
záverečnú správu štúdie zameranej 
na rozvoj elektronických služieb na 
úrovni samosprávy. Vypracované 
čiastkové štúdie uskutočniteľnosti 
pre samosprávne kraje, pre krajské 
mestá a ostatné mestá sa zaoberali 
predovšetkým návrhom budúceho 
riešenia pre implementáciu individu-
álnych projektov jednotlivých samo-
správ. samosprávy boli rozdelené na 
segmenty, ale keďže najpočetnejší 
segment – obce a malé mestá nedis-
ponujú finančnými prostriedkami na 
individuálne riešenia a ich následné 
prevádzkovanie, navrhuje sa vybudo-
vanie dátového centra obcí a miest 
(dCoM), ktoré bude poskytovať sa-
mosprávam potrebné aplikácie ako 
službu. Capgemini vypracovala pre 
dCoM samostatnú štúdiu (viac infor-
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mácií v nasledujúcich vydaniach opis news). V októbri sa 
predpokladá zverejnenie výzvy pre mestá s celkovou alo-
káciou 50 MeUR; maximálna alokácia na projekt by mala 
byť 2 MeUR.

spoločnosť Logica prezentovala priebežné informácie o 
stave prípravy štúdií uskutočniteľnosti na rozvoj komu-
nikačno-technologickej infraštruktúry informačných sys-
témov verejnej správy na centrálnej úrovni a na úrovni 
samosprávy. Logica spracovala high level alternatívy a 
rozhodovacie kritériá pre výber cieľové riešenia a pripra-

vila tiež detailný návrh riešenia ako základ koncepcie spo-
ločnej ikti pre štátnu správu a samosprávu (integrovaná 
komunikačná i technologická infraštruktúra, bezpečnosť 
a riadenie prevádzky, služby poskytované v rámci ikti, or-
ganizačná infraštruktúra, rámec podporných biznis pro-
cesov).

posledné, siedme zasadnutie Riadiaceho výboru po1 by 
sa malo uskutočniť v decembri.

(mi)

Pozvánka na podujatie 
Telekomunikačné 
stavby II

dňa 21. októbra 2009 sa v priesto-
roch Výskumného ústavu spojov v 
Banskej Bystrici uskutoční odborný 
seminár telekomunikačné stavby 
ii – Možnosti budovania širokopás-
mových sietí v rámci opis po3 v 
regiónoch slovenska, ktorý spolu-
organizujú organizácie slovenská 
elektrotechnická spoločnosť, Fó-
rum pre komunikačné technológie 
a partnerstvá pre prosperitu. na 
podujatí budú účastníkom poskyt-
nuté aj prostredníctvom účasti Úra-
du Vlády sR informácie ohľadom 
aktuálneho stavu  implementácie 
opis po3 podľa odporúčaní  štúdie 
uskutočniteľnosti v praxi a aktuálnej 
otázky ohľadom výziev na predkla-
danie projektov. Účastníci sa taktiež 
oboznámia s očakávanými kompli-
káciami  a problémami spojenými s 
prípravou a realizáciou telekomuni-
kačných stavieb ako aj napríklad s 
právnymi súvislosťami predkladania 
žiadostí o nenávratný finančný prí-
spevok (nFp) pre dopytové projekty 
a realizácie schválených projektov.

seminár je určený pre všetkých zá-
ujemcov o čerpanie nFp v rámci 
opis po3 a pre všetky zaintereso-
vané strany pri realizácii projektov 
výstavby prístupových telekomuni-
kačných sietí v obciach a mestách na 
slovensku. Viac informácií v prípade 
záujmu ohľadom účasti nájdete na 
stránkach www.vus.sk, www.ctf.sk 
a www.p3.sk. 

(jm)

Národná konferencia OPIS 2009
Úrad vlády sR ako Riadiaci orgán pre operačný program informatizácia 
spoločnosti pripravuje národnú konferenciu operačný program informatizácia 
spoločnosti, ktorá sa bude konať v priestoroch hotela Crowne plaza v Bratislave. 
tento rok sa národná konferencia opis uskutoční v spolupráci s konferenciou o 
informatizácii itapa v dňoch 3. a 4. novembra 2009 pod záštitou podpredsedu 
vlády sR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a 
menšiny dušana Čaploviča.

Predbežný program Národnej konferencie OPIS 2009 – 4. novembra 2009

•	 Otvorenie a úvodné slovo
 peter kažimír, štátny tajomník Ministerstva financií sR
•	  Aktuálny stav implementácie OPIS
 erna dohnáliková, generálna riaditeľka sekcie riadiaci orgán opis
•	 Aktuálny stav eGovernmentu na Slovensku
 pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie

OTVORENIE ODBORNEJ ČASTI
•	 Úloha Ministerstva vnútra SR pri implementácii OPIS
 Róbert kaliňák, Minister vnútra sR

       
1. BLOK  KONFERENCIE OPIS
•	 prezentácia k ostatnej agende Ministerstva vnútra sR 
•	 prezentácia k agende Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja sR
•	 prezentácia k agende Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny sR 
•	 prezentácia k agende sociálnej poisťovne
•	 prezentácia k agende Ministerstva životného prostredia sR
•	 prezentácia k agende Úradu pre verejné obstarávanie

2. BLOK  KONFERENCIE OPIS
•	 prezentácia k projektom Ministerstva financií sR
•	 prezentácia k agende Ministerstva vnútra sR – registre a číselníky
•	 nases – národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
•	 prezentácia k agende Ministerstva kultúry sR
                               

Účasť na národnej konferencii opis bude bezplatná, predpokladaný počet 
účastníkov cca 250. 

Viac informácií bude k dispozícii v krátkom čase na www. opis.gov.sk.
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OPIS témou na IT SUMMIT 09

V stredu 23. septembra 2009 sa v bratislavskom technopole uskutočnil 7. ročník konferencie o aktuálnych 
témach ikt sektora it sUMMit 09. Jednou z diskutovaných tém bol aj egovernment a opis. o realizačnej 
fáze tohto op hovorili najmä pavel Bojňanský (MF sR), ivan ištvánffy (ÚV sR) a Milan Muška (ZMos). podľa 
aktuálnych informácií p.Bojňanského doteraz boli zverejnené výzvy za vyše 415 MeUR, všetky v rámci prioritnej 
osi 1 egovernment. V procese verejného obstarávania sú projekty za zhruba 313 MeUR. spolu boli doteraz 
schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok v hodnote vyše 196 MeUR. (Viac informácií o po1 aj v 
správe zo zasadnutia RV po1 na prvej strane.)

podľa i.ištvánffyho by dopytová 
výzva v rámci prioritnej 
osi 3 Broadband mohla 
byť zverejnená v mesiaci 
október, keďže príslušná 
štúdia uskutočniteľnosti už je 
ukončená. V súčasnosti podľa 
neho prebieha pred projektová 
príprava pre národný projekt v 
rámci po3, ktorého prijímateľom 
bude národná agentúra pre 
sieťové a elektronické služby 
(nases), zriadená ÚV sR.

Všetky prezentácie z it sUMMitu sú k dispozícii na stránke www.itas.sk. 

(mi)

Prehľad národných projektov resp. výziev z OPIS. Tabuľky sú prevzaté z prezentácie P. Bojňanského na konferencii IT SUMMIT 09.

Sumarizácia národných projektov resp. výziev z OPIS
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“Projekty OPIS v rezorte ÚGKK SR”

Úrad vlády sR ako Riadiaci orgán opis,  Ministerstvo financií sR ako  sprostredkovateľský orgán opis a Úrad 
geodézie, kartografie a katastra slovenskej republiky (Úgkk sR)  pozývajú na verejnú prezentáciu projek-
tov opis realizovaných v rámci rezortu Úgkk sR, ktorá sa uskutoční v utorok, 6. októbra 2009 o 9.00 hod. 
v hoteli Devín, Riečna 4, Bratislava.

program:

1. 09:00 - Privítanie – Miroslav Čellar, ppp,

2. 09:15 - Stav implementácie projektov PO1 OPIS – denisa Žiláková, MF sR,

3. 09:35 - Projekty OPIS a ÚGKK SR, aktuálny stav – Bronislava tóthová, Úgkk sR,

4. 09:55 - Projekty OPIS a legislatíva  – Jana dráčová, Úgkk sR,

5. 10:15 - Projekty OPIS a elektronizácia služieb katastra – Ľudovít hamaš, VÚgk,

6. 11:15 - pRestÁVka na kÁVU,

7. 11:30 - Architektúra riešenia projektov OPIS v prostredí ÚGKK SR – Viktor Birmon, Úgkk sR,

8. 12:00 - Panelová diskusia,

9. 12:30 - Záver, obed.

Účasť na prezentácii je bezplatná. dovoľujeme si Vás požiadať o registráciu v tvare meno a priezvisko, 
inštitúcia, email, telefón na mailovú adresu natalia@p3.sk do piatku 2.10.2009. 

tešíme sa na stretnutie.

pozvánka

pripravuje sa
•	 1.-2.10.2009 – konferencia koMUnaL, Jasná, nízke tatry
•	 6.10.2009 – projekty opis v rezorte Úgkk sR, hotel devín, Bratislava
•	 21.10.2009 - seminár telekomunikačné stavby, VÚs, Banská Bystrica
•	 3.-4.11.2009 – národná konferencia opis, 8. medzinárodný kongres itapa, Bratislava
•	 5.- 6.11.2009 - 11. ročník konferencie systémová integrácia, Myjava
•	 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@vlada.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, tel.: 0905 351 962, milan@p3.sk. grafika: office@p3.sk. Uzávierka čísla 07/2009: 30.9.2009.

Kontakty na orgány OPIS

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

Elektronizácia služieb krajských miest

Zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy, budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest ako 
aj vytvorenie a udržateľný rozvoj špecializovaných komponentov egovernmentu predstavujú hlavné zámery vyhláse-
nej výzvy na projekt elektronizácia služieb krajských miest, ktorú koncom augusta  tohto roku vyhlásilo Ministerstvo 
financií sR ako  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program informatizácie spoločnosti. 
Cieľom tohto projektu je sprístupnenie elektronických služieb oprávnených krajských miest a zabezpečenie ich vše-
obecnej použiteľnosti, pričom celková maximálna indikatívna výška finančných prostriedkov určená na realizáciu pro-
jektov v rámci tejto výzvy predstavuje 22 milióna €.

Na aké dve časti sú elektronické služby krajských miest v uvedenej výzve rozdelené?

a) nepovinné elektronické služby a dobrovoľné elektronické služby mesta
b) povinné elektronické služby a voliteľné elektronické služby 
c) nepovinné elektronické služby mesta a povinné elektronické služby súlade s Národnou koncepciou informatizácie  
 verejnej správy v SR

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 22.10. 2009 na mailovú adresu jana@p3.sk. trom vyžrebova-
ným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú ppp a spoločnosti 
oracle a sap.

Výhercami súťažnej otázky z opis news č.6 sú: Cífer Pavol, Harmat Dušan, Tiefenbach Roman. 
správna odpoveď: a) približne 143,56 mil. €.

Výhercom blahoželáme!

(jm)

súťaž o opis
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