
Všetko na dosah

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

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

opisnews 08/2009
oktÓBeR

Elektronický newsletter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti

Riadiaci orgán opis sprostredkovateľský orgán opis sprostredkovateľský orgán opis

O aktuálnych prioritách implementácie OPIS
Od leta je novou generálnou riaditeľkou sekcie Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti na 
Úrade vlády SR Erna Dohnáliková. Požiadali sme ju o stručné zhodnotenie doterajšieho priebehu implementácie OPIS. 

OPIS je v tre-
ťom roku svojej 
existencie. Ako 
hodnotíte toto 
trojročné ob-
dobie z pohľa-
du implemen-
tácie?
počas tohto 
obdobia sa vy-
konalo veľké množstvo práce, na-
priek tomu, že pohľad zvonku možno 
tomu nenasvedčuje.  od schválenia 
opis európskou komisiou uplynuli 
tento mesiac dva roky. počas tohto 
obdobia bolo uskutočnené verejné 
obstarávanie na štúdie uskutočniteľ-
nosti prioritných osí opis, v rámci pri-
oritnej osi 1 išlo celkovo o deväť štú-
dií, v prioritnej osi 2 o jednu štúdiu a 

prioritnej osi 3 taktiež o jednu štúdiu. 
V priebehu ostatného roka prebeh-
la veľká časť realizácie spomínaných 
štúdií a súčasne sme k dnešnému 
dňu vyhlásili 20 výziev na preklada-
nie projektov v celkovom objeme 460 
mil. eUR, čo predstavuje 40,1% z cel-
kovej alokácie opis.  

Viaceré štúdie uskutočniteľnosti už 
sú ukončené, ďalšie finišujú. Ste ako 
RO spokojní s ich kvalitou?
štúdie uskutočniteľnosti sú popri sa-
motnom dokumente opis najdôleži-
tejších programovým dokumentom 
pre realizáciu opis, preto sa na ich 
kvalitu kládol a kladie veľký dôraz. 
ich realizáciu zabezpečovali viaceré 
renomované spoločnosti  s dlhoroč-
nými skúsenosťami. V rámci priorit-
nej osi  1 sú 3 štúdie uskutočniteľnosti 
ukončené, realizácia ostatných 6 pre-
bieha. štúdia uskutočniteľnosti pro-
jektov prioritnej osi 3 bola ukončená 

v septembri 2009.  koniec štúdie pri-
oritnej osi 2 je plánovaný na koniec 
roka 2009.   

Aké budú priority RO OPIS na obdo-
bie najbližších mesiacov a pre rok 
2010?
prioritou v najbližšom období je vy-
hlásenie prvej výzvy pre dopytovo-o-
rientované projekty v rámci prioritnej 
osi 3 , dokončenie štúdie uskutočni-
teľnosti pre prioritnú os 2 a v nepo-
slednom rade začiatok implementá-
cie projektov prioritnej osi 1, kde už 
sú viaceré projekty schválené a za-
zmluvnené a po vykonaní overenia 
verejného obstarávania pre tieto pro-
jekty bude môcť naplno začať ich rea-
lizácia a financovanie. koncom tohto 
roka by mali zazmluvnení prijímatelia 
podať prvé žiadosti o platbu. 

(mi)

Súťaž o OPIS = ATRAKTÍVNE 
CENY!!!

Na 5. strane
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Zdroj:  MF SR

Stav implementácie Prioritnej osi 1 eGovernment
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V Banskej Bystrici sa uskutočnil seminár Telekomunikačné stavby II

Ďalšia výzva zverejnená

Elektronické služby verejného obstarávania

Všeobecným cieľom tohto národného projektu je predovšetkým: vybudovanie nových plne integrovaných 
informačných systémov zberu údajov na báze webových služieb a spracovania údajov; dobudovanie a 
rozšírenie informačného systému elektronického verejného obstarávania pre podporu všetkých fáz zadávania 
zákazky; vybudovanie jednotného a vysoko dostupného webového sídla ÚVo a publikačného portálu úradu; 
podpora koncepčného pohľadu pri činnostiach súvisiacich s verejným obstarávaním. dátum uzávierky výzvy 
je 4.1.2010. oprávneným žiadateľom je ÚVo sR. Maximálna výška pomoci je 3,5 MeUR vrátane dph.

Zdroj: MF SR.

pripravuje sa • 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

dňa 21. októbra 2009 sa v priestoroch Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici uskutočnil odborný 
seminár telekomunikačné stavby ii – Možnosti budovania širokopásmových sietí v rámci opis po3 v regiónoch 
slovenska. podujatie pre účastníkov pripravili organizácie slovenská elektrotechnická spoločnosť, Fórum pre 
komunikačné technológie a partnerstvá pre prosperitu. 

na seminári boli prostredníctvom účasti zástupcov z Úradu Vlády sR poskytnuté najnovšie informácie ohľadom 
očakávaných výziev na predkladanie projektov ako aj informácie ohľadom aktuálneho stavu  implementácie 
opis po3 podľa odporúčaní  štúdie uskutočniteľnosti v praxi.

Zúčastnení zástupcovia najmä zo strany samosprávy ako zo strany zúčastnených pri realizácii projektov 
výstavby prístupových telekomunikačných sietí v obciach a mestách na slovensku sa v rámci programu 
mohli oboznámiť s očakávanými komplikáciami  a problémami spojenými s prípravou a realizáciou 
telekomunikačných stavieb ako aj napríklad s právnymi súvislosťami predkladania žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (nFp). V rámci aktívnej diskusie účastníkov najviac zaujímali otázky týkajúce sa systému 
financovania v súvislosti s nFp, ktorý je momentálne jediným spôsobom poskytovania dotácie úspešným 
žiadateľom v rámci opis.

prezentácie z podujatia nájdete v najbližšom čase aj na webových stránkach organizátorov.
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Verejná prezentácia OPIS projektov ÚGKK SR
V utorok 6. októbra 2009 sa v bratislavskom hoteli devín uskutočnila verejná prezentácia opis projektov v rezorte Úradu 
geodézie, kartografie a katastra sR (Úgkk sR), ktorú pripravili ÚV sR a MF sR, v spolupráci s Úgkk sR. na úvod podujatia 
denisa Žiláková, riaditeľka odboru riadenia opis na MF sR, informovala účastníkov o aktuálnom stave implementácie 
prioritnej osi 1 opis elektronické služby verejnej správy. Úvodnú prezentáciu k projektom na Úgkk sR mala Bronislava 
tóthová, riaditeľka odboru koordinácie projektov opis. ponúkame fotoreportáž z verejnej prezentácie aj charakteristikou 
ďalších bodov programu.

Jana Gráčová z ÚGKK SR predstavila účastníkom podujatia súvis-
losti medzi realizáciou projektov katastra a novelizáciou príslušnej 
legislatívy.

 Riaditeľ VÚGK Ľudovít Hamaš vystúpil na tému Projekty OPIS a 
elektronizácia služieb katastra.

Viktor Birmon, riaditeľ odboru IT na ÚGKK SR, predstavil architektú-
ru riešení projektov OPIS v prostredí ÚGKK SR.

Na záver verejnej prezentácie všetci prednášajúci odpovedali na 
otázky v rámci panelovej diskusie: zľava M.Čellár (moderátor), 
D.Žiláková, Ľ.Hamaš, J.Gráčová, B.Tóthová a V.Birmon.

Fotografie: Alexandra Ištvánová

(mi)
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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 08/2009: 28.10.2009.

Kontakty na orgány OPIS

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

Štúdia uskutočniteľnosti pre prioritnú os 3 
„Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému   

            internetu“ - Návrh riešení 

koncom septembra tohto roku bol zverejnený dokument  štúdia uskutočniteľnosti pre prioritnú os 3 „Zvýšenie prí-
stupnosti k širokopásmovému internetu“ operačného programu informatizácia spoločnosti - návrh riešení.  dôvodom 
vykonania štúdie, ktorú pripravilo konzorcium spoločností octigon a kpMg,  je vyhodnotenie uskutočniteľnosti záme-
ru zlepšenia prístupnosti k širokopásmovému internetu. na základe výstupov štúdie uskutočniteľnosti budú vypra-
cované a zverejňované výzvy na čerpanie nenávratných finančných príspevkov vo väzbe na vybudovanie širokopás-
movej infraštruktúry a poskytovanie služieb širokopásmového internetu v rámci nej.  štúdia pokrýva oblasti opis po3 
ako je výstavba širokopásmovej infraštruktúry, portfólio a dostupnosť služieb, návrh štandardov a metodiky v zmysle 
požiadaviek štrukturálnych fondov a oblasť legislatívy a regulácie.

Na aké oblasti člení obce uvedená štúdia z pohľadu stavu pripojenia v rámci kategorizácie oprávnených oblastí 
pre príjem pomoci?

a) biele, modré, červené miesta
b) zelené, červené, čierne miesta
c) biele, šedé, čierne miesta

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 23.11. 2009 na mailovú adresu jana@p3.sk. trom vyžrebovaným 
účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venuje spoločnosť ericsson.

Výhercami súťažnej otázky z opis news č.7 sú: Hanusová Eva, Houska Jozef a Hurná Mariana.  správna 
odpoveď: b) povinné elektronické služby a voliteľné elektronické služby.

Výhercom blahoželáme!

(jm)

súťaž o opis
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