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Trestné oznámenie už možno podať aj elektronicky

Držitelia občianskych preukazov s  čipom so zaručeným elektronickým pod-
pisom to môžu spraviť prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy  
www.slovensko.sk.

Trestné oznámenie možno od novem-
bra podať aj cez internet, bez toho, aby 
bolo potrebné niekam chodiť. Prostred-
níctvom ústredného portálu verejnej 
správy www.slovensko.sk to občanom 
– držiteľom občianskych preukazov 
s  čipom so zaručeným elektronickým 
podpisom, umožňuje projekt Elektro-
nické služby Generálnej prokuratúry SR  
(GP SR).

„Doposiaľ	 musel	 občan	 podať	 toto	
trestné	 oznámenie	 na	 polícii	 či	 proku-
ratúre	osobne	alebo	písomnou	formou,	
teraz	 to	 urobí	 doma,	 cez	 svoj	 počítač	
a  občiansky	 preukaz	 s  čipom“ vysvet-
lil námestník generálneho prokurátora 
Jozef Szabó. Vďaka novému systému 
môže občan takisto požiadať o zasiela-
nie informácií týkajúcich sa aktuálneho 
stavu konania v  konkrétnej záležitosti. 
„Neznamená	 to	 však,	 že	bude	mať	prí-
stup	ku	všetkým	detailom,	 je	upovedo-
movaný	len	v tom	rozsahu,	ako	to	bolo	
pri	jednotlivých	úkonoch	doteraz	ozna-
mované	 ústnou	 alebo	 písomnou	 for-
mou,“ zdôraznil Szabó.

Námestník generálneho prokurátora 
nepredpokladá, že novinka znásobí 
počet podaných trestných oznámení. 
„Myslím	si,	že	 ľudia	sú	dosť	uvedomelí,	
aby	 nás	 zbytočne	 nezaťažovali	 trest-
nými	 oznámeniami,	 na	 druhej	 strane	
mám	 chronických	 sťažovateľov,	 ktorí	
nás	zahlcujú.	Nepredpokladám,	že	s no-
vou	možnosťou	príde	k radikálnej	zme-
ne,	ale	po	čase	to	určite	vyhodnotíme,“	
uviedol.

Hlavný manažér projektu Elektronic-
ké služby Generálnej prokuratúry SR 
Radovan Pajer upozornil, že možnosť 
podať trestné oznámenie môže občan 
len vo svojom mene.	„Formulár	načíta	
z občianskeho	preukazu	s čipom	meno	
a  priezvisko	 oznamovateľa,	 a  to	 sa	 už	
nemení,“ vysvetlil. Systém občana takis-
to upozorní na to, že s podaním trestné-
ho oznámenia súvisia aj možné civilné 
a trestnoprávne postihy v prípade uvá-
dzania nepravdivých informácií.

Okrem možnosti podať elektronicky 
trestné oznámenie umožňuje projekt 

Pokračovanie	na	str.	2

8/2015



Projekt je spolufinancovaný z ERDF
OPISNEWSTVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

2

Pokračovanie	zo	str.	1

elektronických služieb prokuratúry aj zjednodušenie prístu-
pu k výpisu a odpisu z registra trestov. Aj toto si možno vyba-
viť prostredníctvom www.slovensko.sk. Funkcionalita je na 
rozdiel od podania trestného oznámenia spoplatnená. „Len	
čo	sa	na	účet	prokuratúry	pripíše	poplatok	za	žiadosť	o výpis	
alebo	odpis,	ešte	v tento	deň	je	dokument	zasielaný	žiadate-
ľovi,“	uviedol Szabó.

Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR prinášajú 
okrem zjednodušenia agendy pre občanov aj zefektívnenie 
práce pre samotné orgány činné v trestnom konaní. Prokurá-
tori môžu využívať napríklad elektronický prokurátorský spis, 
ktorý je ekvivalentom papierového civilného alebo trestné-
ho spisu. Takisto budú mať k dispozícii aj mobilný spis, ktorý 
môžu využiť pri procesných úkonoch, napríklad v cele poli-
cajného zaistenia. Výhodou je aj kompletné elektronické pre-

pojenie medzi jednotlivými prokurátorskými spismi. „Proku-
rátor	tak	môže	benefitovať	z využitia	informačného	systému,	
v ktorom	bežne	pracuje	a nemusí	čakať	na	papierovú	zásiel-
ku	s informáciou,“	ozrejmil Pajer.

Polícii či súdom umožní systém elektronicky zasielať prokura-
túre na spracovanie napríklad právoplatný rozsudok zo súdu, 
správu o priebehu výkonu trestu, správu k podmienečnému 
zastaveniu trestného stíhania, alebo aj notifikácie o odsúdení 
občana SR v niektorom z členských štátov EÚ.

Hodnota projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry 
SR, ktorý sa v rámci Operačného programu Informatizácie spo-
ločnosti (OPIS) začal realizovať v apríli 2012, je 13,5 milióna eur.

www.teraz.sk, (r)

Miloslav Hečko (GP SR), Branislav Novák (GP SR), Jozef Szabó (GP SR), Ľuboš 
Petrík (DATALAN) a Radovan Pajer (DATALAN).

Miloslav Hečko z GP SR predstavuje detaily projektu.

Praktickú ukážku prepisu diktátu predviedol Milan Rusko z SAV.

Pohľad na účastníkov konferencie v hoteli Bôrik v Bratislave.

všetky výzvy opis nájdete na 
www.informatizacia.sk
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projekty budovania Ústredného portálu verejnej správy sú ukončené
Projekty „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“ a „Elektronické služby spo-
ločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II.časť)“ boli ukončené. Realizovala ich Národná agentúra 
pre sieťové a elektronické služby (NASES) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Výsledkom je 
portál Slovensko.sk, ktorý je vstupnou bránou k elektronickým službám verejnej správy. Zámerom je tento portál 
naďalej vylepšovať.

Portál Slovensko.sk funguje v režime 24 hodín, 7 dní v týžd-
ni. Svojim používateľom ponúka návody, rady či metodické 
usmernenia. Správcom Ústredného portálu verejnej správy 
je Úrad vlády SR a prevádzkovateľom je NASES.

Služby ústredného portálu boli nasadené do testovania ku 
koncu roku 2014 a v priebehu prvého kvartálu 2015 boli po-
stupne implementované do produkčného prostredia. Dnes 
je portál funkčný a pripravený absorbovať všetky elektronic-
ké služby.

Aktuálne je na portáli dostupných vyše 800 elektronických 
služieb štátnej správy a  samosprávy napr. v  oblasti agendy 
živnostenského podnikania, evidencie obyvateľov, súdov 
a väzenstva, geodézie a kartografie, cestnej dopravy, eviden-
cie cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, rodi-
ny a sociálnych služieb a pod. Svojim používateľom ponúka 
návody, rady, či metodické usmernenia.

Súčasťou Slovensko.sk je aj sprostredkovanie elektronických 
služieb orgánov verejnej moci, ktoré musia pre tento účel 
prepojiť svoje agendové systémy s  ústredným portálom. 
Medzi úspešne pripojené inštitúcie, ktoré poskytujú elektro-
nické služby cez portál patria napr. Ministerstvo vnútra SR, 
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Minis-
terstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štatistický úrad SR, Úrad 

pre verejné obstarávanie či Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 

NASES navyše eviduje desiatky ďalších pripájajúcich sa inšti-
túcií. V krátkom čase pribudnú elektronické služby ďalších in-
štitúcii napr. samospráv a vyšších územných celkov, čo bude 
predstavovať niekoľko stoviek nových elektronických služieb 
pre občanov a podnikateľov.

Ako akýkoľvek iný portál podobného významu, aj tento bude 
nevyhnutné naďalej vylepšovať tak, aby čo najlepšie slúžil 
občanom a podnikateľom a aby bol v čo najvyššej možnej 
miere „user friendy“. Aj preto zástupcovia MF SR a NASES hľa-
dajú riešenia, ako zlepšiť funkčnosť, sprehľadniť, zefektívniť 
a zatraktívniť tento portál.

Zjednodušiť a sprehľadniť by sa mala pre užívateľov jednak 
samotná domovská stránka www.slovensko.sk, no najmä 
jedna z  kľúčových funkcií portálu, ktorou je vyhľadávanie 
v rámci ponúkaných životných situácií a elektronických slu-
žieb. Občania a podnikatelia tak budú môcť rýchlejšie  a jed-
noduchšie vyhľadať konkrétne informácie a  elektronické 
služby, ktoré sa týkajú ich aktuálnej situácie či problému. Aby 
boli pripravované zmeny na portáli čo najefektívnejšie, budú 
zohľadňovať výsledky používateľského prieskumu realizova-
ného NASES, ktoré by mali byť čoskoro k dispozícii.  

www.informatizacia.sk
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Novela zákona o egovernmente
Národná rada SR schválila dňa 23.9.2015 novelu zákona o eGovernmente, ktorá bola publikovaná v zbierke 
zákonov pod č. 273/2015 Z. z. 

Nové e-služby Banskobystrického samosprávneho kraja
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spustil na svojom portáli www.bbsk.sk do reálneho používania ďalšie 
elektronické služby, ktoré sú realizované v rámci projektu Elektronizácia služieb VÚC. Občania kraja, podnika-
telia, ale i zamestnanci úradu mali možnosť už od decembra minulého roka ako prví, spomedzi všetkých samo-
správnych krajov, využívať 29 elektronických služieb, ktoré im Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 
poskytuje. Už v decembri boli zároveň tieto služby dostupné aj prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
Koncom októbra tohto roka Banskobystrický samosprávny kraj 
rozšíril možnosti služieb, kvôli ktorým už občania nemusia navští-
viť úrad osobne, ale môžu ich vybaviť z pohodlia domova, či kan-
celárie. Ide o plne automatické služby, prostredníctvom ktorých je 
možné zaslať žiadosť/podanie on-line na Úrad Banskobystrického 
samosprávneho kraja, ktorý ju elektronicky spracuje a rovnakým 
spôsobom zašle odpoveď. Zoznam všetkých elektronických služieb 
je k dispozícii na portáli Banskobystrického samosprávneho kraja na 
podstránke eSlužby a od 1.11.2015 aj na portáli www.slovensko.sk.

výsledky projektu a prínosy pre budúcich používateľov

občania a podnikatelia
•	 Svoju žiadosť budú môcť vybaviť bez potreby osobnej náv-

števy úradu.
•	 Čas na vyplnenie formulára sa zrýchli.
•	 Svoju žiadosť budú môcť poslať kedykoľvek aj po úradných 

hodinách.
•	 Podanie vybavia zamestnanci úradu plne automatizovaným 

spôsobom.
•	 Odpoveď z úradu dostanú tiež v elektronickej forme priamo 

do svojej elektronickej schránky.
•	 Pri elektronickej komunikácii s úradom ušetria na správnych 

poplatkoch.
Zamestnanci Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
•	 Jednoduchšia a  transparentná komunikácia Úradu BBSK 

s občanmi a podnikateľmi.
•	 Štandardizovaný a rýchlejší spôsob spracovania elektronizo-

vaných agend zamestnancami Úradu BBSK.
•	 Jednoduchšie posielanie rôznych informácií, hlásení, repor-

tov, zoznamov, rozhodnutí, atď., ktoré má VÚC povinnosť po-
sielať na tretie strany.

Aké elektronické služby môžu občania a podnikatelia využívať?
•	 eDemokracia: poskytovanie informácií v zmysle zákona o slo-

bodnom prístupe k informáciám, elektronické pripomienkova-
nie návrhov nariadení, o ktorých bude rokovať zastupiteľstvo 
či návrhu územného plánu regiónu a iné.

•	 Doprava: dopravné licencie, schvaľovanie cestovného po-
riadku a jeho zmeny, ohlasovanie problémov na cestách, stav 
a zjazdnosť ciest.

•	 Financie a majetok: elektronické platenie pokút a poplatkov, 
pripomienkovanie rozpočtu a záverečného účtu BBSK, posky-
tovanie dotácií a iné.

•	 sociálne služby: poskytovanie sociálnej služby, základné so-
ciálne poradenstvo a iné.

•	 Zdravotníctvo a farmácia: povoľovanie činnosti zdravotníc-
kych zariadení a verejnej lekárne, lekárska služba prvej pomo-
ci, ordinačné hodiny ambulancií a iné.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operač-
ného programu Informatizácia spoločnosti. 

Cieľom novely zákona o eGovernmente je zefektívnenie a zjedno-
dušenie platného právneho stavu v troch hlavných oblastiach:  

1. zjednodušenie podmienok identifikácie a  autentifikácie, 
kde sa napríklad vďaka zavedeniu autentifikačného 
kvalifikovaného certifikátu zavádza možnosť prístupu do 
informačného systému a k elektronickej komunikácii nielen 
pre oprávnenú fyzickú osobu, ale aj pre orgány verejnej moci 
a právnické osoby, 

2. ďalej sa zjednodušujú procesy týkajúce sa platenia za 
elektronické služby, kde sa racionalizujú procesy platobného 
modulu (zjednodušuje sa množstvo úkonov, potrebných 
na zabezpečenie informácií a  evidencií úhrad platieb za 
služby orgánov verejnej moci) a  zefektívňuje sa aj samotný 
proces výberu akreditovaných platiteľov (žiadateľ už nebude 

musieť predkladať veľké množstvo potrebných dokladov pre 
udelenie oprávnenia na činnosť), 

3. zavádza tiež nový inštitút tzv. zdrojového registra, slúžiaceho 
na prvozápis údaja, ktorý sa následne bude preberať do 
referenčných registrov.

Poslednou oblasťou sú legislatívno-technické zmeny a požiadavky, 
ktoré vyplynuli z praxe a potrieb orgánov verejnej moci aplikujúcich 
zákon o eGovernmente. V ďalších novelizačných článkoch sa v nad-
väznosti na túto novelu upravujú súvisiace procesy.

Novela je dostupná na stránke:  
http://www.informatizacia.sk/legislativa-sr/684s 

www.informatizacia.sk
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Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov 
ÚV SR, otvára panel o “eGovernment v akcii”

Minister kultúry SR Marek Maďarič na návšteve stánku 
s prezentáciou 3D animácií kultúrneho dedičstva

Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ sprostredkovateľského 
orgánu rezortu kultúry pre OPIS, s panelistami “Digitalizácia 
kultúrneho dedičstva”

Minister spravodlivosti SR Tomáš Borec informuje médiá o OPIS 
projektoch rezortu spravodlivosti po bloku programu “eJustice“

Účastníci diskusie “Výročný okrúhly stôl”, zľava P.Bojňanský (MF 
SR), Z.Bohmer (HP), M.Ištván (PPP), R.Janota (NASES), P.Kostolný 
(ÚV SR), D.Saková (MV SR), C.Baráth (DITEC), J.Čapuška (MV SR) 
a M.Ivantyšyn (ITAPA)

Fotoreportáž
opis a medzinárodný kongres iTApA 2015

Lukáš Lukáč, riaditeľ odboru riadenia programov informačnej 
spoločnosti MF SR, s panelistami “Ako čo najlepšie využiť nové 
programové obdobie?”

Foto: Viliam Šuška.
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informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov  
(is pEp), ako súčasť komplexnej služby E-kolok

Významnou súčasťou budovania eGovernmentu je aj projekt Informačný systém pre platby a evidenciu správ-
nych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok, realizovaný Národnou agentúrou 
pre sieťové a elektronické služby (NASES). IS PEP je kľúčovou súčasťou platobného systému E-kolok a zabez-
pečuje administráciu celého systému, evidenciu všetkých poplatkov a úhrad platených priamo pred správnym 
alebo súdnym orgánom alebo prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy. IS 
PEP tak zjednotil procesy evidencie, platby a peňažných prevodov, zvýšil transparentnosť procesov a prispel 
k zvýšeniu bezpečnosti. Nová forma úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických 
kolkov je pre verejnosť dostupná už od septembra 2014. 

V  súčasnosti je na Slovensku 344 miest správnych orgánov, 
súdov a prokuratúry, na ktorých sú vyberané správne a súdne 
poplatky no do spustenia IS PEP neexistovalo jedno centrálne 
riešenie pre platenie týchto poplatkov. Správne a súdne po-
platky bolo možné uhrádzať kolkovou známkou, v hotovosti, 
poštovým poukazom alebo prevodom z účtu. Procesy spo-
jené s  jednotlivými formami tak neboli jednotné a existoval 
vedľa seba centralizovaný systém platenia (kolkové známky) 
s decentralizovaným systémom (hotovosť na úrade, bankový 
prevod). Navyše neexistovala centrálna evidencia o uhrade-
ných poplatkoch a poskytnutých službách.

Vďaka IS PEP ako súčasti komplexnej služby E-kolok sa správ-
ny a  súdny poplatok platí a  eviduje v  centrálnej evidencii, 

ktorú spravuje IS PEP. Platba je realizovaná pri priehradkovom 
podaní prostredníctvom technických prostriedkov inštalova-
ných v  mieste správneho orgánu v  hotovosti alebo platob-
nou kartou alebo pri online podaní elektronicky využitím 
spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy. 
V momente platby sa v IS PEP vygeneruje elektronický kolok, 
teda jednoznačný a unikátny identifikátor platby, ktorý obsa-
huje predovšetkým informácie o výške poplatku, type služby, 
orgáne, za ktorý sa poplatok vybral a spôsobe platby (hoto-
vosť, platobná karta, bankový prevod). 

Komplexná služba E-kolok navyše zabezpečila centralizá-
ciu vybraných poplatkov a ich následný centrálny odvod do 
Štátnej pokladnice. Systém zároveň poskytuje Ministerstvu 
financií SR, prípadne ďalším užívateľom cenné informácie 
pre potreby analytického vyhodnocovania výberu správnych 
a  súdnych poplatkov, kontrolingu výnosov, analýzu efektív-
nosti úradov a strategické rozhodovanie zúčastnených rezor-
tov.

Realizáciou projektu IS PEP tak prišlo k významnému zvýšeniu 
dostupnosti evidenčných a štatistických informácií súvisiacich 
s výberom správnych a súdnych poplatkov a poskytovanými 
typmi a objemami služieb poskytovaných jednotlivými úrad-
mi, napríklad v súvislosti s rozhodovaním o výške poplatkov, 
efektívnosti a využiteľnosti jednotlivých úradov, optimalizáciu 
siete úradov. Z pohľadu občana systém priniesol nové spôso-
by platby poplatkov realizovateľné priamo na mieste úradu. 
Prispel tiež k elektronizácii výkonu verejnej moci umožnením 
vykonať elektronickú platbu správneho a súdneho poplatku 
v  nadväznosti na Ústredný portál verejnej správy využitím 
jeho komponentov a  zabezpečením rovnakej úrovne evi-
dencie poplatku, ako pri platbe v prípade neelektronického 
podania.

NASES
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Nová verzia opii schválená Monitorovacím výborom
Vo štvrtok 5.novembra 2015 sa na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uskutočnilo tretie 
zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (MV OPII). Hlavným bo-
dom rokovania bolo schválenie zmeny OPII aplikáciou princípu „pro rata“ v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spo-
ločnosť, teda pomerné financovanie výdavkov projektu s prospechom aj pre územie spadajúce do inej kategórie 
regiónov pre realizáciu aktivít v prospech programu, v tomto prípade je to územie Bratislavského kraja (BSK). 

Ako sa uvádza v zdôvodnení, na rozdiel od OPIS, v súčasnom 
odbobí 2014-2020 sa budú uplatňovať dve premenné pre vý-
počet pro rata. Prvou premennou je podiel obyvateľov BSK 
na celkovom počte obyvateľov SR a  týka sa projektov PO 7 
OPII, ktorých výsledky budú využívať občania a podnikatelia. 
V  prípade implementácie projektov s  aplikáciou tejto pre-
mennej bude 11,42 % z  výdavkov projektu financovaných 
zo štátneho rozpočtu. Druhou premennou je podiel zamest-
nancov verejnej správy vykonávajúcich prácu v rámci BSK na 
celkovom počte zamestnancov verejnej správy SR a  týka sa 
projektov PO 7 OPII, ktorých výsledky bude využívať verejná 

správa. V prípade implementácie projektov s aplikáciou tejto 
premennej bude 21,52 % z výdavkov projektu financovaných 
zo štátneho rozpočtu. Za účelom implementácie PO 7 OPII je 
potrebné zo štátneho rozpočtu pre roky 2016–2023 vyčleniť 
indikatívnu sumu 133 468 681 EUR na krytie zdroja pro rata.
 
MV OPII tiež prerokoval informácie o stave plnenia všeobec-
ných a  tematických ex ante kondicionalít, o činnosti Riadia-
cich výborov pre prioritné osi 1-6 a pre os 7.

(mi)

Záujem o elektronické občianske preukazy s čipom stúpa, ich držitelia 
využívajú najmä e-služby národnej evidencie vozidiel

Aby mohol občan či podnikateľ využívať e-služby, musí byť držiteľom aktivovaného elektronického občianske-
ho preukazu, mať k dispozícii čítačku čipových kariet a prístup na internet. Podľa druhu služby je potrebné mať 
aj zaručený elektronický podpis. Tento doklad, ktorý MV SR vydáva od decembra 2013, je bezpečným úložis-
kom elektronickej identity občana a dôveryhodným prostriedkom pri prístupe k elektronickým službám, pre-
tože spĺňa požiadavky pre bezpečnú autentifikáciu a autorizáciu v informačných systémoch verejnej správy. A 
to nielen občanov SR, ale aj cudzincov, ktorým od apríla 2014 Slovenská republika vydáva elektronické osved-
čenie o pobyte. Počet držiteľov elektronických dokladov v auguste tohto roku dosiahol milión a s rozmachom 
elektronických služieb záujem o ich vydanie dokázateľne stúpa. Národné personalizačné centrum každý me-
siac pripraví okolo 54-tisíc dokladov. 

O projekte Elektronická identifikačná karta (eID), ktorý je krát-
ko pred ukončením, sa hovorilo 12. novembra 2015 v Brati-
slave v zariadení SÚZA na záverečnej konferencii venovanej 
aj ďalším dvom ukončovaným projektom budovaným z OPIS: 
Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel (NEV) a Elek-
tronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť II. (NEV2). 

Služby národnej evidencie vozidiel, štatisticky najpoužívanejšej 
kategórie elektronických služieb ministerstva vnútra,  kopíru-
jú situácie, ktoré, pochopiteľne, naďalej možno riešiť osobnou 
návštevou dopravného inšpektorátu. Vlastníci elektronických 
dokladov tak však môžu urobiť z  pohodlia domova a  praco-
visko polície navštíviť len v  nevyhnutných prípadoch. Súčas-
ťou projektu sú napríklad služby vyvolávacieho systému, ktoré 

okrem iného umožňujú žiadateľom dohodnúť si konkrétny čas 
návštevy dopravného inšpektorátu.

Národná evidencia vozidiel je jedinou informačnou databá-
zou o vozidlách v SR a obsahuje aj dáta o právnom stave vlast-
níctva či držby vozidiel. Na záverečnej konferencii sa hovorilo 
o službách, o prístupe k nim, o integrácii s inými informačnými 
systémami a tiež o technologických riešeniach všetkých spomí-
naných projektov. Príležitosť stretnúť sa so zástupcami projekto-
vých tímov využili najmä hostia pôsobiaci v oblasti predaja vo-
zidiel, lízingu a poisťovníctva, ktorí svoje domovské informačné 
systémy postupne prispôsobujú elektronizácii eGovernmentu. 

MV SR
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končia projekty, vďaka ktorým vznikla slovakiana

Posledné dva mesiace roka 2015 sú termínom ukončenia troch národných projektov digitalizácie kultúry, ktoré 
v rámci OPIS realizuje Národné osvetové centrum (NOC). Výsledkom projektov je sprístupnenie digitalizova-
ných kultúrnych objektov viacerých pamäťových a fondových inštitúcií v unikátnej platforme centrálneho por-
tálu kultúrneho dedičstva Slovenska - Slovakiana. Tá bude predstavená verejnosti 26. 11. 2015.

Národný projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registra-
túra (CAIR) spolu s národným projektom Harmonizácia infor-
mačných systémov (HIS) sú základným kameňom, na ktorom 
stojí vytvorená centrálna infraštruktúra digitalizácie kultúrne-
ho dedičstva v rezorte kultúry. Pamäťové a fondové inštitúcie 
Slovenska boli v rámci projektu HIS vybavené novým hardvé-
rom a  softvérom potrebným pre zvládnutie odovzdávania 
výstupov digitalizácie do centrálnej infraštruktúry a upravili 
sa ich súčasné informačné systémy tak, aby ich bolo možné 
integrovať do centrálneho systému. 

V projekte CAIR bol vybudovaný  systém národných registrov 
digitalizovaných objektov, v ktorom sú zaradené všetky digi-
talizované objekty z  digitalizačných projektov jednotlivých 
pamäťových a fondových inštitúcií na základe kritérií nových 
jednotných metodík pre všetky zapojené subjekty rezortu 
kultúry. V rámci projektu sa vytvorilo aj Centrum autorských 
práv so službami určenými širokému spektru inštitúcií z ob-
lasti kultúry. 

Na vrchole týchto krokov je vybudovanie centrálneho portálu 
kultúrneho dedičstva Slovenska - Slovakiana, ktorý sprístup-
ňuje výsledky digitalizácie kultúry odbornej aj laickej verej-
nosti a  prináša unikátne elektronické služby a  funkcionality 
pre verejnosť aj všetky pamäťové a fondové inštitúcie. Slova-
kiana však nie je len o prezeraní digitalizovaných kultúrnych 
objektov. Práve vďaka vybudovanej infraštruktúre ponúka 
možnosť kontextového vyhľadávania, prelinkovania na exter-
né zdroje dát, referencie na kultúrne autority, ale napríklad aj 
geo koordináty k vyhľadaným objektom, no aj mnohé ďalšie 
funkcionality. Tie by sa postupom času mali stať nástrojom 
pre využívanie portálu v oblasti e-learningu, ale napríklad aj 

v oblasti kreatívneho priemyslu. Slovakiana sa zároveň stáva 
národným agregátorom pre celoeurópsky portál kultúrneho 
dedičstva Europeana.  

Národné osvetové centrum však do procesu digitalizácie 
a  spustenia portálu Slovakiana prispelo nielen vytvorením 
centrálnej platformy v rámci projektov CAIR a HIS, ale aj digi-
talizovaním kultúrneho obsahu. V projekte Digitalizácia a mul-
timediálne prezentačné produkty (DMPP) vznikajú digitálne 
filmové, textové, grafické a fotografické objekty z archívu Ná-
rodného osvetového centra, ktoré budú spolu s multimediál-
nymi prezentačnými produktmi komplexnou formou prezen-
tovať kultúrne dedičstvo Slovenska. Zároveň boli vytvorené 
náučné videá o objektoch múzejných a galérijných zbierok, 
a 3D animácie veľkých a malých objektov digitalizácie (napr. 
múzejné objekty, hrady, zámky a  pod.), ktoré sa postupne 
sprístupnia širokej verejnosti na portáli Slovakiana. Návštev-
níci portálu sa tak vo virtuálnych galériách a múzeách budú 
môcť poprechádzať, priblížiť si kultúrne objekty, či kliknutím 
na objekty spustiť náučné video alebo 3D animáciu o tomto 
kultúrnom objekte a získať bližšie informácie (napr. informač-
né zdroje, o autorovi, súvisiace videá a pod.).

Na portáli Slovakiana bude od konca novembra sprístupne-
ných viac ako milión digitalizovaných kultúrnych objektov, 
avšak tento počet nie je konečný. Napĺňanie portálu digi-
talizovaným obsahom, rovnako ako rozvíjanie funkcionalít 
portálu, je dlhodobým a  nekončiacim procesom. Ambíciou 
Slovakiany je stať sa živým portálom so zaujímavým obsahom 
nielen pre širokú verejnosť, ale aj zdrojom informácií a platfor-
mou pre spoluprácu a propagáciu výsledkov práce odborní-
kov z oblasti kultúry.   

Národné projekty Centrálna aplikačná infraštruktúra a  regis-
tratúra, Harmonizácia informačných systémov a Digitalizácia 
a  multimediálne prezentačné produkty sú projektmi Ope-
račného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 
2 „Rozvoj pamäťových a  fondových inštitúcií a  obnova ich 
národnej infraštruktúry“. Projekty sú spolufinancované z pros-
triedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Národné osvetové centrum

Digitalizované objekty kultúrneho dedičstva Slovenska sa zobrazujú už na 
úvodnej stránke portálu Slovakiana
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Novela zákona o egovernmente prináša zlepšenie pre samosprávu
Zákon č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente stanovuje základné skutočnosti ohľadne elektronizácie verejnej sprá-
vy a elektronických službách. Cieľom tohto zákona, prijatého v septembri 2013, je zavedenie výkonu verejnej 
moci v elektronickej podobe tak, aby sa podania, rozhodnutia, doručenie i úhrady mohli robiť aj elektronicky.

Parlament prijal viacero novelizácii eGovernment zákona, pri-
čom posledná z nich bola schválená 23. septembra 2015 a na-
dobudla účinnosť 1. novembra 2015. Novela prináša viaceré 
zmeny, ktoré vyplynuli z praxe úradov pri výkone verejnej moci 
elektronicky. Aké konkrétne zmeny to však prináša pre národný 
projekt Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM) vysvetlí Mgr. 
Adam Windisch, právnik DataCentra elektronizácie územnej 
samosprávy Slovenska (DEUS).

Aké zmeny prináša aktuálna novela zákona o eGovernmen-
te pre IS DCOM/DEUS?
Predmetná novela do ustanovení zákona o eGovernmente pri-
náša radu zmien a noviniek nachádzajúcich sa predovšetkým 
v novom § 9a. Medzi najzaujímavejšie novinky pre samosprávu 
na tejto zákonnej úrovni nepochybne patria:
•	 definícia IS DCOM ako aj rozsahu funkcionalít, ktoré 

samospráve poskytuje,
•	 definícia DEUS ako správcu a prevádzkovateľa IS DCOM,
•	 vytvorenie miesta na sprístupňovanie údajov súvisiacich 

s výkonom originálnych kompetencií samosprávy,
•	 zavedenie „jednotného komunikačného bodu“ pre 

samosprávu.

Popri zákone o eGovernmente sa uvedenou novelou vo vzťahu 
k IS DCOM novelizovali aj viaceré ďalšie predpisy v pôsobnosti 
piatich ústredných orgánov štátnej správy, kde sme dôkladnou 
legislatívnou činnosťou odstraňovali doteraz existujúce prekáž-
ky elektronizácie. Všetky ďalšie prekážky v riadnom fungovaní 
elektronických služieb IS DCOM sme upravovali modifikáciou 
fungovania elektronickej úradnej tabule. Rovnako dôležitou 
súčasťou predmetnej novely bola aj zmena zákona č. 275/2006 
Z. z. o informačných systémoch verejnej správy. 

Ide o  zmeny pozitívne, resp. prinášajú zlepšenie pre IS 
DCOM?
Tieto zmeny hodnotíme obzvlášť pozitívne, nakoľko prinášajú 
zlepšenie najmä pre samosprávu, ktorá ho používa a keďže je 
tých zlepšení naozaj mnoho, tak spomeniem tie najzaujíma-
vejšie. 

Definíciou IS DCOM a DEUS v slovenskom právnom systéme sa 
zvýšila legitimita IS DCOM a posilnením jeho postavenia a po-
stavenia DEUS sa zvýšila miera právnej istoty samosprávy, ktorá 
IS DCOM používa. 

Miesto na sprístupňovanie údajov bude pre samosprávu po-
užívajúcu IS DCOM výborným nástrojom, vďaka ktorému jed-
noduchým spôsobom postúpi štátu všetky informácie, ktoré 
doteraz museli na účely štatistiky a výkazníctva pracne zhro-
mažďovať a ručne posielať napríklad Štatistickému úradu SR.

Vďaka jednotnému komunikačnému bodu získa samospráva 
automatizovaný prístup k dôležitým údajom o občanoch zo 
štátnych registrov prevádzkovaných ústrednými orgánmi štát-
nej správy.

Dôjde k určitým zmenám v povinnostiach pre obce?
Obciam používajúcim IS DCOM ubúdajú viaceré povinnosti. 
Za najdôležitejšie považujeme prenos vybraných povinností 
obce v pôsobnosti zákona o  informačných systémoch verej-
nej správy vo vzťahu k používaniu IS DCOM, ako aj zefektívne-
nie všetkých našich elektronických služieb. Vďaka novele na-
príklad samospráva, ktorá bude oznamovanie o dobrovoľných 
dražbách robiť prostredníctvom IS DCOM, nebude musieť tie-
to oznámenia uverejňovať aj na svojej úradnej tabuli. 

K  našej legislatívnej činnosti sme vždy pristupovali tak, aby 
sme samosprávu používajúcu IS DCOM čo najviac odbremeni-
li od administratívy a zákonných povinností, zvýšili jej efektivi-
tu a šetrili týmto spôsobom samospráve finančné prostriedky. 
Toto koniec koncov vnímame ako jeden z najdôležitejších prí-
nosov elektronizácie, ktorá je územnej samospráve poskytova-
ná prostredníctvom IS DCOM.

Internetové stránky pre obce a mestá stále pribúdajú.
Obce a  mestá, ktoré sú zapojené do projektu DCOM majú 
možnosť využiť vytvorenie novej internetovej stránky alebo 
zmenu už existujúcej internetovej stránky s možnosťou integ-
rácie na vybrané služby IS DCOM.

K novembru 2015 už požiadalo vyše 64 obcí o vytvorenie por-
tálu obce pomocou projektu DCOM, pričom majú možnosť 
výberu z 3 šablón. 

Ak máte záujem o vytvorenie novej internetovej stránky ale-
bo chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte CallCentrum 
02/57 26 76 76 alebo pošlite email na: callcentrum@dcom.sk. 

DEUS
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Register právnických osôb znižuje byrokraciu

Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) sa od 1. novembra 2015, 
v súlade s príslušnou legislatívou,  stáva zdrojom právne platných údajov. Ide o jednotný zdroj základných úda-
jov o všetkých právnych subjektoch (právnické osoby, podnikatelia, orgány verejnej moci), ktoré sú v súčasnos-
ti registrované alebo evidované vo viac ako 70 zdrojových registroch a evidenciách prostredníctvom rôznych 
informačných systémov.

„RPO	výrazne	zníži	administratívnu	záťaž	a zjednoduší	pod-
nikanie,	čo	vnímame	dlhodobo	ako	jednu	z požiadaviek	na	
zlepšenie	podnikateľského	prostredia.	Na	jeho	základe	vznik-
ne	jednotná	databáza	identifikačných,	lokačných	a adminis-
tratívnych	údajov	zdrojových	registrov,	v ktorých	sú	vedené	
jednotlivé	 typy	právnych	 subjektov“, konštatovala predsed-
níčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová.  

V súčasnosti neexistuje jednotná evidencia právnických osôb 
a podnikateľov, v ktorej by boli evidované všetky existujúce 
subjekty. Údaje sa nachádzajú v mnohých zdrojových regis-
troch a  evidenciách v  rôznej štruktúre a  kvalite. RPO bude 
predstavovať jednotný a  dátovo konzistentný zdroj právne 
záväzných údajov všetkých existujúcich právnických osôb, 
podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Projekt vytvorí jeden zo 4 základných registrov integrované-
ho informačného systému verejnej správy, ktorý budú môcť 
využívať inštitúcie verejnej správy ako aj podnikateľská sféra 
a  bežní občania. V  reálnom živote sa tak zjednoduší admi-
nistratíva, zníži sa množstvo byrokracie a  prístup k  údajom 
z registra bude oveľa jednoduchší a rýchlejší. 

Jedenkrát a dosť
Projekt RPO umožní zaviesť do praxe základný princíp infor-
matizácie verejnej správy „jedenkrát a dosť“. Znamená to, že 
podnikateľ uvedie informácie do zdrojovej evidencie právne-
ho subjektu, ktorá má povinnosť súčasne zapísať údaje aj do 
RPO. Tieto údaje bude RPO ďalej poskytovať ostatným inštitú-
ciám verejnej správy. Po prvotnej evidencii údajov alebo ich 
zmien už nebude musieť podnikateľ predkladať inej inštitúcií 
verejnej správy výpisy z registrov alebo rôzne iné potvrdenia. 
Vďaka prepojeniu informačných systémov verejnej správy 
budú tieto údaje dostupné cez elektronickú databázu RPO.

RPO navyše zaručí možnosť okamžitej a spoľahlivej identifi-
kácie právnych subjektov, pričom práve ich identifikácia je 
predpokladom pre zavádzanie proaktívnych elektronických 
služieb vo verejnej správe.

poskytované elektronické služby
Služby, ktoré budú určené pre občanov a  podnikateľov, 
zahŕňajú napríklad aj výpis z RPO alebo elektronický odpis 
z  RPO pre orgány verejnej moci. Služby budú poskytova-
né prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy  
www.slovensko.sk alebo portálu ŠÚ SR https://rpo.statis-
tics.sk/rpo.

Ďalšou funkcionalitou RPO je online prideľovanie identi-
fikačných čísiel organizácií (IČO) pri vzniku všetkých typov 
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

vznik projektu a jeho funkčnosť
RPO vznikol v súlade s Národnou koncepciou informatizácie 
verejnej správy a je súčasťou e-governmentu. Register bude 
obsahovať údaje zo všetkých zdrojových registrov do 2 ro-
kov od účinnosti zákona o RPO, to znamená do novembra 
2017. Do tohto dátumu budú integrované všetky existujúce 
zdrojové registre právnických osôb. Pre právne subjekty evi-
dované v  registroch, ktoré spravuje Ministerstvo spravodli-
vosti a Ministerstvo vnútra budú zapisovať údaje do RPO do 
3 mesiacov od účinnosti zákona o RPO, teda najneskôr do  
1. februára budúceho roku. Už k 1. novembru 2015 však RPO 
bude poskytovať údaje z  obchodného registra a  registrov 
Ministerstva vnútra (živnostenský register, register politic-
kých strán, združení, neziskových organizácií...).

Financovanie projektu
Projekt je spolufinancovaný z  prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti. Partnermi projek-
tu sú: Ministerstvo spravodlivosti SR a  Ministerstvo vnútra 
SR. Dodávateľská zmluva na dielo a  jeho podporu za stra-
nu Štatistického úradu SR počas piatich rokov vo výške  
10 648 783 eur bez DPH bola 2.1. 2014 uzatvorená s dodáva-
teľským konzorciom ANEXT, a.s. a MICROCOMP – Computer-
systém, s.r.o. ako víťazom verejnej súťaže.

Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Tabletové vyučovanie je už na mnohých školách samozrejmosťou

Už druhý školský rok využívajú slovenskí žiaci základných i stredných škôl 5 680 interaktívnych setov a 20 000 
tabletov. Získali ich vďaka Národnému projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 
(EVSRŠ), známeho ako Digiškola. Úspešný projekt 27. októbra zhodnotili na tlačovej besede v Strednej priemy-
selnej škole v Dubnici nad Váhom za účasti predsedu Národnej rady SR a digitálneho lídra SR Petra Pellegriniho 
a štátnej tajomníčky rezortu školstva Romany Kanovskej.

„Moderné	technológie	sú	súčasťou	života	každého	z nás.	Vďa-
ka	 tomuto	 projektu	 sa	 s  nimi	môžu	 naučiť	 pracovať	 všetky	
deti	bez	ohľadu	na	 to,	z akej	 sociálnej	 skupiny	pochádzajú,“	
uviedol predseda parlamentu a súčasne ývalý minister škol-
stva P. Pellegrini. Zároveň zdôraznil, že urobí všetko preto, aby 
projekt mohol pokračovať a rozvíjať sa, až kým nebude digi-
tálne vyučovanie súčasťou všetkých škôl, vrátane tých brati-
slavských.

Projekt Digiškola nespočíva len vo vybavení škôl digitálnou 
technikou, ale zahŕňa aj vybudovanie komplexného infor-
mačného systému. Jeho súčasťou projektu je aj realizácia 
eGOV služieb. Služba Tvorba a  sprístupňovanie školského 
vzdelávacieho programu umožňuje všetkým materským, zá-
kladným a stredným školám na Slovensku ľahko vypracovať 
školské vzdelávacie programy (ŠkVP). Od augusta naplno fun-
guje na portáli www.digiskola.sk. Na školeniach informačné-

ho systému EVSRŠ sa zúčastnilo takmer 3 000 škôl a školenia 
stále pokračujú. Digiškola prináša aj nový digitálny vzdelávací 
obsah, ktorý je k dispozícii učiteľom a žiakom od roku 2014.
    
	„Chceme,	aby	si	každý	rodič	mohol	vybrať	pre	svoje	dieťa	ško-
lu	 so	 širokým	 spektrom	detailov	 výučby,“	hovorí manažérka 
publicity projektu Erika Niepelová. „Elektronické	spracovanie	
ŠkVP	ponúka	školám	zjednodušenie	celého	procesu	a zároveň	
možnosť	pružne	reagovať	na	zmeny	v štátnych	vzdelávacích	
programoch“.

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regio-
nálneho školstva realizovalo Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým 
centrom. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie v rám-
ci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

MŠVVŠ SR
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súťažná otázka: 
Ako sa volá portál, kde sú sprístupnené zdigitalizované kultúrne objekty pamäťových a fondových inštitúcií?

a) Slovakiana
b) Danubiana
c) Europeana

Národné projekty OPIS PO 2 Centrálna aplikačná infraštruktúra a 
registratúra, Harmonizácia informačných systémov a Digitalizá-
cia a multimediálne prezentačné produkty sú projektami, ktoré 
v rámci končiaceho programového obdobia 2007-2013 realizuje 
Národné osvetové centrum. Spoločným hlavným cieľom týchto 
projektov je predovšetkým vybudovanie centrálneho portálu 
kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý sprístupňuje výsledky 
digitalizácie kultúry odbornej aj laickej verejnosti. Prináša uni-
kátne elektronické služby a funkcionality pre verejnosť aj všetky 
pamäťové a fondové inštitúcie. Ambíciou tohto portálu je stať 
sa živým portálom so zaujímavým obsahom nielen pre širokú 
verejnosť, ale aj zdrojom informácií a platformou pre spoluprácu 
a propagáciu výsledkov práce odborníkov z oblasti kultúry.

Vaše odpovede na súťažnú otázku spolu s  kontaktnými 
údajmi zasielajte do 9. decembra 2015 na mailovú adresu  
jana@p3.sk. Trom vyžrebovaným účastníkom spomedzi správ-
nych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venuje a Minis-
terstvo financií SR, Dátové centrum obcí a miest a spoločnosti 
CSC Computer Sciences a SAS Slovakia.

Výhercami súťaže o OPIS z čísla 7/2015 sú: Marek Miklovič zo 
Starej Turej, Jana slušňáková z Bešeňovej a Marián vajdečka 
z Jaslovských Bohuníc. 
Správna odpoveď na súťažnú otázku: c)	Barcelona

Výhercom blahoželáme!

Národné projekty digitalizácie kultúry
Súťaž o OPIS

Elektronizácia služieb Ústavného súdu sR finišuje
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky v týchto dňoch  ukončuje realizáciu aktivít projektu „Elektro-
nizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky“. 

Kľúčovými cieľmi projektu sú zavedenie elektronických slu-
žieb v  konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky 
(ďalej len „ústavný súd“) pre občanov Slovenskej republiky, 
väčšia dostupnosť informácií o  konaní pre všetkých účastní-
kov konania, elektronizácia interných procesov a vďaka tomu 
zrýchlenie a  zefektívnenie priebehu konaní pred ústavným 
súdom. Dosiahnutie vytýčených cieľov projektu sa premietne 
do zavedenia  elektronickej komunikácie s účastníkmi kona-
nia, a to od podania sťažnosti alebo návrhu na začatie konania 
cez elektronické prideľovanie spisov, sprístupňovania spisov 
resp. jeho častí v elektronickej podobe účastníkom konania až 
po elektronické rozhodnutia a elektronické doručovanie verej-
ných listín (ktoré je zatiaľ predmetom legislatívneho procesu).

Vďaka tomuto projektu budú môcť fyzické aj právnické osoby 
v komunikácii s ústavným súdom využívať na novej webovej 
stránke ústavného súdu www.concourt.sk elektronické for-
muláre na podanie na začatie konania pred ústavným súdom, 
doplnenie podania na začatie konania pred ústavným súdom, 

na žiadosť o  informáciu podľa infozákona ako aj na podanie 
sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Fyzickým 
a  právnickým osobám ako navrhovateľom a  sťažovateľom 
pred ústavným súdom bude umožnené sledovať priebeh 
a stav činností, ktoré majú vzťah k ich podaniu. V tejto súvislos-
ti bude možné využiť elektronický formulár  na informovanie 
sa o stave konania pred ÚS SR, vybavenia sťažnosti a poskyt-
nutia informácie. Podstatne efektívnejšie bude aj vyhľadávanie 
podaní a rozhodnutí ústavného súdu.

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti – Tvoríme vedomost-
nú spoločnosť a  Kancelária ústavného súdu ho mohla usku-
točniť vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške  
3 499 815, 40 €. Realizáciou projektu bola v procese verejného 
obstarávania poverená akciová spoločnosť Datalan. 

ÚS SR
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