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Monitorovací výbor o realokáciách v rámci OPIS
Vo štvrtok 10. decembra 2009 sa na 
Úrade vlády SR v Bratislave uskutoč-
nilo 5. zasadnutie Monitorovacieho 
výboru pre vedomostnú ekonomiku 
(MV VE). Rokovanie viedol predseda 
MV VE, podpredseda vlády SR Dušan 
Čaplovič. Pod MV VE spadaju tri ope-
račné programy: Informatizácia spo-
ločnosti (OPIS), Konkurencieschop-
nosť a hospodársky rast (OPKaHR) a 
Výskum a vývoj (OPVaV).

Stav implementácie

MV VE vzal na vedomie materiál Infor-
mácia o aktuálnom stave implemen-
tácie OPIS. Podľa dokumentu bolo 
k 23.11.2009 vyhlásených 20 výziev 
na podávanie žiadostí o NFP v celko-
vom objeme 458,48 mil. EUR (neskôr, 
2.12.2009 bola ešte zverejnená výzva 
na moduly ÚPVS, viď tlačovú správu 
na strane 3 OPIS NEWS). 

K 27.11.2009 bola nakontrahovaná 
suma vyše 201 miliónov EUR. Roz-

hodujúci podiel tejto sumy sa týka 
národných projektov. Do celkovej na-
kontrahovanej sumy sú započítané aj 
projekty technickej pomoci. Percen-
to kontrahovania k celkovej alokácii 
obdobia 2007-2013 je 17,28 % (štát-
ny rozpočet, štrukturálny fond). Do 
31.12.2010 je z hľadiska pravidla n+3 
potrebné vyčerpať 48,89 mil. EUR. 

Revízia OPIS

MV VE schválil s pripomienkami ma-
teriál Revízia OPIS, ktorého súčasťou 
bola aj realokácia prostriedkov vo výš-
ke 5 miliónov EUR z OPIS do OP KaHR 
v súvislosti s prípravou implementá-
cie iniciatívy JEREMIE (Spoločné eu-
rópske zdroje pre malé a stredné pod-
niky), prehodnotenie ukazovateľov 
prioritnej osi 3 a „Návrh na realokáciu 
prostriedkov v rámci prioritnej osi 1“ 

(spracovaný na základe záverov štúdií 
uskutočniteľnosti pre oblasť elektro-
nických služieb, viď tabuľky č.1 až 3). 
 
K prehodnoteniu ukazovateľov prio-
ritnej osi 3 došlo na základe výsled-
kov štúdie uskutočniteľnosti vypraco-
vanej v období od novembra 2008 do 
septembra 2009. Dva existujúce uka-
zovatele pre dopytové projekty boli 
upravené a doplnené boli dva ďalšie 
ukazovatele – počet obyvateľov po-
tenciálne pripojiteľných s prispením 
národných projektov a počet oby-
vateľov potenciálne pripojiteľných s 
prispením OPIS PO3 celkom (dopyto-
vé i národné projekty).
 
Hodnotiace a výberové kritériá OPIS 
pre dopytovo orientované projekty 
pre prioritnú os 3 boli schválené me-
tódou per rollam Monitorovacím vý-
borom pre vedomostnú ekonomiku 
dňa 25.11.2009.

(mi)

Súťaž o OPIS = ATRAKTÍVNE 
CENY!!!

Na 6. strane
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Tabuľka č.1: Finančný plán prioritnej osi č. 1 OPIS pred a po navrhnutej realokácii

Tabuľka č.2: Prehľad stavu výziev na projekty základných komponentov a IS úsekov správy financovaných v rámci  
            opatrenia 1.1



W W W. O P I S . G O V. S K

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

Pripravuje sa

• 23. – 24. marca 2010  - konferencia eGovernment SR, Austria Trend Hotel Bratislava

Tabuľka č.3: Prehľad stavu výziev na projekty IS samosprávy a základných komponentov financovaných v rámci 
opatrenia 1.2

Nová stránka www.opis.gov.sk 

OPIS raňajky pre novinárov

Súčasťou komunikačných aktivít OPIS boli aj raňajky pre novinárov, ktoré sa uskutočnili v utorok 8. decembra 
2009 a moderoval ich Branislav Ondruš, riaditeľ tlačového a informačného odboru ÚV SR. Informácie o 
aktuálnom stave implementácii OPIS poskytli (na fotografii zľava): Denisa Žiláková z MF SR, Branislav Ondruš, 
Ivan Ištvánffy z ÚV SR, Hilda Gajdošová a Jaroslav Mendel z MK SR, Marek Čanecký z ÚV SR.
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Praktické využívanie služieb eGovernmentu sa približuje míľovými krokmi: 
Vyhlásili výzvu na elektronické služby spoločných modulov ÚPVS

Ministerstvo financií SR, ako 
sprostredkovateľský orgán pre Ope-
račný program Informatizácia spo-
ločnosti (OPIS), vyhlásilo výzvu na 
národný projekt „Elektronické služby 
spoločných modulov Ústredného 
portálu verejnej správy a prístupo-
vých komponentov“. 
 
Táto výzva je celkovo už 21. v zozna-
me výziev, ktoré boli počas ostatných 
2 rokov v rámci OPIS vyhlásené s cie-
ľom maximálne zefektívniť verejnú 
správu a zvýšiť spokojnosť občanov 
s jej fungovaním na centrálnej, regio-
nálnej i miestnej úrovni.
 
Ústredný portál verejnej správy 
(ÚPVS) zabezpečuje hlavný a jed-
notný prístup k informáciám, radám, 
návodom, popisom a elektronickým 
službám rôznych subjektov verejnej 
správy (VS) prostredníctvom interne-
tu. Súčasná verzia portálu je však už 
zastaralá a nevyhovujúca z hľadiska 
nárokov jeho používateľov, z hľadis-
ka technológií a taktiež spôsobu ma-
nažovania jeho obsahu. Preto je po-
trebné nahradiť ho novým systémom, 
vybudovaným na najmodernejších 
technológiách, ktoré umožnia obča-
nom i firmám pohodlné a jednoduché 
využívanie rôznych služieb eGovern-
mentu bez toho, že by kvôli vybavo-
vačkám na úradoch odchádzali skôr z 
práce, alebo si brali dovolenku. 

Nový informačný systém VS bude tak 

poskytovať nielen množstvo neustále 
aktualizovaných informácií z rôznych 
inštitúcií VS, ale prostredníctvom uve-
denia 8 spoločných modulov umožní:

• fyzickým i právnickým osobám 
pristupovať k ich elektronickým 
poštovým schránkam, kde sa 
bude evidovať všetka e-komu-
nikácia medzi občanom, resp. 
firmou a VS (eDesk modul), 

• elektronicky doručiť a prevziať 
dokumenty a zásielky, ktoré 
sú dnes úradmi posielané ako 
doporučené zásielky a občan si 
ich musí fyzicky vyzdvihnúť na 
pošte (Modul elektronického 
doručovania),

• automaticky upozorňovať na 
novinky a zmeny v obsahu por-
tálu prostredníctvom SMS sprá-
vy, alebo iným komunikačným 
kanálom (Notifikačný modul)

• elektronicky vypĺňať formulá-
re rôznych inštitúcií VS (eForm 
modul) a následne ich cez in-
ternet oficiálne podať prisluš-
nej inštitúcii, kde budú tieto 
úradne prijaté a spracované 
(Modul centrálnej elektronickej 
podateľne), 

• uhrádzať príslušné poplatky 
a vystavovať potvrdenia o ich 
úhrade (Platobný modul),

• spravovať identity, autentifi-
kačné údaje a prístupové práva 
(Identity and Access Manage-
ment)

• dlhodobo ukladať elektronické 

registratúrne záznamy inštitúcií 
VS.

K týmto eGovernment službám bude 
zabezpečený prístup prostredníc-
tvom troch tzv. základných prístupo-
vých komponentov – občania a firmy 
si budú  mocť vybrať, či využijú nový 
ÚPVS na internete, alebo si svoje úrad-
né záležitosti vybavia telefonicky cez 
Kontaktné centrum, prípadne osob-
ne, návštevou novovybudovaných In-
tegrovaných obslužných miest.

Oprávneným žiadateľom o nenávrat-
ný finančný príspevok (NFP) v celko-
vej výške 47,447 milióna eur (1 429 
388 322,- Sk) vrátane DPH, je Národná 
agentúra pre sieťové a elektronické 
služby, príspevková organizácia zria-
dená Úradom vlády SR. Celková dĺžka 
realizácie projektu, na ktorý sa vzťa-
huje žiadosť o NFP, je maximálne 36 
mesiacov od dátumu začatia realizá-
cie projektu.

Dátum uzávierky tejto výzvy na ná-
rodný projekt je 3.3.2010. Výzvu zve-
rejní ministerstvo financií na strán-
kach www.informatizacia.sk, www.
opis.gov.sk a www.nsrr.sk, kde budú 
k dispozícii ďalšie podrobné informá-
cie. Operačný program Informatizácia 
spoločnosti je spolufinancovaný z Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvo-
ja.

MF SR

Elektronizácia služieb miest a obcí
Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR ako Riadiaci 
a Sprostredkovateľský orgán Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti (OPIS) zorganizovali verejné 
prezentácie týkajúce sa Elektronizácie služieb miest a obcí 
v rámci OPIS a implementácie Prioritnej osi 3 „Zvýšenie 
prístupnosti k širokopásmovému internetu“.

Gabriel Rusznyák, vedúci oddelenia monitorovania, 
hodnotenia a publicity OPIS na MF SR prezentoval 
pripravovanú výzvu OPIS „Elektronizácia miest a obcí“ v 
rámci Prioritnej osi 1 a implementáciu projektov Prioritnej 
osi 1, opatrenie 1.2 „Elektronizácia verejnej správy a 

elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni 
samosprávy“.

Marek Čanecký, riaditeľ odboru regionálnych expozitúr 
OPIS na ÚV SR zhrnul prípravu implementácie Prioritnej osi 
3 „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“ 
a zástupca spracovateľa štúdie Ján Šebo sa venoval 
technickým a právnym aspektom projektov Prioritnej osi 
3 OPIS.

Prezentácie sa uskutočnili v 2. decembra 2009 v Košiciach 
a 9. decembra 2009 v Nitre. 

ÚV SR
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Prezentáciu otvoril Miroslav Čellár z PPP. S prezentáciami vystúpili (sprava): 
Jozef Čapuška, Denisa Žiláková (MF SR, prezentovala stav implementácie 
Prioritnej osi 1 OPIS), Denisa Saková a Vojtech Bezák.

Generálna riaditeľka sekcie informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV 
SR Denisa Saková predstavila projekty OPIS v rezorte MV SR.

Vojtech Bezák z MV SR sa venoval novým projektom MV SR v rámci OPIS a 
NKIVS (základné identifikátory a registre).

Jozef Čapuška z MV SR predstavil projekt Elektronická identifikačná karta 
(občiansky preukaz ako elektronická ID karta).

Gabriel Rusznyák, vedúci oddelenia monitorovania, hodnotenia a publicity 
OPIS na MF SR predstavil návrh dopytovej výzvy na elektronické služby obcí 
a miest v rámci Prioritnej osi 1. Výzva by mala byť zverejnená na jar roku 
2010.

Ján Šebo, člen riešiteľského tímu štúdie uskutočniteľnosti pre Prioritnú os 
3, prezentoval možnosti budovania širokopásmových sietí v regiónoch. Za 
stolom sprava sedia: Gabriel Rusznyák, Rudolf Vadovič (člen riešiteľského 
tímu štúdie PO3), Marek Čanecký (riaditeľ odboru regionálnych expozitúr 
OPIS) a Miroslav Čellár (moderátor podujatia).

Fotoreportáž z prezentácie projektov MV SR
Verejná prezentácia projektov OPIS v rezorte Ministerstva vnútra SR sa uskutočnila v pondelok 1. decembra v bratislavskom hoteli 
Devín. Ponúkame fotoreportáž z podujatia.

Prezentácia pre mestá a obce v Banskej Bystrici
Cieľom verejnej prezentácie pre mestá a obce vo štvrtok 3. decembra vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici bolo 
predstaviť potenciálnym prijímateľom pomoci pripravované dopytové výzvy v rámci Prioritnej osi 1 „Elektronické služby miest a 
obcí“ a Prioritnej osi 3 „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“.
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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 10/2009: 17.12.2009.

Kontakty na orgány OPIS

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Táto horizontálna priorita, ako jedna zo štyroch oblastí zadefinovaných pre horizontálne priority v rámci dokumentu 
Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 - 2013 (NSRR), hovorí o procese premeny vnímania spoločnos-
ti v kontexte zavádzania  informačno-komunikačných technológií (IKT). Zefektívňovanie procesov prostredníctvom 
ich využívania prispieva podľa definície tejto horizontálnej priority podstatnou mierou k oveľa vyššej efektívnosti a 
účinnosti implementácie všetkých prvkov vedomostnej spoločnosti.  Táto skutočnosť vyplýva a musí byť aj v súlade 
so strategickými a hlavnými cieľmi, ktoré boli prijaté v rámci strategických dokumentov týkajúcich sa informačnej 
spoločnosti. Implementácia horizontálnej priority posilní okrem iného aj synergické prepojenie dotknutých operač-
ných programov a zabezpečí, aby aktivity podporované na základe konkrétnych projektov zohľadňovali informačnú 
spoločnosť vo všetkých jej aspektoch.

Aké sú hlavné ciele v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku v zmysle strategických dokumentov?

a) Rast konkurencieschopnosti, efektívne využívanie IKT a ekonomický rast
b) Informačná gramotnosť, efektívna elektronizácia verejnej správy a široká dostupnosť internetu
c) Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova  
 ich národnej infraštruktúry a zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu. 

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 15.1.2010 na mailovú adresu jana@p3.sk. Trom vyžrebovaným 
účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú Partnerstvá pre 
prosperitu a Úrad vlády SR.

Výhercami súťažnej otázky z OPIS NEWS č.9 sú: Dubový Pavol (výherca Sygic navigačného softvéru), Kocma-
níková Jana a Pjaták Stanislav. Správna odpoveď:  a) marginalizované rómske komunity, rovnosť príležitostí, 
trvalo udržateľný rozvoj a informačná spoločnosť.

Výhercom blahoželáme!

(jm)

Súťaž o OPIS


