
OPERAČNÝ PROGRAM  
ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

 * 
OPATRENIE 3.2 

Budovanie a rozvoj informačnej 
spoločnosti pre verejný sektor 



Relevantné dokumenty Slovenske republiky 
a EÚ v oblasti informatizácie spoločnosti 

Dokumenty SR 
 

•  Politika informatizácie spoločnosti v SR 
•  Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR 

 + Akčný plán 

 
Dokumenty EÚ 
•  Akčný plán iniciatívy eEurope 
•  Akčný plán iniciatívy eEurope+ 
•  Akčný plán iniciatívy eEurope 2005 



Prioritné oblasti informatizácie 
v rámci informačnej politiky SR 

•  Informačno-komunikačná infraštruktúra 
•  Informatizácia verejnej správy 
•  Informatizácia vzdelávania 
•  Elektronický obchod a podnikanie 
•  Výskum a vývoj 
•  Bezpečnosť a ochrana digitálneho prostredia 



Analýza verejných internetových služieb 

•  Verejná správa on-line 
 centrálny verejný portál Úradu vlády, projekt Občan.sk 

•  Vzdelávanie on-line 
 projekt INFOVEK 

•  Zdravotníctvo on-line 
 koncepcia rozvoja informatizácie v oblasti zdravotníctva na 
roky 2004-2006 

•  Sociálne služby on-line 
 koncepcia integrovaného informačného systému MPSVaR 

•  Kultúra on-line 
 stratégia rozvoja Slovenskej knižnice 
 program informatizácie knižníc 



Projekty informačnej spoločnosti v SR 

•  eSlovakia: podpora projektu INFOVEK a internetizácia 
Slovenska 

•  Infovek: informatizácia základných a stredných škôl v SR 
•  Emark: databáza v rámci Projektu aktívneho vyhľadávania 

nových príležitostí pre dodávateľov a odborníkov 
•  Trithem: informačný systém obcí a miest, informačný systém 

firiem, pracovný trh 
•  Projekt monitorovania životného prostredia 
•  Projekt zverejňovania právnych predpisov JASPI 
•  Projekt prepojenia digitalizácie knižníc 



Využívanie internetu v SR 

•  Medziročná dynamika rastu počtu pripojení presahuje 53 % 
•  Počet domácností napojených na internet sa zvýšil o 24 % 
•  Podnikateľská sféra zaznamenala nárast o 25 % 

•  Bratislavský kraj: 22 % 
•  Trnavský kraj: 13 % 
•  Prešovský kraj: 11% 



 
PRIORITA 3 

Lokálna infraštruktúra 
OPATRENIE 3.2 

Budovanie a rozvoj informačnej 
spoločnosti pre verejný sektor 



CIELE OPATRENIA 3.2 
 

Ø  podpora hospodárskeho rozvoja regiónov prostredníctvom rozvíjania 
spoločnosti založenej na vedomostiach 

Ø  zredukovať rozdiely medzi úrovňou rozvoja informačnej infraštruktúry, 
obsahu a úrovni vzdelávania v oblasti IKT medzi jednotlivými regiónmi 
Slovenska a ich obyvateľmi 

Ø  zabezpečiť lacný, široký, celonárodný prístup k  informáciám, 
informačným technológiám a službám 

Ø  zvýšiť úroveň akceptácie a  využívania nových technológií ako aj 
napomôcť pri vytváraní priestoru pre pracovné príležitosti a následné 
vzdelávanie v oblasti IKT a nových telekomunikačných technológií, zvýšiť 
dostupnosť on-line verejných informácií a služieb 

Ø  tvorba konkurencieschopnej, digitálne vyspelej spoločnosti a  v  tejto 
súvislosti aj zvýšenie dynamiky trhu s digitálnym obsahom 

Ø  podpora rozvoja informačnej spoločnosti ako integrálnej časti lokálnej 
infraštruktúry  



Aktivity opatrenia 3.2 

A)   Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na  
  internet v regiónoch 

 
-  využívanie vhodnej telekomunikačnej infraštruktúry pre 

 prístup na internet a vylepšenie interných počítačových 
sietí vo verejnom sektore (školy, nemocnice, knižnice..) 

-  zvýšenie počtu VPBI (verejný prístupových bodov k internetu) 
-  rozšírenie prístupu na internet do vzdelávacích inštitúcií 
-  vylepšenie informačných a komunikačných zariadení pre 

poskytovateľov a zariadenia zdravotnej starostlivosti 



Aktivity opatrenia 3.2  
 
B) Použitie Internetu na podporu regionálnej politiky a 

rozvoj regionálneho digitálneho obsahu 
  -  rozvoj centrálneho verejného portálu 
  -  pilotný projekt on – line služieb sociálnych dávok 
  -  podpora on-line verejného obstarávania  
  -  rozvoj regionálneho digitálneho obsahu 

 
C) Zvyšovanie povedomia o informačnej spoločnosti 

  -  informačné kampane 
 
D) Hodnotenie potrieb a príprava návrhov 

  -  monitoring vybavenosti IKT 



 
Koneční prijímatelia 

§  štátna správa 
§  samosprávne kraje 
§  obce a mestá 
§  združenia miest a obcí 
§  neziskové organizácie 
§  nadácie 



 
Maximálna výška podpory pre 

opatrenie 3.2 

75% z ERDF/projekt 
 
25% spolufinancovanie (5% KPP, 20% ŠR) 



Kontaktná adresa 
 
Riadiaci orgán pre OPZI   
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja 
Odbor riadenia OPZI 
Špitálska 8 
816 44 Bratislava 
Tel: 02/59 75 3417 
www.build.gov.sk 
www.strukturalnefondy.sk  



Ďakujeme za  

pozornosť 


