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A.1. východiská: dokumenty 

Dokumenty EÚ:  

• Lisabonská stratégia (LS) 

• Akčný plán eEurope 2005 a nadväzne 
i2010 

Dokumenty SR:  

• Národný program reforiem (LS pre 
Slovensko) 

• Stratégia konkurencieschopnosti do 2010 

NSRR Operačné 
programy

projekty

2005-2007 2007-2013

Východiskové dokumenty Cieľové dokumenty 



A.2. východiská: Priority eEurope 

± Broadband, eBusiness, eGovernment, eHealth, 
eInclusion, eLearning a bezpečnosť. 

 
Priemer EÚ:  

Podiel ŠF na eEurope v období 94-99 bol 2%, 
v 2000-2006 7,3 % 
V programovacom období 2007-2013 sa 
predpokladá podiel 10% 

SR:  
Podiel ŠF na eEurope v období 2004-2013 
dosahuje v SR menej ako 1/3 priemeru EÚ, 
súčasná aktualizácia NSRR – 993 mil EUR 
pre Informačnú spoločnosť 



A.3 východiská: Good practices 

V oblasti informatizácie sú východiskami 
referencie EK a jedn. členských krajín pre:  
n  Štandardy, funkcionalitu a operabilitu IKT 
n  implementáciu a riadenie podpory 

infomatizácie z verejných zdrojov 
n  praktické skúsenosti a efektívnosť a dopady 

projektov infomatizácie 
n  Case studies a najúspešnejšie projekty v EÚ  



A.4 case studies, vzorové projekty 

!Revenue online service (ROS), Ireland  
 (štrat 24/7/2004), víťaz eEurope awards za rok 2004 

 
•  Komplexná správa daní a poplatkov (eTaxation) 
•  Komplexné eSlužby pre verejnú správu, občanov a 
 podnikateľov 

 
Zavedenie  ROS prinieslo: 

P  Spresnenie odhadu príjmov z daní a poplatkov o 49 % 
P  Pokles daňových nedoplatkov z 3,1% (03) na 2,5 % (04) 
P  42% všetkých platieb daní a poplatkov je realizovaná 

elektronicky na jednom mieste – portály ROS 
P   ... 



B. Priority SR v 2007-2013 
Informatizácia spoločnosti 
je v NSRR: 

  

q Vertikálnou témou  

• OP IS: prioritná os 1, 2, 3 

• Implementuje: UV SR a MF 
SR a MK SR (PO 2.2) 

 

u Horizontálnou témou 
• všetky ostatné operačné priority 

• Implementuje: MVRR, MH, MŠ, 
MPSVR, MP, MŽP, MDPT 

• Štandardy a metodické pokyny: 
MDPT SR 

<Název procesu>
Strategický cieľ SR do roku 2013

Výrazne zvýšit do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a 
slovenskej ekonomiky pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja

Strategická priorita 1
Infraštruktúra

 a regionálna dostupnost

Śpecifická priorita NSRR č. 2
Informatizácia spoločnosti  

Prioritná os 2.1
efektívna elektronizácia 

verejnej správy a rozvoj IKT 
služieb 

Prioritná os 2.2
rozvoj pamäťových a 
fondových inštitúcií 

Prioritná os 2.3
zvýšenie dostupnosti k 

širokopásmovému 
internetu

NSRR 2007-2013

Operačný program Doprava a Informatizácia spoločnosti

Strategický cieľ 2
Inovácie, informatizácia a 

znalostná ekonomika

Oparačný 
program 

Informatizácia 
spoločnosti

Strategická priorita 3
Ludské zdroje a 

vzdelávanie



Finančný plán OP IS podľa rokov a 
prioritných osí 
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(c) = (a)+(b) 

1 735 428 040 

2 135 771 330 

3 260 228 383 

4 36 919 782 

Celkom 1 168 347 535 

 

 

Celkom                   

2007 141 243 286 

2008 137 441 319 

2009 132 265 485 

2010 122 021 210 

2011 131 390 682 

2012 144 968 236 

2013 183 765 187 

spolu 993 095 405 



B.1. Prioritná os 1:Elektronizácia verejnej správy a 
rozvoj elektronických služieb 

Priorita Typy aktivít (projektov) Príjemca Forma pomoci 

2.2.1  
Efektívna 
elektroniz
ácia 
verejnej 
správy a 
rozvoj 
elektronic
kých 
služieb 

}  rozvoj infraštruktúry informačných 
systémov štátnej správy 

}  zavádzanie základných služieb 
eGovernmentu 

}  zavádzanie rozšírených verejných e-
služieb na centrálnej úrovni 

}  rozvoj infraštruktúry informačných 
systémov samosprávy 

}  rozvoj integrovaných obslužných miest 

• Verejný 
sektor 
PPP 

• Priame formy pomoci 
(nenávratný finančný 
príspevok) 
Národné projekty 
Dopytové projekty 

Cieľ:  
Moderná verejná správa 

Národné projekty:  
Cestovná mapa, Integrované obslušné miesta, Platobný 
portál, ... 

Obsah
Procesy

Infraštruktúra IKT

Informatívne 
služby

Transakčné 
služby

Komunikačné 
služby

www.obcan.sk

Ústredné orgány štátnej správy

IS

IS

IS

Podriadené organizácie 
ÚOŠS

IS

Samospráva



B.2. Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových 
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 

Priorita Typy aktivít (projektov) Príjemca Forma pomoci 

2.2.2 Rozvoj 
pamäťových a 
fondových 
inštitúcií a 
obnova ich 
národnej 
infraštruktúry 

}  zlepšenie systémov získavania, 
ochrany, spracovanie a 
prezentácie poznatkov 

}  digitalizácia, archivácia a 
sprístupňovanie digitálnych dát a 
poznatkov 

}  prierezové aktivity v oblasti 
marginalizovaných rómskych 
komunít 

}  budovanie a modernizácia 
národnej infraštruktúry 
pamäťových a fondových inštitúcií  

 

• Verejný 
sektor 
PPP 

• Priame formy pomoci 
(nenávratný finančný 
príspevok) 
• Nepriame formy pomoci 

Národné projekty 
Dopytové projekty 

Cieľ:  
Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia 
poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie 
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej 
úrovni 



B.3. Prioritná os 3: Zvýšenie prístupnosti k 
širokopásmovému internetu 

Priorita Typy aktivít (projektov) Príjemca Forma pomoci 

2.2.3  
Zvýšenie 
prístupno
sti k 
širokopás
movému 
internetu 

}  rozvoj infraštruktúry širokopásmového 
prístupu verejnej správy v rozsahu 
potrebnom pre rozvoj eGovernmentu 

}  rozvoj regionálnych a lokálnych 
širokopásmových sietí v oblastiach, 
neatraktívnych pre komerčných 
prevádzkovateľov  

}  podpora vytvárania užitočného 
digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt 
po internete a elektronických službách 

}  vzdelávacie aktivity zamerané na 
zvyšovanie zručností a vedomostí o 
internete a motiváciu k používaniu 
internetu a elektronických služieb  

} marketingové, integračné a organizačné 
aktivity zamerané na zvyšovanie 
dostupnosti elektronických služieb a 
inklúzie IKT 

• Verejný 
sektor 
PPP 

• Priame formy pomoci 
(nenávratný finančný 
príspevok) 
• Nepriame formy 
pomoci 
Národné projekty 
Dopytové projekty 

Cieľ:  
vysoká penetrácia širokopásmového internetu  

Chrbtové siete



C.1 Implementačný systém 

1. V nových členských krajinách – centralizovaný orgán 
zodpovedný za kvalitné definovanie programových priorít, 
za zabezpečenie zapojenia odborníkov, spájajúci 
horizontálne úrovne 

 
2. Kvalitná príprava a realizácia projektov v spolupráci s : 
�  Štátnou a regionálnou verejnou správou 
�  Súkromným sektorom 
�  Odbornou komunitou 
 
3. Kvalitné monitorovanie a hodnotenie 

Odporúčania EK: 



C.2. Implementačný systém 

q UV SR, vertikálne kompetencie:  
n  Riadiaci orgán OP Informatizácia spoločnosti 

u UV SR, horizontálne kompetencie:  
n  Riadiaci orgán horizontálnej priority  

Spolupracuje s ostatnými RO pri vypracovaní ich OP, vrátane 
kritérií pre výber projektov 
Spolupracuje s ostatnými RO/SORO pri výbere projektov 
Spolupracuje s ostatnými RO, SORO pri monitorovaní a 
hodnotení témy informačná spoločnosť 



Ďakujem za pozornosť 


