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Harmonogram prHarmonogram príípravy dokumentov pre pravy dokumentov pre ŠŠF F 
20072007--20132013

DôleDôležžititéé mmííľľniky:niky:
JanuJanuáár r -- MMááj 2006: NSRR 2.verzia (8 OP, Informatizj 2006: NSRR 2.verzia (8 OP, Informatizáácia ako scia ako súúččasasťť OP ZnalostnOP Znalostnáá
ekonomika)ekonomika)
MMááj j –– September 2006: aktualizSeptember 2006: aktualizáácia NSRR (6 OP, Informatizcia NSRR (6 OP, Informatizáácia ako scia ako súúččasasťť OP Doprava a OP Doprava a 
InformatizInformatizáácia spolocia spoloččnosti)nosti)
9. Okt9. Októóber 2006: Nber 2006: Náávrh aktualizvrh aktualizáácie NSRR (OP Informatizcie NSRR (OP Informatizáácia spolocia spoloččnosti nosti –– samostatný samostatný 
OP)OP)
6. December  predlo6. December  predložženie NSRR a OP IS na rokovanie vlenie NSRR a OP IS na rokovanie vláádydy
29. December 2006: predlo29. December 2006: predložženie programovenie programovéého manuho manuáálulu
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StratStratéégia OP ISgia OP IS

1,168 mld. EUR (verejn1,168 mld. EUR (verejnéé
zdroje Ezdroje EÚÚ + SR)+ SR)
4 prioritn4 prioritnéé osiosi

1. Elektroniz1. Elektronizáácia verejnej cia verejnej 
sprspráávy a rozvoj vy a rozvoj 
elektronických sluelektronických služžieb ieb 
(71%) (71%) -- eGovernmenteGovernment
2. Rozvoj pam2. Rozvoj pamääťťových ových 
aa fondových infondových inšštittitúúciciíí (16%) (16%) 
–– eContenteContent a a eCultureeCulture
3. Zvý3. Zvýššenie prenie príístupnosti stupnosti 
kk šširokopirokopáásmovsmovéému mu 
internetuinternetu (10%) (10%) --
BroadbandBroadband
4. Technick4. Technickáá pomoc (3%)pomoc (3%)

Indikatívna štruktúra alokácie zo zdrojov ŠF na IS v 2007-2013
v mil. EUR

192 342 718

113 142 775

825 942 260

36 919 782

Prioritná os 1
Efektívna elektornizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Prioritná os 2
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej nfraštruktúry
Prioritná os 3
Zvýšenie prístuppnosti k širokopásmovému internetu
Prioritná os 4
Technická pomoc
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BroadbandBroadband
prioritnprioritnáá os 3 OP IS (192 MEUR)os 3 OP IS (192 MEUR)

NNáárodnrodnáá prenosovprenosováá (chrbticov(chrbticováá) sie) sieťť
ExistujExistujúúce siete s dominantným ce siete s dominantným 
podielom podielom ššttáátu (tu (ŽŽSR, SEP, NDS, SR, SEP, NDS, 
SPP)SPP)
ExistujExistujúúce alternatce alternatíívne siete vne siete 
komerkomerččných prevných preváádzkovatedzkovateľľovov
OPIS nebude intervenovaOPIS nebude intervenovaťť do tejto do tejto 
oblastioblasti

PrPríístupovstupovéé sietesiete
SSúú hlavným problhlavným probléémom nmom níízkej zkej 
penetrpenetráácie cie broadbandubroadbandu v SRv SR
OPIS bude podporovaOPIS bude podporovaťť ich rozvoj v ich rozvoj v 
oblastiach neatraktoblastiach neatraktíívnych pre vnych pre 
komerkomerččných prevných preváádzkovatedzkovateľľovov
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BroadbandBroadband
prioritnprioritnáá os 3 OP IS (113 MEUR)os 3 OP IS (113 MEUR)

Cieľ prioritnej osi: vysoká penetrácia širokopásmového internetu

Prípojky na 100 obyvateľov v roku 2005: 30, cieľ v roku 2013: 75
Opatrenie 3.1 Opatrenie 3.1 (podporuje budovanie (podporuje budovanie 
infrainfrašštrukttruktúúry)ry)

zavzaváádzanie, rozvoj a prevdzanie, rozvoj a preváádzka moderných dzka moderných 
siesieťťových platforiem zabezpeových platforiem zabezpeččujujúúcich komunikcich komunikááciu ciu 
systsystéémov mov ššttáátnej sprtnej spráávy vvy v rozsahu potrebnom pre rozsahu potrebnom pre 
rozvoj rozvoj eGovernmentueGovernmentu
rozvoj regionrozvoj regionáálnych alnych a loklokáálnych lnych šširokopirokopáásmových smových 
sietsietíí vv oblastiach, neatraktoblastiach, neatraktíívnych pre komervnych pre komerččných ných 
prevpreváádzkovatedzkovateľľov ov 

Opatrenie 3.2 Opatrenie 3.2 (stimuluje dopyt po pripojen(stimuluje dopyt po pripojeníí))
podpora vytvpodpora vytváárania urania užžitoitoččnnéého digitho digitáálneho obsahu lneho obsahu 
stimulujstimulujúúceho dopyt po internete a elektronických ceho dopyt po internete a elektronických 
sluslužžbbááchch
vzdelvzdeláávacie aktivity zameranvacie aktivity zameranéé na zvyna zvyššovanie ovanie 
zruzruččnostnostíí a vedomosta vedomostíí o internete a motivo internete a motivááciu k ciu k 
poupoužžíívaniu internetu a elektronických sluvaniu internetu a elektronických služžieb ieb 
(realizovan(realizovanéé v rv ráámci krmci kríížžovovéého financovania)ho financovania)
marketingovmarketingovéé, integra, integraččnnéé a organizaa organizaččnnéé aktivity aktivity 
zameranzameranéé na zvyna zvyššovanie dostupnosti elektronických ovanie dostupnosti elektronických 
sluslužžieb a inklieb a inklúúzie IKTzie IKT

Prístupové siete

optické siete

pevné 
rádiové 
siete

mobilné 
rádiové 
siete

metalicé 
siete

satelitné 
siete
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PPP & PPP & BroadbandBroadband
BB--
výstavbavýstavba

OO--
prevpreváádzkdzk
aa

TT--
prevod prevod 
vlastnvlastnííctvactva

FF--
financofinanco
vanievanie

VerejnVerejnéé vlastnvlastnííctvo a verejnctvo a verejnáá prevpreváádzkadzka

B&OB&O Build and Operate (Build and Operate (výstavbavýstavba a a 
prevpreváádzkadzka))

VSVS SSSS VSVS SSSS VSVS VSVS

VerejnVerejnéé vlastnvlastnííctvo a sctvo a súúkromný prevkromný preváádzkovatedzkovateľľ, , 

BTOBTO Build Transfer Operate (Build Transfer Operate (výstavbavýstavba, , 
prevodprevod vlastnvlastnííctvactva nana verejnýverejný sektorsektor, , 
prevpreváádzkadzka))

SSSS SSSS VSVS VS/SSVS/SS

BOTBOT BuildBuild--OperateOperate--Transfer (Transfer (výstavbavýstavba, , 
prevpreváádzkovaniedzkovanie a a prevodprevod vlastnvlastnííctvactva))

SSSS SSSS SS SS VSVS VS/SSVS/SS

BOOTBOOT Build Own Operate Transfer Build Own Operate Transfer 
((výstavbavýstavba, , vlastnvlastnííctvoctvo projektuprojektu
ssúúkromnýmkromným partnerompartnerom, , prevpreváádzkadzka, , 
prevodprevod vlastnvlastnííctvactva nana verejnverejnééhoho
partnerapartnera))

SSSS VS VS SSSS SS SS VSVS SS/VSSS/VS

SSúúkromnkromnéé vlastnvlastnííctvo a sctvo a súúkromný prevkromný preváádzkovatedzkovateľľ

BOOBOO BuildBuild OwnOwn OperateOperate
((výstavba,vlastnvýstavba,vlastnííctvoctvo, prev, preváádzka)dzka)

SSSS SSSS SSSS SSSS

Snaha, aby SS dokázal garantovať konektivitu, jej kvalitu a cenu v čase. 

Riziko je prevažne na strane SS. 
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eGovernmenteGovernment
prioritnprioritnáá os 2 OP IS (826 MEUR)os 2 OP IS (826 MEUR)

Koncové 
Zariadenia, domáce a 

podnikové siete, aplikácie

Prístupové siete

optické siete

pevné 
rádiové 
siete

mobilné 
rádiové 
siete

metalicé 
siete

satelitné 
siete

Cieľ prioritnej osi: moderná verejná správa

Vytvorenie a implementVytvorenie a implementáácia modelu: cia modelu: 
Integrovanej architektIntegrovanej architektúúry ISVSry ISVS
Integrovanej architektIntegrovanej architektúúry slury služžieb verejnej sprieb verejnej spráávyvy

SluSlužžby verejnej sprby verejnej spráávy budvy budúú
budovanbudovanéé a poskytovana poskytovanéé ako ako jeden jeden 
celokcelok
SluSlužžby VS budby VS budúú dostupndostupnéé cez vcez vššetky etky 
elektronickelektronickéé zariadenia, ale aj fyzicky zariadenia, ale aj fyzicky 
(na jednom mieste)(na jednom mieste)
OPIS vytvorOPIS vytvoríí prostredie pre efektprostredie pre efektíívny vny 
rozvoj vrozvoj vššetkých typov sluetkých typov služžiebieb
Priamo bude rozvPriamo bude rozvííjajaťť kkľľúúččovovéé sluslužžby by 
G2P, G2G a G2BG2P, G2G a G2B

Opatrenie 1.1:Opatrenie 1.1: ElektronizElektronizáácia cia 
verejnej sprverejnej spráávy na vy na centrcentráálnejlnej úúrovnirovni

InfraInfrašštrukttruktúúrara ISVSISVS
SluSlužžbyby eGovernemntueGovernemntu na centrna centráálnej lnej 
úúrovnirovni

Opatrenie 1.2:Opatrenie 1.2: ElektronizElektronizáácia cia 
verejnej sprverejnej spráávy na vy na regionregionáálnej a lnej a 
miestnej miestnej úúrovnirovni

InfraInfrašštrukttruktúúrara ISVSISVS
SluSlužžbyby eGovernemntueGovernemntu na centrna centráálnej lnej 
úúrovnirovni
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eGovernmenteGovernment & PPP& PPP
BB--
výstavbavýstavba

OO--
prevpreváádzkdzk
aa

TT--
prevod prevod 
vlastnvlastnííctvactva

FF--
financfinanc
ovanieovanie

VerejnVerejnéé vlastnvlastnííctvo a verejnctvo a verejnáá prevpreváádzkadzka

B&OB&O Build and Operate (Build and Operate (výstavbavýstavba a a 
prevpreváádzkadzka))

VSVS SSSS VSVS SSSS VSVS VSVS

VerejnVerejnéé vlastnvlastnííctvo a sctvo a súúkromný prevkromný preváádzkovatedzkovateľľ, , 

BTOBTO Build Transfer Operate (Build Transfer Operate (výstavbavýstavba, , 
prevodprevod vlastnvlastnííctvactva nana verejnýverejný
sektorsektor, , prevpreváádzkadzka))

SSSS SSSS VSVS VS/SSVS/SS

BOTBOT BuildBuild--OperateOperate--Transfer (Transfer (výstavbavýstavba, , 
prevpreváádzkovaniedzkovanie a a prevodprevod
vlastnvlastnííctvactva))

SSSS SSSS SS SS VSVS VS/SSVS/SS

BOOTBOOT Build Own Operate Transfer Build Own Operate Transfer 
((výstavbavýstavba, , vlastnvlastnííctvoctvo projektuprojektu
ssúúkromnýmkromným partnerompartnerom, , prevpreváádzkadzka, , 
prevodprevod vlastnvlastnííctvactva nana verejnverejnééhoho
partnerapartnera))

SSSS SSSS SS SS VSVS SS/VSSS/VS

Snaha, aby SS dokázal garantovať funkčnosť a efektívnosť a celkovú
kvalitu služieb eGovernmentu. 

Riziko je prevažne na strane SS. 
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eContenteContent, , eCultureeCulture
prioritnprioritnáá os 2 (193 MEUR)os 2 (193 MEUR)

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

zabezpečený lacný, široký celonárodný  prístupu k informáciám, informačným 
technológiám a službám

akceptácia a využívanie nových technológií

tvorba konkurencieschopnej digitálne vyspelej spoločnosti

Zvýšenie dynamiky trhu s digitálnym obsahom 

Opatrenie 2.1: ZlepOpatrenie 2.1: Zlepššenie systenie systéémov zmov zíískavania, skavania, 
spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamspracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamääťťových ových 
a fondových ina fondových inšštittitúúciciíí

Opatrenie 2.2: digitalizOpatrenie 2.2: digitalizáácia obsahu pamcia obsahu pamääťťových a ových a 
fondových infondových inšštittitúúciciíí, archivovanie a  spr, archivovanie a  spríístupstupňňovanie ovanie 
digitdigitáálnych dlnych dáát vyut využžitie kultitie kultúúrneho, vedeckrneho, vedeckéého a ho a 
intelektuintelektuáálneho dedilneho dediččstvastva



1010

eContenteContent, , eCultureeCulture & PPP& PPP
BB--
výstavbavýstavba

OO--
prevpreváádzkdzk
aa

TT--
prevod prevod 
vlastnvlastnííctvactva

FF--
financfinanc
ovanieovanie

VerejnVerejnéé vlastnvlastnííctvo a verejnctvo a verejnáá prevpreváádzkadzka

B&OB&O Build and Operate (Build and Operate (výstavbavýstavba a a 
prevpreváádzkadzka))

VSVS SSSS VSVS SSSS VSVS VSVS

VerejnVerejnéé vlastnvlastnííctvo a sctvo a súúkromný prevkromný preváádzkovatedzkovateľľ, , 

BTOBTO Build Transfer Operate (Build Transfer Operate (výstavbavýstavba, , 
prevodprevod vlastnvlastnííctvactva nana verejnýverejný
sektorsektor, , prevpreváádzkadzka))

SSSS SSSS VSVS VS/SSVS/SS

BOTBOT BuildBuild--OperateOperate--Transfer (Transfer (výstavbavýstavba, , 
prevpreváádzkovaniedzkovanie a a prevodprevod
vlastnvlastnííctvactva))

SSSS SSSS SS SS VSVS VS/SSVS/SS

BOOTBOOT Build Own Operate Transfer Build Own Operate Transfer 
((výstavbavýstavba, , vlastnvlastnííctvoctvo projektuprojektu
ssúúkromnýmkromným partnerompartnerom, , prevpreváádzkadzka, , 
prevodprevod vlastnvlastnííctvactva nana verejnverejnééhoho
partnerapartnera))

SSSS SSSS SS SS VSVS SS/VSSS/VS

PlatPlatíí ten istý model ako pre ten istý model ako pre eGovernmenteGovernment

Snaha, aby SS dokázal garantovať funkčnosť a efektívnosť a celkovú
kvalitu služieb eGovernmentu. 

Riziko je prevažne na strane SS ale aj VS. 
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RekapitulRekapitulááciacia

ZatiaZatiaľľ sa uvasa uvažžuje s PPP pre vuje s PPP pre vššetky opatrenia OP ISetky opatrenia OP IS
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Projekty informatizProjekty informatizáácie budcie budúú aj v aj v 
iných OPiných OP

ROPROP: n: náákup a prevkup a preváádzka HW a SW (IKI)dzka HW a SW (IKI)
OP ZPOP ZP: : IKI+GlobalIKI+Global Monitoring Monitoring EnvironmentEnvironment and and SecuritySecurity (GMES)!, (GMES)!, GalileoGalileo, , 
ImprovingImproving risk risk managementmanagement
OP DopravaOP Doprava: : IKI+eTransportIKI+eTransport, , eSafetyeSafety, , eTeneTen
OP OP KaHRKaHR: : IKI+eIKI+e--contentcontent, , ee--comercecomerce, , eSkillseSkills, , HelpingHelping SMEsSMEs to to GoGo DigitalDigital,  ,  
ee--BusinessBusiness W@tchW@tch, , eTourismeTourism
OP VOP V: : IKI+eLearningIKI+eLearning
OP OP VaVVaV: : IKI+eLearningIKI+eLearning, , eContenteContent, eBusiness, eBusiness
OP ZOP Z: : IKI+eHealthIKI+eHealth (?)(?)
OP OP ZaSIZaSI: : IKI+eSkillsIKI+eSkills, , eInclusioneInclusion, , eWorkeWork, , eHealtheHealth,  ,  eLearningeLearning
OP BKOP BK: IKI+: : IKI+: eSkillseSkills, , eInclusioneInclusion, , eWorkeWork, , eHealtheHealth,  ,  eLearningeLearning, , eContenteContent,, ,, ee--
comercecomerce, , eSkillseSkills, , HelpingHelping SMEsSMEs to to GoGo DigitalDigital,  ,  ee--BusinessBusiness W@tchW@tch, , 
eTourismeTourism, , eTransporteTransport, , eSafetyeSafety, , eTeneTen, , GlobalGlobal Monitoring Monitoring EnvironmentEnvironment and and 
SecuritySecurity (GMES)!, (GMES)!, GalileoGalileo, , ImprovingImproving risk risk managementmanagement
NNáár. rr. ráámec rozvoja vidiekamec rozvoja vidieka: : IKI+eSkillsIKI+eSkills, , eInclusioneInclusion, , eWorkeWork, , ee--contentcontent, , 
eTourismeTourism

PlatPlatíí zzáásada: sada: 
vlastnvlastnííci procesov sci procesov súú aj vlastnaj vlastnííkmi IS, ktorkmi IS, ktoréé ich podporujich podporujúú
OP IS im vytvOP IS im vytváára metodickra metodickéé, technologick, technologickéé, aplika, aplikaččnnéé a pra práávne vne 
prostredieprostredie
SORO OP IS plnSORO OP IS plníí funkciu integrfunkciu integráátoratora

Ako Ako intergintergáátortor bude bude podprovapodprovaťť modely PPP pre modely PPP pre 
vvššetky sluetky služžby by eGovernmentueGovernmentu, ak bud, ak budúú schopnschopnéé
garantovagarantovaťť funkfunkččnosnosťť a kvalitu zava kvalitu zaváádzaných dzaných 
sluslužžiebieb

InfromatizInfromatizááciacia spolospoloččnosti je aj nosti je aj horizonthorizontáálnou prioritou NSRRlnou prioritou NSRR
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VaVašše ote otáázky a pripomienky:zky a pripomienky:
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ĎĎakujeme za pozornosakujeme za pozornosťť

Denisa Denisa ŽŽililáákovkováá, , 
GR sekcie GR sekcie InfromatizInfromatizááciecie MDPT SRMDPT SR


