
Informatizácia spoločnosti stále žije! 
V týchto dňoch sa reálne začali realizovať 3 štúdie pre eGovernment 

[22.10.2008, Milan Ištván]  

V utorok 21. októbra 2008 sa na Ministerstve financií SR pod vedením štátneho tajomníka 
Petra Kažimíra po prvýkrát zišiel Riadiaci výbor pre štúdie uskutočniteľnosti OPIS 

projektov prioritnej osi č.1 „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických 

služieb" (eGovernment).  

Pre začiatok pripomínam, že v celom Operačnom programe Informatizácia spoločnosti (OPIS) 
je k dispozícii zhruba 1,2 miliardy EUR, pritom na samotný eGovernment je to vyše 800 
miliónov EUR. Ide o obrovské peniaze a mali by odstrániť dlhoročné zaostávanie Slovenska 
v tejto oblasti. Reálnemu využitiu týchto prostriedkov ERDF však logicky musia predchádzať 
štúdie uskutočniteľnosti. Ich príprava potrvá 9 mesiacov.          

V týchto dňoch sa reálne začali realizovať 3 štúdie pre eGovernment. Prvá, tá 
najhlavnejšia, v réžii KPMG, je zameraná na celkovú architektúru eGovernmentu (FS1). Druhú 
štúdia, o rozvoji služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni (FS2) je pripravovaná 
spoločnosťou Arthur D.Little. Tretia štúdia je orientovaná na rozvoj služieb na úrovni 
samosprávy (FS3) a pripraví ju spoločnosť CapGemini.            

V dohodnutom harmonograme prác dominujú medzi prioritami základné komponenty, 
ktorými sú:  

� Základné registre a identifikátory (Register fyzických osôb, Identifikátor fyzických osôb, 
Register právnických osôb, Identifikátor právnických osôb, Register priestorových 
informácií a Register adries). 

� Ústredný portál verejnej správy.  

Čiastkové štúdie pre tieto základné komponenty budú vraj pripravené do 31. decembra 2008. 

Vzniká tiež Katalóg služieb - nástroj pre jednotnú a konzistentú evidenciu služieb 
eGovernmentu. Základné pravidlá a princípy predpokladajú, že údaje v štruktúrach katalógu 
služieb a zásobníka (národných) projektov budú reflektovať požadovaný „to-be" stav.  

Pozitívnym momentom je aj to, že členovia RV dostali pre informáciu aj vzor Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorý nakoniec definitívne 
schváli Riadiaci orgán OPIS, teda Úrad vlády SR. Po pripomienkovaní na MF SR je aj návrh 
Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre „Úradné výpisy z matriky". Pred pripomienkovaním 
je Výzva „IS registra fyzických osôb a IS identifikátora fyzických osôb". Dá sa preto 
predpokladať, že prvé výzvy na predkladanie OPIS projektov pre centrálnu úroveň 
eGovernment by mohli byť zverejnené ešte v tomto roku.      

Treba pripomenúť, že konca septembra sa pripravovali tzv. malé štúdie pre isté prioritné 

oblasti, na základe uznesenia vlády. Tri štúdie boli pre Ministerstvo vnútra SR (Evidencia 
vozidiel, Oznámenie o presťahovaní, Úradné výpisy z matriky), jedna pre ÚGKK (poskytovanie 
elektronických služieb z katastra nehnuteľností občanom a podnikateľom) a jedna pre MPSVR 
SR vo väzbe na Sociálnu poisťovňu (príspevky sociálneho zabezpečenia a sociálne dávky pre 
zamestnancov). Tieto štúdie by mali byť zverejnené v blízkom čase a budú podkladom pre 
vyššie uvedené tri „veľké" štúdie. 

Prioritné osi 2 a 3 

Záverom sa žiada dodať, že ako prvá OPIS štúdia uskutočniteľnosti sa začala pripravovať 
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štúdia pre Prioritnú os 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií" (eContent, 192 MEUR). 
Pracuje na nej konzorcium firiem Ernst&Young a Cross Czech. Pripravuje sa aj štúdia pre 
Prioritnú os 3 OPIS „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu" (Broadband, 113 
MEUR) v réžii konzorcia KPMG a Octigon. Výstupy zo všetkých štúdií budú objednávateľom, 
teda MF SR pre eGovernment a ÚV SR pre eContent a Broadband, odovzdávané priebežne. 
Ministerstvo kultúry SR má ambíciu, aby RO OPIS zverejnil prvé výzvy na predkladanie 
projektov (pre celonárodné inštitúcie) tiež ešte v tomto roku. Pre Broadband sa tak zrejme 
stane až najskôr v druhom kvartáli roka 2009. 

Milan Ištván, výkonný riaditeľ PPP, prizývaný člen Riadiaceho výboru  
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