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FINALIZÁCIA PRVÝCH NÁRODNÝCH
PROJEKTOV ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
Na jar budúceho roka sa ukončuje prvá väčšia
skupina národných projektov prioritnej osi 1 OPIS,
tzv. „prvá vlna OPIS eGovernment projektov“. O stave
implementácie prioritnej osi 1 sme sa rozprávali
s generálnym riaditeľom sekcie informatizácie
spoločnosti Pavlom Bojňanským.
Na sekciu informatizácie ste nastúpili 5. apríla 2012.
Čo sa Vám podarilo dosiahnuť za uplynulých deväť
mesiacov, podarilo sa vyčerpať všetky prostriedky?
Stav Operačného programu Informatizácia spoločnosti bol v čase môjho
nástupu veľmi nepriaznivý. Po nevyhnutnej realokácií prostriedkov
sa nám však podarilo situáciu stabilizovať, a to aj vďaka vysokému
pracovnému nasadeniu všetkých zainteresovaných zamestnancov,
ktorým by som touto cestou rád poďakoval za ich vytrvalosť
a vynaložené úsilie. Po nasadení vysokého tempa prác na nových a tiež
fungujúcich projektoch, ako aj po akcelerácií implementácie programu
sa nám podarilo vyčerpať 89,02 mil. EUR z ERDF. Čerpanie prioritnej osi
1 tak naplnilo svoj hlavný cieľ, ktorým bolo vyčerpanie 186,20 mil. EUR
z prostriedkov ERDF. Celkovo sa podarilo v rámci OPIS splniť záväzok n+3
pre rok 2012 a nehrozí preto žiadne prepadnutie prostriedkov z fondov
Európskej únie.
w w w. o p i s . g o v. s k
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Od apríla 2012 sme absolvovali tri zasadnutia
Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti
projektov prioritnej osi 1 OPIS, na ktorých sa
schválilo 12 štúdií uskutočniteľnosti. Vyhlásili sme
deväť písomných vyzvaní na národné projekty
informatizácie, pričom celková alokácia na tieto
písomné vyzvania bola 141,36 mil. EUR z ERDF,
uzatvorilo sa dvanásť zmlúv o nenávratný finančný
príspevok v celkovom objeme 240 mil. EUR, bolo
pripravených 23 dodatkov, ktorých hlavným cieľom
bolo urýchliť čerpanie. Aktuálne máme v realizácií
34 projektov. To sú hlavné výsledky spomínanej
stabilizácie prioritnej osi 1 OPIS, ktoré by som chcel
vyzdvihnúť.
V nasadenom tempe prác a implementácií
programu plánujeme pokračovať. Začiatkom roka
2013 vyhlásime ešte niekoľko písomných vyzvaní
na národné projekty, ako aj výzvy na dopytové
projekty v rámci prioritnej osi 1 OPIS. Na základe
posledného tohtoročného zasadnutia Riadiaceho
výboru pre štúdie uskutočniteľnosti prioritnej osi
1 OPIS, ktorý zasadal 19.decembra 2012, môžeme
začiatkom budúceho roku počítať s vyhlásením
ďalších troch písomných vyzvaní a jednej dopytovo
– orientovanej výzvy na eMestá.

nického priečinka“. V rámci tohto projektu prebieha
od septembra 2012 testovanie informačného systému a elektronických služieb, ako napr. elektronické
podávanie žiadostí o licencie, podávanie colných
vyhlásení s prílohami a ďalšej interakcie v procesoch medzinárodného obchodu na jednom mieste;
elektronické vydávanie licencií, povolení pre všetky dotknuté orgány štátnej správy a zabezpečenie
ich doručenia zainteresovaným osobám a ďalšie.
V praxi tak dôjde k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov, či už dovozcov, vývozcov alebo
prepravcov, ktorí budú mať možnosť vybaviť všetku nevyhnutnú administratívu, týkajúcu sa pohybu
tovaru z jedného miesta. Ostatné dva projekty, ktoré majú termín ukončenia naplánovaný na koniec
apríla 2013 sú „Elektronizácia služieb Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny“ a „Elektronické služby Štatistického úradu“. V priebehu štvrtého kvartálu roku 2013 by mal byť spustený do prevádzky
projekt Úradu geodézie, kartografie a katastra,
„Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB
GIS “. Ten sa momentálne nachádza vo fáze testovania služieb, ktoré budú dostupné pre občana na
portáli úradu Okrem vyššie uvedených projektov
sa v počas roka 2013 počíta so spustením služieb
v rámci týchto projektov:
• Informačný systém registra adries,
• Elektronické služby zdravotníctva,
• Elektronická identifikačná karta.

Očakávame, že nové projekty by mali zabezpečiť
dostatočné čerpanie aj na nasledujúce obdobie.
Celkovo je v budúcom roku 2013 potrebné vyčerpať
podľa pravidla n+3 a n+2 z OPIS 295,49 mil. Eur Čo bude prioritou implementácie prioritnej osi 1
z ERDF.
v budúcom roku?
V roku 2013 bude pre MF SR prioritou ukončenie
Ktoré eGovernment projekty budú ukončené ako zazmluvňovania projektov v rámci PO 1 a úspešné
prvé a kedy? Ktoré elektronické služby prinesú ukončenie implementácie projektov, ktoré som
občanom a podnikateľom?
spomenul v odpovedi na druhú otázku. Okrem
Ako prvý by mal byť ukončený projekt Najvyššie- toho, bude dôležité stanovenie jasných úloh
ho kontrolného úradu SR, a to „Kontrolórsky infor- v záujme dosiahnutia požadovaného čerpania
mačný systém NKÚ SR“. Predpokladá sa, že všetky pre rok 2013. Výzvou, ktorá nás čaká je prijatie
služby budú dostupné už na konci decembra 2012, zákona o elektronickom výkone verejnej moci. MF
prípadne v januári 2013. Aktuálne je dostupných SR bude taktiež aktívne participovať na príprave
18 elektronických služieb, z čoho 4 sú pre občana, dokumentov v rámci nového programového
ako napr. „Podanie sťažnosti a podnetu“. Na kon- obdobia 2014 – 2020. Obdobie, ktoré nás čaká,
ci apríla 2013 sa očakáva ukončenie ďalších pia- bude teda pomerne náročné, ale zároveň bude
tich projektov. Dva z týchto projektov sú z dielne obdobím, ktoré prinesie reálne výsledky projektov,
Ministerstva vnútra SR, konkrétne ide o projek- a teda množstvo funkčných elektronických služieb
ty „Informačný systém Registra fyzických osôb“ pre občanov i podnikateľov, čo znamená menej
a „Elektronické služby centrálnej ohlasovne“. Kon- administratívnej záťaže a byrokracie.
com apríla 2013 by mali fungovať všetky služby
projektu „Elektronické služby centrálneho elektro- Zhováral sa Milan Ištván.
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MINISTERSTVO FINANCIÍ SR PODPÍSALO V DECEMBRI ĎALŠIE DVE
ZMLUVY NA REALIZÁCIU PROJEKTOV PRIORITNEJ OSI 1 OPIS
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
zrealizovanie aktivít projektu s názvom „Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR“.
Cieľmi národného projektu „Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR“ sú:
1. Zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva
SR, ktoré zabezpečia občanom/ podnikateľom komfortné vybavovanie problematiky priemyselného
vlastníctva.
2. Vybudovanie integrovaného informačného systému priemyselného vlastníctva.
3. Zaistenie používania elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR v kontexte
slovenského eGovernmentu podľa NKIVS a SIVS.
Naplnením uvedených cieľov sa zabezpečí vyššia transparentnosť a kvalita poskytovaných služieb ÚPV
SR, úspora nákladov na strane poskytovateľa aj používateľa, elektronická výmena súvisiacich dokumentov
v rámci systémov registrácie predmetov priemyselného vlastníctva v EÚ a lepšia informovanosť osôb
zúčastnených v rámci konania na ÚPV SR.
Zmluva bola 18. decembra 2012 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa
19. decembra 2012.
Výška nenávratného finančného príspevku je 3 320 000,00 EUR.
Ďalšia zmluva, ktorú uzavrelo Ministerstvo financií SR je na projekt „Integrované obslužné miesta“.
Cieľom národného projektu „Integrované obslužné miesta“ je:
• vytvoriť sieť IOM,
• zabezpečiť poskytovanie elektronických služieb verejnej správy sprístupnených na ÚPVS asistovaným
spôsobom občanom a podnikateľom prostredníctvom siete IOM,
• zabezpečiť trvalú udržateľnosť ich prevádzky minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.
Projekt IOM má zásadným spôsobom zlepšiť a sprístupniť služby občanom tak, aby si celú svoju agendu
mohli vybaviť na jednom mieste, pri jednej návšteve integrovaného obslužného miesta. V rámci integrácie
agend do jedného miesta bude možné výrazne zvýšiť hustotu pokrytia obslužných miest v rámci územia SR
a zvýšiť tak dostupnosť a obmedziť potrebu cestovania pri vybavovaní agend občanov. IOM bude prinášať
pridanú hodnotu pre zákazníkov IOM tým, že služby IOM by mali byť v porovnaní s papierovými službami
po započítaní všetkých vedľajších nákladov (čas, cestovanie, ušlá mzda, a pod.) lacnejšie a kvalitnejšie
(všetko na jednom mieste, osobný kontakt a individuálny prístup).
Zmluva bola 20. decembra 2012 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudne účinnosť dňa
21. decembra 2012.
Výška nenávratného finančného príspevku je 16 607 443,57 EUR.
MF SR
w w w. o p i s . g o v. s k
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MINISTERSTVO FINANCIÍ ZVEREJNILO PÍSOMNÉ VYZVANIE NA PROJEKT INFORMATIZÁCIE
Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
(OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv
a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky“, kód: OPIS-2012/1.1/47-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy
a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
Cieľom tohto projektu je vybudovanie elektronických služieb Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVaEZ SR“), ktorý bude dosiahnutý vytvorením a nasadením
informačného systému MZVaEZ SR ako aj prepojením s ÚPVS a ISVS iných inštitúcií verejnej správy.
Navrhované riešenie bude pokrývať všetky oblasti, v ktorých MZVaEZ SR poskytuje služby občanom
a podnikateľom. Riešenie bude zabezpečovať služby, ktoré priamo vykonáva MZVaEZ SR ako aj služby, pri
zabezpečení ktorých MZVaEZ SR vystupuje ako sprostredkovateľ medzi žiadateľom a príslušným úradom.
Systém IS MZVaEZ SR bude obsahovať vlastnosti pre riešenie požiadaviek občanov a podnikateľov
v oblastiach podpory pri cestách do zahraničia, riešení krízových situácií, podpory podnikateľského
prostredia, konzulárnych a zdieľaných služieb.
Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej
úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné
vyzvanie predstavuje 10 000 000,00 €.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 21.2.2013. Písomné vyzvanie na národný
projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk,
www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
MF SR

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR PODPÍSALO ZMLUVU NA REALIZÁCIU PROJEKTU
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY FINANČNEJ SPRÁVY – OBLASŤ DAŇOVÁ
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
zrealizovanie aktivít projektu s názvom „Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová“.
Hlavným technickým cieľom projektu je vybudovanie štandardného daňového systému, ktorý spĺňa
definované požiadavky používateľov vrátane požiadaviek na nevyhnutnú transformáciu dát, rešpektuje
procesný model daňového systému, ako aj ostatných procesných modelov a zabezpečuje on-line
transakcie a výmenu dát medzi prevádzkovanými systémami DIS (Daňový informačný systém), vrátane
nadstavbových projektov súčasného APV DIS (Aplikačné programové vybavenie daňového informačného
systému; prípadne DIS) a novými systémami ŠDS (Štandardizovaný daňový informačný systém).
Zmluva bola 19. novembra 2012 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa
20.novembra 2012.
Výška nenávratného finančného príspevku je 41 580 000,00 € EUR.
MF SR
w w w. o p i s . g o v. s k
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PREDSTAVUJEME OPIS PROJEKTY PRE REZORT MV SR
Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy vnímame ako zásadný dokument, ktorý
definuje princípy budovania prostredia eGovernmentu a zavádzania elektronických služieb
na Slovensku. Vychádza zo stratégie informatizácie verejnej správy, ktorá vymedzuje niekoľko
cieľov: predovšetkým je to spokojnosť občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou
správou najmä znížením administratívneho zaťaženia. Ďalším je prepojenie registrov tak, aby boli
použiteľné na právne úkony. Konečným cieľom je vytvoriť efektívnu a výkonnú verejnú správu,
ktorá bude pre štát čo najmenším nákladovým bremenom. Obrovskú zodpovednosť na ceste
k týmto cieľom má Ministerstvo vnútra SR, rezort so širokými kompetenciami, pripravujúci aj
vládny program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa). Rozsiahla reforma verejnej
správy je totiž postavená na výkonných a spolupracujúcich informačných systémoch, budovaných
v projektoch v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Ministerstvo vnútra SR je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre 8 národných projektov
a bude sa uchádzať o ďalšie. Z ôsmich projektov, ktoré sú už schválené a na ktoré má rezort podpísané
zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, je v štádiu realizácie sedem projektov. Celkový rozpočet
prostriedkov z OPIS vyčlenených pre národné projekty prijímateľa Ministerstvo vnútra SR je 155 miliónov
EUR, pričom celkovo sa vyčerpalo 58%. Z toho v roku 2012 sa vyčerpalo 32%.
Pár mesiacov pred spustením do produkčnej prevádzky je zrejme najdôležitejší projekt Informačný
systém Registra fyzických osôb. Systém postupne nahradí doteraz využívaný Informačný systém Registra
obyvateľov (IS REGOB), ktorý bude ministerstvo vnútra využívať len pre svoje interné potreby. V praxi
umožní v rámci verejnej správy aplikovať základný princíp informatizácie verejnej správy „jedenkrát
a dosť“. Inými slovami obmedzí viacnásobné predkladanie dokladov, čím sa zníži administratívna
náročnosť riešenia životných situácií občanov, zvýši sa dostupnosť jednotlivých služieb a dôjde k eliminácii
správnych poplatkov. IS RFO bude základným referenčným registrom verejnej správy, kde budú referenčné
informácie o občanoch. Tento register musí byť schopný komunikovať s ostatnými registrami verejnej
správy a preto je nevyhnutné, aby bol dostupný 24 hodín 7 dní v týždni a jeho odozvy boli rýchle. Inými
slovami, aby občania nemuseli tráviť neprimerane dlhý čas v radoch v rôznych inštitúciách s úradníkmi
pracujúcimi s nefunkčnými či pomalými informačnými systémami.
Projekt Elektronická identifikačná karta zabezpečí identifikáciu voči verejnej správe v osobnom aj
v elektronickom styku, umožní elektronický styk s orgánmi verejnej správy. Zavedením eID karty bude
možná identifikácia a autentifikácia občana pri prístupe k elektronickým službám informačných systémov
verejnej správy. eID karta sa bude môcť využívať aj na uloženie certifikátu pre zaručený elektronický
podpis. S vydávaním eID kariet sa začne v roku 2013.
Cieľom projektu Elektronizácia služieb matriky je zavedenie elektronických služieb, zabezpečenie ich
použiteľnosti na právne úkony a vytvorenie centrálnej databázy matričných udalostí pre celé Slovensko.
Previazanosť tejto databázy s Registrom fyzických osôb umožní získať úradné potvrdenie matričnej
udalosti pre slovenské aj európske orgány a zastupiteľnosť matričných úradov pri vydávaní úradných
výpisov o matričných udalostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu osoby.
V databáze budú evidované údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými
v knihách manželstiev, narodení a úmrtí. Podanie elektronickej žiadosti alebo dopytu bude občanovi
umožnené prostredníctvom internetu aj mimo pracovných dní. Taktiež bude možné získať úradné výpisy
z matričných kníh aj na inom mieste ako je sídlo vecne príslušnej matriky. Vybavovanie agendy sa teda
podstatne zrýchli a zároveň spresní.
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Asi najďalej je ministerstvo vnútra v projekte Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla, kde
výsledky možno prezentovať v podobe nového osvedčenia o evidencii vozidla s čipom vydávaného od
roku 2010. V súčasnosti sú pripravené všetky elektronické služby, napríklad informačné služby, dostupné
prostredníctvom informačných kioskov umiestnených na všetkých okresných dopravných inšpektorátoch.
Ostatné budú dostupné prostredníctvom portálu.
Centrálny register adries vznikne ako nový register všetkých existujúcich adries na území Slovenska. Bude
budovaný ako zdroj platných údajov, na základe ktorých bude možné jednoznačne identifikovať stavebné
objekty. Register bude obsahovať adresné body v priestorových súradniciach záväzných súradnicových
systémov, využiteľné aj v geografických informačných systémoch a navigáciách záchranných, policajných
a iných bezpečnostných služieb. Zavedením online aktualizácie pripojením zdrojových agend umožní
zaviesť do praxe základný princíp informatizácie verejnej správy „jedenkrát a dosť“: adresu zaregistrovanú
iba raz budú mať k dispozícii jednotlivé subjekty verejnej správy formou dátového rozhrania bez potreby
duplicitného dokladovania v papierovej forme.
Rýchlejšia a pružnejšia komunikácia s ohlasovňami pobytu bude možná vďaka projektu Elektronické
služby centrálnej ohlasovne. Občania budú môcť požiadať o potvrdenie o pobyte prostredníctvom
internetu a toto potvrdenie im bude doručené na určenú adresu poštou, alebo do elektronickej schránky
ako dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. V prípade, že občan bude chcieť povoliť
pobyt vo svojej nehnuteľnosti, bude tak môcť urobiť elektronicky. Dnes môže občan povoliť pobyt vo svojej
nehnuteľnosti inej osobe len osobne návštevou obecného úradu. Ďalším cieľom – okrem zjednodušenej
komunikácie občana s orgánmi samosprávy – je aj znižovanie nákladov na chod úradov.
Vybudovanie jednotného, centrálneho a integrovaného informačného systému pre evidenciu všetkých
vozidiel v SR je cieľom projektu Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel. Využívať ich budú útvary
PZ, ktoré vytvárajú, aktualizujú a prevádzkujú evidenciu vozidiel, podávajú o nich informácie úradom,
inštitúciám aj verejnosti. Vytvorí sa register vozidiel, ktorý bude základom novej celonárodnej evidencie
vozidiel ako referenčného registra vozidiel v SR. Dopad projektu bude mať vplyv aj na informačné systémy
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a všetky jeho informačné
systémy využívajúce údaje zo súčasného registra vozidiel (vrátane informačných systémov technických
služieb, informačných systémov importérov vozidiel, poisťovacích spoločností zaoberajúcich sa poistením
vozidiel, či systémov spracovateľov vozidiel).
Evidenčné úkony a žiadosti bude možné realizovať a podávať prostredníctvom internetu. Aktualizácia
evidenčných informácií o vozidle sa vykoná priamo na mieste vzniku údajov. Projekt ráta s budovaním
vyvolávacieho systému pre rýchle vybavovanie stránok na dopravných inšpektorátoch (vrátane rezervácie
času cez internet). Osobné návštevy na inšpektorátoch sa však výrazne zredukujú.
Zavedením Informačného systém identifikátora fyzických osôb bude možná presná identifikácia občana
vo všetkých informačných systémoch verejnej správy a komunikácia medzi týmito systémami. Tým sa
zabezpečí vzájomná výmena údajov, čo prinesie prínos k zjednodušeniu vybavovania každej agendy
a životných situácií. Vznikne jednoznačná identifikácia používateľov eGovernment služieb, vytvoria sa
podmienky pre príjem podaní a podnetov v elektronickej forme a využívanie elektronických formulárov
pri vybavovaní správnych agend. Nový identifikátor bude možné využívať aj pre vydanie certifikátu pre
zaručený elektronický podpis a pre ostatné služby eGovernmentu. Štruktúra identifikátora je pripravovaná
tak, aby mohla byť využívaná v identifikačných a autentizačných prostriedkoch . V súčasnosti sa v SR používa
ako všeobecný identifikačný údaj fyzickej osoby rodné číslo, ktoré obvykle zabezpečuje jednoznačnosť
osobných údajov v informačných systémoch. Projekt Informačný systém Identifikátora fyzických osôb je
v procese obstarávania.
Alena Koišová, MV SR
w w w. o p i s . g o v. s k
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AKTUÁLNE INFORMÁCIE O REALIZÁCII PROJEKTOV NA ÚGKK SR
ESKN – aktuálny stav
Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN), ako súčasti celkovej
architektúry eGovernmentu, je zavedenie a poskytovanie elektronických služieb katastra nehnuteľností
(KN) s možnosťou ich využitia na právne úkony. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutná centralizácia
informačného systému KN, vytvorenie jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov o KN ako aj
vytvorenie referenčných zdrojových údajov národnej infraštruktúry priestorových informácií. Realizácia
projektu má viesť k zjednodušeniu, sprehľadneniu, a najmä zefektívneniu výkonu rezortu KN vo vzťahu
k občanom, podnikateľským subjektom a ostatným organizáciám štátnej a verejnej správy.
Súčasný stav
Projekt ESKN mal podľa pôvodného plánu skončiť v septembri 2012. V procese schvaľovania rezortnej
legislatívy a legislatívy pokrývajúcej elektronizáciu verejnej správy došlo k viacerým skutočnostiam, ktoré
vyvolali posuny odhadovaných termínov platnosti a účinnosti týchto zákonov ako aj potrebu viacnásobných
revízií rezortnej legislatívy, najmä:
1. z novelizácie existujúceho katastrálneho zákona bolo potrebné prejsť vzhľadom na charakter zmien
k tvorbe nového katastrálneho zákona,
2. zosúladenie a doplnenie aspektov elektronizácie nového katastrálneho zákona vzhľadom na priamu
väzbu so zákonom o elektronizácii verejnej správy.
Vzhľadom na úzku previazanosť legislatívy s výkonom činností v rámci katastra je potrebné pri revízií
legislatívy precizovať aj implementačné činnosti súvisiace s vývojom diela, následkom čoho dochádza
k časovému posunu procesov implementácie, testovania, duálnej prevádzky, ako aj samotného nasadenia
do rutinnej prevádzky na jednotlivých správach katastra. V súčasnosti, pri nasadzovaní nových verzií
vyvíjaných častí informačného systému, je v rezorte geografie, kartografie a katastra prioritou testovanie
odovzdávaných komponentov, keďže nový systém úplne nahradí dnes používané systémy, zavedie
v rámci rezortu centralizáciu a elektronizáciu procesov a služieb, ktorá sa bude týkať všetkých interných
zamestnancov ako aj externých používateľov - občanov, podnikateľských subjektov a ostatných organizácií
štátnej a verejnej správy.
Sekvenčná následnosť uvedených skutočností viedla k prehodnoteniu harmonogramu projektu
a posunutiu termínu ukončenia na február 2014.
Otvorené otázky a riziká projektu ESKN :
Stav legislatívy
Udržateľnosť projektu
• Nevyjasnená otázka financovania prevádzky IS po jeho spustení do rutinnej prevádzky.
Certifikované prostriedky na podpisovanie ZEP
• Zabezpečenie integrácie s certifikovanými prostriedkami pre podpisovanie a overovanie ZEP (právna
záväznosť vstupov a výstupov služieb).
Digitalizácia papierových dokumentov
• Na dosiahnutie plného potenciálu prínosov nového systému bude potrebné okrem digitalizácie
nových dokumentov zdigitalizovať už existujúce papierové dokumenty, skontrolovať a skonsolidovať
údaje medzi papierovými originálmi listov vlastníctva a údajmi v informačných systémoch. Vzhľadom
na zložitosť a veľký objem s tým súvisiacich prác bude závisieť dĺžka tohto procesu od kapacít
personálnych, technických a finančných zdrojov.
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ZB GIS – aktuálny stav
Ciele projektu
Cieľom projektu Elektronické služby katastra
nehnuteľností – Základná báza údajov pre geografický
informačný systém je poskytovanie referenčných
zdrojových údajov národnej infraštruktúry
priestorových údajov a sprístupnenie referenčných
údajov a informácií ZB GIS prostredníctvom
elektronických služieb. Projekt je zameraný
na poskytovanie kvalitných interoperabilných
priestorových geografických informácií pre verejnú
správu, občanov a podnikateľov zabezpečením
integrovanej
infraštruktúry
referenčných
priestorových informácií. Údaje ZB GIS budú slúžiť
ako základný údajový podklad pri budovaní ostatných geoinformačných systémov verejnej správy.
Poskytovanie priestorových informácií bude zabezpečené prostredníctvom webových služieb a priestorové
informácie bude možné využiť pre potreby štátnych orgánov, ako aj miestnu a regionálnu samosprávu,
podnikateľské subjekty a verejnosť.
Stav projektu
Podľa pôvodného harmonogramu mal byť projekt ukončený 30.11.2012.
V čase 11/2010 – 4/2011 bol projekt ZB GIS podrobený detailnej kontrole sprostredkovateľským orgánom,
v rámci ktorej nebolo možné pokračovať podľa schváleného harmonogramu. Po opätovnom nábehu
realizačných prác bolo snahou projektových tímov vyrovnať sa s polročným sklzom v harmonograme, ale
napriek vynaloženému úsiliu sa tento plán napĺňal veľmi ťažko.
V priebehu realizácie projektu ZB GIS, dochádzalo k zmenám aj na projektoch realizovaných v rámci OPIS,
ktoré majú významný vplyv na priebeh implementácie. Projekt ZB GIS v návrhových dokumentoch počítal
s dostupnosťou funkcionalít, ktoré projekty ESKN, UPVS a Základné registre majú poskytovať.
V súčasnosti je zrejmé, že harmonogram projektu ESKN je posunutý o viac ako jeden rok a aj spoločné
moduly eGov, ktoré sú z hľadiska realizácie finálnej fázy integrácie projektu ZB GIS nevyhnutné budú
k dispozícii až v priebehu nasledujúcich mesiacov. Snaha projektových tímov minimalizovať vplyv
posunu projektu ESKN na termín poskytovania elektronických služieb a naplnenie cieľov projektu ZB GIS
v zmysle výzvy v čo najkratšom čase, vyústila do implementácie prvkov riadenia informačnej bezpečnosti
a nevyhnutnej funkcionality ESKN v prostredí ZB GIS tak, aby v marci 2013 mohli byť elektronické služby
spustené do overovacej pilotnej prevádzky. Rutinná prevádzka, spĺňajúca všetky technické a legislatívne
požiadavky je naplánovaná na október 2013.
Otvorené otázky a riziká projektu ZB GIS :
Integrácia modulov na eGov
Prevádzkové náklady
• Nevyjasnená otázka financovania prevádzky IS po jeho spustení do rutinnej prevádzky.
Letecké meračské snímky. Digitálny model reliéfu
• Absencia LMS pre potreby aktualizácie údajov ZBGIS a nedostupnosť zdrojov na ich zabezpečenie.
ÚGKK SR
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PRIORITNÁ OS Č.2 OPIS: ROZVOJ „ROZVOJ PAMÄŤOVÝCH A FONDOVÝCH
INŠTITÚCIÍ A OBNOVA ICH NÁRODNEJ INFRAŠTRUKTÚRY“
Úvod
Prioritná os č.2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) sa dostala do svojej implementačnej
fázy. Dynamika pokroku v čerpaní a realizovaní aktivít v rámci národných projektov naznačuje, že je
reálny predpoklad naplniť ciele zamerané na tvorbu digitálneho obsahu zo zbierok a fondov fondových
a pamäťových inštitúcií a jeho sprístupňovanie.
Súčasný stav
Podpísaním zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k národnému projektu Harmonizácia
informačných systémov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 12.10.2012, sa podarilo zazmluvniť všetky
plánované národné projekty. Ich aktualizovaný prehľad je uvedený v tabuľke č.1:
Tabuľka č.1: Prehľad zazmluvnených národných projektov
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V rámci národných projektov sa plnia ciele OPIS PO2 prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktorých
prehľad je tabuľke č.2:
Tabuľka č.2: Merateľné ukazovatele v rámci národných projektov

Dňa 14. februára 2012 bola vyhlásená dopytovo-orientovaná výzva „Digitalizácia kultúrneho dedičstva
rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií“, s termínom predkladania žiadostí
o nenávratný finančný príspevok do 29. júna 2012 a indikatívna výška finančných prostriedkov po znížení
kvôli plánovanej realokácii je 20 000 000 EUR. V súčasnosti sú predložené žiadosti o NFP po odbornom
hodnotení. Následne zasadla aj výberová komisia, ktorá odporučila na základe výberových kritérií na
schválenie a neschválenie tie žiadosti o NFP, ktoré „prešli“ odborným hodnotením. Výberová komisia
odporučila na schválenie príspevok NFP v celkovej sume 17 637 193,17 EUR.
Čerpanie
Kontrahovanie za prioritnú os č.2 predstavuje k 26.11.2012 sumu 144 700 000 EUR. Čerpanie k 26.11.2012
predstavovalo hodnotu 15 793 493,75 EUR (zdroj ERDF). Zároveň je za prioritnú os č.2 v aktuálnej súhrnnej
žiadosti o platbu suma 6 373 532,69 EUR (zdroj ERDF).
Riadiaci orgán schválil zavedenie zjednodušených pracovných výkazov, čo sa následne premietne do
aktualizácie Metodického usmernia SORO k predkladaniu žiadostí o platbu. Pracovníci zaradení do hlavných
aktivít projektov pracujúci na 100% pre projekt, budú vykazovať činnosti zjednodušenou formou, ktorá
uľahčí a najmä zrýchli procesy predkladania a schvaľovania žiadosti o priebežné platby na personálne
výdavky.
Záver
Stav implementácie prioritnej osi č.2 dokazuje, že sa podarí naplniť nielen plánované čerpanie na rok
2012 spolu so zohľadnením pravidla n+3, ale aj smeruje k tomu, že sa budúci rok výrazne pohne vpred
systematická masová digitalizácia kultúrneho dedičstva Slovenska, nakoľko sa priebežne buduje niekoľko
digitalizačných pracovísk a zároveň zabezpečuje infraštruktúra vhodná na uchovávanie digitálneho
obsahu v kultúrnom sektore.
MK SR
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Súťaž o OPIS

ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV A ZÁUJMOV OBČANOV
A PODNIKATEĽOV SR V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA ZAHRANIČNÝCH VECÍ
A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Cieľom projektu je vybudovanie elektronických služieb Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Navrhované riešenie bude pokrývať všetky oblasti, v ktorých MZVaEZ SR poskytuje služby občanom a podnikateľom a bude obsahovať vlastnosti pre riešenie požiadaviek občanov a podnikateľov
v oblastiach podpory pri cestách do zahraničia.
Súťažná otázka:
Aká je celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na toto písomné vyzvanie?
a)
b)
c)

10 000 000,00 €
20 000 000,00 €
30 000 000,00 €

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 31. decembra 2012 na mailovú adresu jana@p3.sk.
Trom vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú
Partnerstvá pre prosperitu a spoločnosti Municipalia, Slovakodata a SWAN.
Výhercami súťaže o OPIS z čísla 05/2012 sú: Lauček Zdeno, Ružomberok, Luštiková Anna, Vikartovce,
Tichý Boris, Bratislava. Správna odpoveď na súťažnú otázku: b) 37.
Výhercom blahoželáme!
(jm)

Aktuálne informácie o OPIS nájdete na www.opis.gov.sk

KONTAKTY NA ORGÁNY OPIS
Riadiaci orgán OPIS
Úrad vlády SR
RO OPIS
Námestie slobody č.1
813 70 Bratislava
Tel.: 02 572 95 946
Fax: 02 544 34 730
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
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry
Námestie SNP 12
843 21 Bratislava
Tel: 02 204 82 709
Mail: sork@culture.gov.sk
www.opis.culture.gov.sk
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