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n+3 v roku 2011. Z vyčlenených
prostriedkov tak neprepadne ani
euro.
Podľa pravidla n+3 mal Operačný
program Informatizácia spoločnosti,
MF SR na rok 2011 vyčerpať 71,6 mil.

Porovnanie plánovaného a skutočného čerpania ERDF do
konca roka 2011 za OPIS

pokračovanie na str. 2
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EUR z ERDF. Začiatkom roka boli k
čerpaniu OPIS vyhlasované prognózy,
že stanovené prostriedky sa nepodarí
vyčerpať a mnohé názory boli veľmi
skeptické. Postupne, aj vplyvom
zavedenia Akčného plánu zrýchlenia
čerpania, ktorý bol schválený 16.
marca 2011 sa tempo čerpania
zrýchlilo a v septembri (29.9.2011)
OPIS splnil záväzok – pravidlo n+3
a vyčerpal 71,6 mil. EUR z ERDF. Do
konca septembra 2011 bolo z OPIS
vyčerpaných 72,31 mil. EUR.
Momentálne je v procese schvaľovania
písomné vyzvanie pre projekt:
• Dátové centrum obcí a miest.
Po schválení bude toto písomné
vyzvanie zverejnené.
Dňa 6.októbra 2011 MF SR zverejnilo
a vyhlásilo písomné vyzvania pre
projekty:
• Elektronické služby Generálnej
prokuratúry SR,
• Elektronizácia služieb
Ministerstva hospodárstva SR,
• Elektronické služby Finančnej
správy I. – Oblasť daňová.
Súhrnná alokácia predmetných
(štyroch) písomných vyzvaní
predstavuje celkovú sumu vo
výške takmer 124 mil. EUR. Vyššie
uvedené národné projekty prispejú
k budovaniu eGovernmentu v SR,
nakoľko prinesú elektronizáciu
procesov a ich sprístupnenie občanom
a podnikateľom prostredníctvom
kvalitných elektronických služieb.
Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok budú predložené v
najneskoršom termíne 5. decembra
2011. (Ďalšie informácie k týmto
trom výzvam nájdete na nasledujúcej
strane.)
MF SR v súčasnosti pripravuje sériu
projektov, ku ktorým sa pripravujú
v spolupráci s prijímateľmi štúdie
uskutočniteľnosti. Písomné vyzvania
k týmto projektom MF SR vyhlási do
konca roka 2011.

Čerpanie OPIS v porovnaní s ostatnými OP
Vyčerpané prostriedky k
30.9.2011

Operačný program
Operačný program Doprava

838 280 632,81

Regionálny operačný program

569 904 732,77

Operačný program Zamestnanosť a
sociálna inklúzia

308 992 492,34

OP Životné prostredie

303 291 777,15

OP Konkurencieschopnosť a
Hospodársky rast

284 296 692,35

OP Výskum a vývoj

238 160 181,37

OP Informatizácia spoločnosti

93 953 191,93

Operačný program Zdravotníctvo

93 826 272,25

OP Vzdelávanie

80 764 329,05

Operačný program Technická pomoc

43 902 486,28

Operačný program Bratislavský kraj

27 675 002,91

Čerpanie jednotlivých projektov k 29.9.2011
Názov projektu

Prijímateľ

Vyčerpaná suma

eSlužby pre osvedčenie o evidencii
vozidla

MV SR

20 670 147,81

eSlužby katastra nehnuteľností

UGKK SR

19 192 095,09

Elektronizácia služieb MPSVR SR

MPSVR SR

8 186 409,65

eSlužby zdravotníctva

MZ SR

6 654 284,95

IS registra fyzických osôb

MV SR

6 594 994,44

Elektronická identifikačná karta

MV SR

4 373 618,17

eSlužby katastra nehnuteľností –
ZB GIS
eSlužby Štatistického úradu

UGKK SR

3 601 238,69

ŠÚ SR

2 391 467,11

eSlužby centrálneho
elektronického priečinka

MF SR

2 239 934,60

Kontrolórsky informačný systém

NKÚ SR

2 194 523,26

eSlužby centrálnej ohlasovne

MV SR

1 565 256,00

MF SR
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PÍSOMNÉ VYZVANIE NA TRI NÁRODNÉ PROJEKTY BOLI ZVEREJNENÉ
V rámci prioritnej osi č. 1 OPIS boli 6. októbra 2011 zverejnené písomné vyzvania na tri národné projekty:
• Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR
• Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR
• Elektronické služby Finančnej správy I – Oblasť daňová.
V rámci písomných vyzvaní na uvedené národné
projekty, môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok
predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v
rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti,
prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na
centrálnej úrovni.
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) k týmto
projektom budú predložené najneskôr 5. decembra 2011.
Národný projekt: Elektronické služby Generálnej
prokuratúry SR je zameraný na:
• vytvorenie podmienok pre získavanie a
poskytovanie informácií v súvislosti s výkonom
prokurátorského dozoru a oprávnení prokurátora v
boji proti kriminalite,
• poskytovanie služieb generálnej prokuratúry
vyplývajúcich zo zákona voči občanovi ako
účastníkovi konania,
• poskytovanie služieb registra trestov oprávneným
orgánom a osobám,
• prepojenie na relevantné informačné systémy (IS)
ostatných orgánov činných v trestnom konaní a IS
budovaných v rámci EÚ.
Národný projekt: Elektronizácia služieb Ministerstva
hospodárstva SR je zameraný na vytvorenie rezortného
centra zdieľaných služieb (rezortného cloud-u)
zabezpečujúceho poskytovanie elektronických služieb
pre občanov a podnikateľov s cieľom minimalizácie
ich administratívneho zaťaženia. Cieľom projektu je
sprístupnenie troch hlavných skupín elektronických
služieb Ministerstva hospodárstva SR a zabezpečenie ich
všeobecnej použiteľnosti.
• Informačné služby – ide o služby, v rámci ktorých
rezort hospodárstva zabezpečuje poskytovanie
požadovaných informácií verejnosti elektronickým
spôsobom. Do tejto skupiny patria služby z
tematického bloku Informovanie.
• Transakčné služby – ide o služby charakteristické
obojstrannou elektronickou komunikáciou a
výmenou vstupných a výstupných podkladov
medzi rezortom hospodárstva a verejnosťou.
Do tejto skupiny patria služby z tematických
blokov Riadenie nehnuteľností, Prijímanie hlásení,
Osvedčovanie, Licencovanie a osvedčovanie a
Dotácie.
• Služby proaktívneho poradenstva - ide o
personalizované poskytovanie služieb rezortom

hospodárstva, ktoré je šité na mieru konkrétneho
klienta. Takéto služby sa prioritne poskytujú
proaktívne, čo vyžaduje znalosť klienta a
jeho potrieb. Do tejto skupiny patria služby z
tematických blokov Podpora investícií, Podpora
exportu a Podpora podnikateľov.
Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy
I – Oblasť daňová je zameraný na:
Zavedenie vysoko sofistikovaných elektronických služieb pre
riešenie daňových agend finančnej správy
• Zavedenie plnej obojsmernej interakcie v
elektronických službách daňových agend,
• Vytvorenie personalizovanej osobnej schránky pre
daňové subjekty, umožňujúcej kontextové ponuky
a správu služieb, správ, sledovanie dotknutých
procesov, náhľady relevantných dokumentov,
prístup k osobnému účtu pre každý registrovaný
daňový subjekt, a pod.,
• Umožnenie elektronického prístupu k všetkým
dokumentom tvoriacim komunikáciu medzi
úradom a daňovým subjektom,
• Kompletná elektronizácia procesov daňových
agend, od vstupnej úrovne, cez spracovateľskú, po
výstup.
Vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného
prostredia finančnej správy pre riešenie daňových agend
• Definovanie organizačnej štruktúry finančnej
správy,
• Konsolidácia informačných systém v súlade s
prebiehajúcou reformou,
• Implementácia transakčného daňového
informačného systému,
• Vybudovanie integračnej platformy schopnej
prepojiť v budúcnosti všetky systémy spravujúce
úlohy spojené so spoločným výberom daní, ciel a
odvodov.
Zabezpečenie používania elektronických služieb daňových
agend v kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS
• Vytvorenie podmienok pre daňové subjekty, keď
nebude nutné pre potreby procesov eGovernment
služieb daňovej agendy dokladať informácie, ktoré
už sú evidované v iných informačných systémoch
daňovej správy alebo v systémoch iných orgánov
verejnej správy,
• Zabezpečenie konzistentného, jednoduchého a
bezpečného podpisovania dokumentov.
Viac na www.informatizacia.sk.
w w w. o p i s . g o v. s k
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SEMINÁR TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY IV AJ O PRIORITNEJ OSI Č. 3 OPIS
Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen
ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a
občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP)
zorganizovali dňa 28. septembra 2011 v priestoroch

štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií
a informatizácie spoločnosti (Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Telekomunikačný
úrad SR, Úrad vlády SR, Národná agentúra pre sieťové a
elektronické služby).
O implementácii prioritnej osi č. 3 OPIS, prípravách
národných projektov i prebiehajúcich rokovaniach na
schválenie štátnej pomoci v Bruseli hovoril vo svojej
prezentácii generálny riaditeľ NASES Branislav Máčaj.

Účastníci seminára sa detailne zaujímali aj o spôsob realizácie
národných projektov PO3 OPIS

Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici štvrtý
ročník odborného seminára „Telekomunikačné stavby
IV“ s podtitulom Pravidlá poskytovania štátnej pomoci
na urýchlenie budovania prístupových sietí novej
generácie.
Program seminára bol určený najmä pre
prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí,
ktorí budujú infraštruktúru prístupových sietí.
Seminár svojím obsahom nadviazal na predchádzajúce
tri ročníky, a to najmä témami odborných príspevkov
a záujmom účastníkov o aktuálny stav rozvoja
širokopásmového internetu na Slovensku. Zúčastnilo
sa ho viac ako 40 účastníkov z radov prevádzkovateľov
a poskytovateľov elektronických komunikačných sietí
a služieb a ich záujmových združení, ako aj zástupcovia

Generálny riaditeľ NASES Branislav Máčaj informoval o aktuálnom stave implementácie PO3 OPIS

V panelovej diskusii zúčastnení diskutovali na témy
pravidlá poskytovania štátnej pomoci na urýchlenie
budovania prístupových sietí novej generácie a
nové stavby výškového charakteru a ich vplyv na
prevádzku bezdrôtových spojov. Odpovedali tiež na
otázky účastníkov seminára, ktoré sa týkali najmä dlho
očakávanej výzvy OPIS pre prioritnú os č. 3 Zvýšenie
prístupnosti k širokopásmovému internetu.
Ivana Latiaková, Vladimír Murín, SES
Jana Mlynárčiková, PPP

VZNIK ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA DEUS
Dňa 2. augusta 2011 nadobudla účinnosť zakladateľská zmluva o založení záujmového združenia
právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Toto združenie sa
stáva oprávneným žiadateľom o NFP pre národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) v rámci
OPIS. Jeho zakladateľmi sú Združenie miest a obcí Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
DEUS bude zabezpečovať okrem iného aj samotnú prevádzku DCOM.
Znenie zakladateľskej zmluvy nájdete tu:
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=242596&l=sk
(jm)
w w w. o p i s . g o v. s k
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NÁVRH ZÁKONA O ELEKTRONIZÁCII ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV
Návrh zákona o elektronizácii administratívnych procesov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vychádza
z legislatívneho zámeru zákona o elektronickej verejnej správe, schváleného vládou SR uznesením č. 657 z 29.
septembra 2010.
Jeho hlavnými cieľmi je:
1. zadefinovanie základných prvkov a pravidiel
poskytovania elektronických služieb verejnej správy
s právne záväzným účinkom pre poskytovateľa i
adresáta elektronických služieb,
2. určenie povinností správcov základných registrov,
spoločných modulov a iných častí systému, vrátane
stanovenia sankcií a zodpovednosti za škodu pri
porušení svojich povinností.
3. prepojenie základných registrov verejnej správy, v
ktorých sa budú získavať a ukladať všetky relevantné
informácie v centrálne prepojených registroch,
4. zavedenie elektronických osobných schránok,
5. umožnenie konverzie písomností z listinnej do
elektronickej podoby,
6. komplexná úprava elektronického doručovania
písomností s právne záväzným účinkom.
Zákon nebude nahrádzať klasické „papierové“ vedenie
úradnej agendy, ale mu vytvára komplexnú elektronickú
alternatívu s cieľom zefektívniť, zlacniť, zrýchliť a skvalitniť
vybavovanie úradnej agendy.
Zákon definuje základné stavebné prvky integrovanej
architektúry e-Governmentu – tzv. spoločné moduly.
Tieto sa skladajú z identifikačného modulu, centrálneho
metainformačného systému verejnej správy, modulu
elektronických osobných schránok, modulu schválených
elektronických formulárov a platobného modulu.
Zákon zavádza elektronické osobné schránky pre
doručovanie písomností. Ich cieľom je zefektívnenie
komunikácie medzi občanom a úradom prostredníctvom
jedného miesta na doručovanie i odosielanie úradnej
elektronickej korešpondencie. Zároveň sa tak eliminuje
rozšírená praktika vyhýbania sa doručovaniu úradných
písomností adresátmi, čo neúmerne predlžuje a často i
znefunkčňuje správne i súdne konanie.

Používateľ si môže zvoliť medzi štátnymi schránkami
spravovanými Úradom vlády Slovenskej republiky
(určený zo zákona a štátom garantovaný) alebo medzi
súkromnými schránkami spravovanými akreditovanými
správcami, ktorými budú napríklad telekomunikační
operátori, poštové podniky resp. iné právnické osoby
s vybudovanou sieťovou infraštruktúrou. Dôsledné
využívanie modulu elektronickej osobnej schránky
umožní zníženie papierovej agendy a jej plnoprávne
prevedenie na elektronickú formu. Znamená to
odbremenenie administratívy verejnej moci a zrýchlenie
procesov z pohľadu občanov i podnikateľského sektora.
Konverzia dokumentu umožní prevod písomností
z listinnej do elektronickej podoby a naopak.
Skonvertovaný dokument má pri úkonoch voči orgánom
verejnej správy a iným orgánom verejnej moci ako aj
iným osobám rovnaké právne účinky ako pôvodný
dokument a je použiteľný na právne účely v rovnakom
rozsahu ako originál.
Výdavky spojené s realizáciou zákona budú zabezpečené
jednak v rámci schválených limitov výdavkov jednotlivých
rozpočtových kapitol na príslušný rozpočtový rok
a jednak z Operačného programu Informatizácia
spoločnosti (1. prioritná os).
Návrh zákona prešiel medzirezortným pripomienkovým
konaním (23.9.-13.10.2011), v súčasnosti sa vznesené
pripomienky a námety analyzujú a spracúvajú tak, aby
mohol byť materiál po vykonaní rozporových konaní a
definitívnej finalizácii návrhu predložený do ďalšieho
legislatívneho štádia - a to na rokovanie Legislatívnej
rady vlády SR.
JUDr. Ronald Strehár, Odbor legislatívy, štandardov
a bezpečnosti informačných systémov, Sekcia
informatizácie spoločnosti MFSR

ZASIELANIE NÁMETOV NA PROJEKTY EGOVERNMENTU UKONČENÉ
V priebehu celého leta tohto roku sa verejnosť mohla zúčastniť výzvy Ministerstva financií SR a zasielať nápady na
projekty eGovernmentu. V súčasnosti ministerstvo spracováva celkovo až 64 námetov a vyhodnocuje všetky prijaté
námety najmä z pohľadu vylúčenia duplicít s už pripravovanými, resp. realizovanými projektmi, ako aj z pohľadu
efektívnosti a udržateľnosti predstavených riešení. O výsledkoch vyhodnotenia sa môžete v najbližšom období
dozvedieť na www.informatizacia.sk.
(jm)
w w w. o p i s . g o v. s k
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MESTÁ A OBCE MAJÚ ZÁUJEM VYUŽÍVAŤ OPIS PROSTRIEDKY V
RÁMCI INFORMATIZÁCIE SAMOSPRÁVY
Viac než 150 zástupcov slovenských miest a obcí sa dňa 12. októbra 2011 vo Vyhniach stretlo na odbornej
konferencii DATALAN Digitálne mesto.
Na konferencii vystúpil
okrem iných odborných
prednášajúcich a hostí aj
generálny riaditeľ sekcie
informatizácie spoločnosti
Ministerstva financií SR
Miloš Molnár. Ako uviedol
vo svojom príspevku,
hlavným cieľom je účelne
vyčerpať investičné
prostriedky, ktoré sú
mestám a obciam v rámci
informatizácie samosprávy
k dispozícii. Aj napriek
aktuálnej situácii je pre MF
SR dôležité pokračovať a ísť
v pred podľa nastavených plánov. „V dvoch základných
skupinách projektov plánujeme alokovať spolu 180
mil. eur – pre národný projekt DCOM 50 mil. eur a pre
dopytové projekty, tzv. eMestá, 130 mil. eur. Čo sa
najbližších krokov týka, výzvy pre mestá sú plánované
na február 2012 a implementovanie projektov má

termín od júla budúceho roku,“ informoval. Úlohou
MF SR bude podľa jeho slov hlavne metodické
usmerňovanie a v konečnom dôsledku aj samotná
informačná podpora pre mestá a obce pri žiadostiach o
nenávratný finančný príspevok.
Očakávania a prínosy transparentného obstarávania
prostredníctvom e-aukcií predstavili zástupcovia
Šenkvíc a Stupavy, zámery a budúcnosť využívania
on-line formulárov prezradilo mesto Nové Zámky. O
skúsenostiach s riadením agendy informoval zástupca
Trstenej a skúsenosti s Digitálnym zastupiteľstvom
odprezentovala obec Sečovce, ktorá ako prvá obec
na Slovensku využíva riešenie spôsobom softvér ako
služba.
(Kompletné informácie o podujatí, prezentácie a
fotogalériu nájdete na adrese www.datalan.sk/
digitalnemesto).
Zdroj: DATALAN
(jm)
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IT SUMMIT 2011
Dňa 6. októbra 2011 sa v hoteli Park Inn Danube, Bratislava konala konferencia IT Summit 2011. Konferencia bola
zameraná na Informatizáciu spoločnosti na Slovensku, pričom hlavnými piliermi konferencie boli témy, ktoré sa
vzťahovali na Informačno komunikačné technológie (IKT) a Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS).
Prezentujúcimi z Ministerstva financií SR ako
sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom
OPIS boli: Miloš Molnár (generálny riaditeľ sekcie
informatizácie spoločnosti), Ján Hochman (riaditeľ odboru
legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných
systémov), Gabriel Rusznyák (riaditeľ odboru riadenia
projektov), Densia Žiláková (riaditeľka odboru riadenia
OPIS) a Pavol Kárász (hl. architekt programovej kancelárie).
Jednotlivé prezentácie, ktoré odzneli k téme Operačného
programu Informatizácie spoločnosti sa venovali otázkam
ako:
• Stratégia OPIS, legislatívne a vecné zámery (Miloš
Molnár)
• Zákon o eGovernmente, zákon o informačnej bezpečnosti (Ján
Hochman)
• Aktuálny stav čerpania OPIS (Gabriel Rusznyák)
• Míľové pokroky v OPISe (Densia Žiláková)
• Aktuálne výstupy vybraných projektov a ďalšie zamerania PgK (Pavol
Kárász)
K téme OPIS odzneli tiež prezentácie Slavomíra Božoňa z Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR a Jána Beňa z Najvyššieho kontrolného úradu
SR. P. Božoň sa venoval vo svojej prezentácií implementácií národných
projektov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v rámci OPIS a p.
Beňo vystúpil s prezentáciou na tému: Národný projekt: „Kontrolórsky
informačný systém NKÚ SR“.
Zdroj: MF SR
Fotografie: ITAS

Aktuálne informácie o OPIS nájdete na http://opis.gov.sk/

HODINA OTÁZOK A ODPOVEDÍ
Za účelom zvýšenia informovanosti MF SR zaviedlo pravidelné stretnutia s novinármi, odbornou i laickou
verejnosťou. Stretnutia nesú názov „Hodina otázok a odpovedí“ a realizujú sa pravidelne každý utorok v priestoroch
MF SR. Ak máte otázky súvisiace s aktuálnym stavom OPIS, ako aj otázky o jednotlivých projektoch, finančných či
riadiacich činnostiach máte možnosť tak urobiť práve na týchto stretnutiach. Jednotlivé témy, ktoré sú predmetom
stretnutí, môžete sledovať prostredníctvom kalendára, ktorý nájdete na www.informatizacia.sk.
(jm)
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PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
V RÁMCI OPIS PRIORITNÁ OS 2 SA ROZBEHLO
Prvé tri z deviatich žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty v rámci implementácie
Operačného programu Informatizácia spoločnosti prioritná os 2 boli predložené na Sprostredkovateľský orgán
pod riadiacim orgánom na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) boli predložené v termínoch stanovených v písomných
vyzvaniach:
• 30.septembra 2011 - Digitálna galéria – žiadateľ Slovenská národná galéria v Bratislave
• 7. októbra 2011 – Digitálne múzeum - žiadateľ Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
• 7. októbra 2011 – Digitálny pamiatkový fond - žiadateľ Pamiatkový úrad SR v Bratislave
Žiadosti boli zaregistrované v systéme ITMS a v súčasnosti prebieha hodnotiaci proces. V priebehu novembra by
mali byť predložené všetky ostatné ŽoNFP pre národné projekty v rámci prioritnej osi 2.
Vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy zameranej na Digitalizáciu kultúrneho dedičstva rezortných a
mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií sa presunulo na 4. štvrťrok 2011.
Výzva bude zameraná najmä na nasledovné rámcové aktivity prioritnej osi 2 OPIS:
• záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving,
• systematická podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva vrátane
digitalizovania záznamov audiovizuálneho fondu /filmového + audio/,
• digitálna rekonštrukcia filmových materiálov,
• digitálna rekonštrukcia audio a audiovizuálnych záznamov,
• systematická digitalizácia a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami.
Dopytovo orientovaná výzva bude vyhlásená pre všetkých oprávnených žiadateľov v rámci OPIS PO2, nielen pre
záujemcov, ktorý deklarovali predbežný záujem o danú výzvu.

ZOZNAM PÍSOMNÝCH VYZVANÍ/VÝZIEV PRE PO2 OPIS
Názov projektu

Žiadateľ

Rozpočet projektu

Digitálna knižnica a digitálny archív

Slovenská národná knižnica

49 667 500,00 EUR

Digitálna galéria

Slovenská národná galéria

16 009 000,00 EUR

Digitálne múzeum

Múzeum Slovenského národného
povstania

27 612 000,00 EUR

Digitálny pamiatkový fond

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

10 600 000,00 EUR

Digitálna audiovízia

Slovenský filmový ústav

24 200 000,00 EUR

Centrálna aplikačná infraštruktúra a
registratúra

Národné osvetové centrum

23 797 000,00 EUR

Centrálny dátový archív

Univerzitná knižnica v Bratislave

33 193 918,00 EUR

Harmonizácia informačných systémov

Národné osvetové centrum

8 868 256,00 EUR

Dokumentačnoinformačné centrum
rómskej kultúry

Štátna vedecká knižnica v Prešove

1 924 000,00 EUR

Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných dopytová výzva
a mimorezortných
pamäťových a fondových inštitúcií

21 286 683,00 EUR

Zdroj: MK SR
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Súťaž o OPIS

NÁRODNÝ PROJEKT ELEKTRONICKÉ SLUŽBY GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR
V tomto čísle ste sa mohli dočítať o troch aktuálnych výzvach, ktoré Ministerstvo financií SR ako
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zverejnilo
v tomto mesiaci (http://www.informatizacia.sk/aktualne-vyzvy-opis/609s ). Jednou z uvedených výziev bola aj
výzva pre národný projekt Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR.

Súťažná otázka:
Aká je celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné
vyzvanie vrátane DPH?
a)
b)
c)

4 460 000 €
14 460 000 €
54 460 000 €

Vaše odpovede na súťažnú otázku spolu s kontaktnými údajmi zasielajte do 15.novembra 2011 na mailovú adresu
jana@p3.sk. Trom vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré
venuje občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu a spoločnosť TEMPEST a.s..
Výhercami súťaže o OPIS z čísla 02/2011 sú: Gnida Roman, Trstená, Skáčiková Lýdia, Lazany a Suchá Dana, Dolná
Poruba. Správna odpoveď a) 16,54 MEUR. Výhercom blahoželáme!
(jm)

Kontakty na orgány OPIS
Riadiaci orgán OPIS
Úrad vlády SR
RO OPIS
Námestie slobody č.1
813 70 Bratislava
Tel.: 02 5729 5510
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 a cestovného ruchu SR
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

OPIS NEWS – elektronický newsletter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti (OPIS). Pre MF SR ako SORO OPIS
vydáva občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP).
Editor: Milan Ištván, tel.: 0905 351 962, milan@p3.sk. Grafika: office@p3.sk. Uzávierka čísla 3/2011: 19.10.2011.
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