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PRÁCA VO VŠETKÝCH OSIACH OPIS
SA EŠTE LEN ZAČÍNA
V prvom čísle OPIS News v roku 2012 sa patrí ohliadnuť
za uplynulým rokom. Rozhodne bol zaujímavý a preto je
jeho pripomenutie namieste.
Začiatok roka 2011 bol mimoriadne zaujímavý. Už v januári
nás zástupcovia Európskej komisie zodpovední za
monitorovanie eurofondov na Slovensku dôrazne vyzvali
k zmenám. Vzhľadom na prakticky nulové čerpanie OPIS,
kedy boli čerpané len prostriedky na technickú asistenciu,
požadovali zásadné kroky, ktoré by zmenili situáciu
a poskytli nádej na splnenie pravidla čerpania N+3. Toto
pravidlo nekompromisne odkrojí všetky prostriedky, ktoré neboli dočerpané
v dohodnutom období a sú nenávratne pre Slovensko stratené. Motivácia zo
strany komisie však nebola ani potrebná, všetci pracovníci SORO mali záujem
pracovať naplno, len akosi chýbal hýbateľ. Našťastie sa to podarilo prekonať
a vo februári sme prijali Akčný plán čerpania zameraný na zmeny v systéme
práce a čerpania v projektoch.
Čerpanie alokovaných prostriedkov v roku 2011 je uvedené v rámci OPIS News
(graf Porovnanie plánovaného a skutočného čerpania OPIS v roku 2011). Za
ním stála dennodenná práca na individuálnych projektoch a komunikácia
s prijímateľmi. Projektoví manažéri na SORO sledovali vývoj v jednotlivých
pokračovanie na str. 2
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projektoch a mnohokrát sami urgovali prijímateľa
k odovzdaniu žiadosti o platbu, ukončenie míľnika či
preplánovanie nereálnych termínov. Stovky stretnutí,
tisíce telefonátov a emailov. Chápali sme, že schopnosť
prijímateľov realizovať projekty sa vyvíja v čase a je
potrebné im pomôcť. Takmer všetci sa posunuli
v roku 2011 o veľký kus vpred. Nielen v čerpaní, ale
aj v administratíve projektov, ich riadení, riadení rizík
a iných oblastiach spojených s realizáciou projektov.
Limit vyčerpaných prostriedkov podľa pravidla N+3
sme splnili v septembri 2011. Slovensko v OPIS neprišlo
ani o euro. Mohlo by sa zdať, že to nie je žiaden úspech.
Potrebné je však vnímať, že v roku 2011 sme chytali zajaca
za chvost a podarilo sa nám ho chytiť. Teraz je potrebné
aby nastavená rýchlosť bola udržaná a prípadne zvýšená.
Mnoho bolo zrealizovaného v oblastiach, ktoré nie sú
viditeľné okamžite v čerpaní. V oblasti administrácie a jej
zjednodušovania, kde sme dosiahli dramatické zníženie
doby zúčtovania výdavkov. V roku 2011 bol priemer
zúčtovania platby cca 35 dní. V oblasti kontrolných
procesov sme v roku 2011 nápravnými opatreniami
eliminovali negatívne výsledky z vládneho auditu
2009-2010 a dosiahli minimum nálezov, z toho žiadny
systémový. Je to potenciál na známku 1 v roku 2012
(známka 3 bola dôvodom pozastavenia certifikácie
platieb z EK).
Kľúčovým pre OPIS nebol rok 2011, tam sme len
začali realizovať projekty. Ani rok 2012 nebude
najkritickejší. Plánované čerpanie 227 mil. euro
(vrátane spolufinancovania) bude naplnené z projektov
zazmluvnených a s obstaranými aktivitami. Zlomovým
bude rok 2013. V tomto roku bude potrebné vyčerpať
štvrť miliardy euro, ktorých obsah je len z menšej časti
zazmluvnený a nie je vôbec obstaraný. V PO3 bude rok

2013 bodom zlomu, kedy bude jasné, či sa projekty
širokopásmového internetu v obciach stihnú, alebo nie.
V roku 2012 bude potrebné dokončiť kontrahovanie
projektov a obstarávania. Výzvy sú vyhlásené na
takmer celý objem alokovaných zdrojov v PO1 a aj PO2.
Pravdepodobne bude potrebné preskúmať aj samotnú
alokáciu medzi opatreniami. Dôležitou činnosťou bude
prehodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov
v projektoch v PO1. Nevyhneme sa preskúmaniu
a prípadnému prehodnoteniu udržateľnosti projektov,
ktorých parametre boli nastavené v dobe konjunktúry.
Predpoklady udržateľnosti sa vplyvom dlhovej krízy
a nutnosti redukcie prostriedkov zo štátneho rozpočtu
zmenili. Zjednodušene povedané: projekty musíme
korigovať tak, aby boli udržateľné aj po ich skončení.
Úloh pre rok 2012 je veľa a nie sú jednoduché. Okrem
ambiciózneho plnenia OPIS bude potrebné súbežne
pripravovať obdobie 2014 – 2020. Ideálne by bolo, aby
čerpanie v roku 2014 začalo už pripravenými projektmi,
čo znamená vlastne prácu na dvoch operačných
programoch naraz. Je však vytvorený dobrý personálny
základ. Práca vo všetkých osiach OPIS sa ešte len začína.
Skutočná špička z hľadiska nárokov na kvalitu ale aj
kvantitu len príde. V roku 2012 a v roku 2013 sa ukáže
či sme, alebo nie sme, schopní pohnúť s informatizáciou.
Verím, že ľudský potenciál je viac než dostačujúci pre
dosiahnutie všetkých cieľov. Potrebné je zladiť ciele,
očakávania a držať sa jedinej schodnej cesty – pracovať
a dosahovať výsledky bezpečnou a udržateľnou formou.
Skratky neexistujú, jednoduché to nebude. Pripravenému
však praje aj šťastie.
Miloš Molnár
generálny riaditeľ Sekcie informatizácie spoločnosti

Informácie ohľadom informatizácie spoločnosti nájdete na
www.informatizacia.sk

MF SR VYDALO VÝNOS O INTEGROVANÝCH OBSLUŽNÝCH MIESTACH
Dňa 17. 2. 2012 vyšiel v Zbierke zákonov v čiastke č. 17/2012 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 53/2012 zo 14. februára 2012 o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, registrácie,
označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad.
Podľa § 9a zákona o ISVS vykonávajú integrované obslužné miesta funkciu (IOM) miesta asistovaného prístupu
k občanov a podnikateľov k e-službám verejnej správy. Cieľom výnosu je upraviť podrobnosti zriaďovania a prevádzky
IOM.
Viac informácií nájdete na:
http://www.informatizacia.sk/aktuality-mf-sr-vydalo-vynos-o-integrovanych-obsluznych-miestach/13807c.
MF SR
w w w. o p i s . g o v. s k
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ČERPANIE OPIS V ROKU 2012
V roku 2011 sa podarilo Ministerstvu financií Slovenskej republiky (MF SR) ako Sprostredkovateľskému orgánu pod
Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OPIS) splniť záväzok, tzv. pravidlo n+3
na rok 2011, ktoré určovalo, aby sa do konca roka 2011vyčerpali prostriedky vo výške 71,6 mil. Eur z ERDF.
K 20. decembru 2011 bolo však čerpanie až na úrovni 89,3 mil. Eur z ERDF (Graf 1).

Graf 1

V súčasnosti SORO OPIS pokračuje v nasadenom tempe čerpania. I keď v januári 2012 bolo čerpanie o niečo nižšie
ako bolo plánované, už vo februári sa podarilo prekročiť plánovanú hodnotu čerpania o 2,7 mil. Eur z ERDF a celkové
čerpanie OPIS je tak na konci februára 2012 vo výške takmer 101,2 mil. Eur z ERDF.
Tento rok je potrebné naplniť záväzok n+3 2012, čo znamená, že sa musí vyčerpať ďalších minimálne 155,8 mil. Eur
z ERDF aby bola dosiahnutá úroveň čerpania OPIS v roku 2012 aspoň vo výške 227,4 mil. Eur (Graf 2).

Graf 2
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Momentálne plánované čerpanie nie je ohrozené a pokračuje sa v príprave písomných vyzvaní pre ďalšie projekty.
V roku 2011 bolo v rámci prioritnej osi č. 1 OPIS vyhlásených 8 písomných vyzvaní (prehľad v tabuľke 1), pričom pri
troch z nich už prebehlo odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Tento rok boli vyhlásené
zatiaľ 3 písomné vyzvania (tabuľka 2), medzi nimi aj na projekt Ústredného portálu verejnej správy, ktorý je kľúčovým
projektom pre ďalšie projekty, ktoré by sa naň mali napojiť. Celková alokácia týchto troch písomných vyzvaní je vo
výške 76,392 mil. Eur.
Názov
Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva
SR
Elektronické služby Finančnej správy I. – Oblasť
daňová
Dátové centrum obcí a miest
Elektronická zbierka zákonov
Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej
republiky
Elektronické služby Sociálnej poisťovne
Elektronické služby stavebného poriadku a
územného plánovania
Celková alokácia

Písomné vyzvanie
vyhlásené
10/2011

Projekt

Alokácia v Eur (suma

Národný

13.500.000

10/2011

Národný

9.900.000

Národný

49.900.000

Národný
Národný

49.700.000
9.500.000

Národný

3.500.000

Národný

34.000.000

Národný

11.700.000

10/2011; opätovné
vyhlásenie 02/2012
12/2011
12/2011
12/2011; opätovné
vyhlásenie 02/2012
12/2011
12/2011

z písomného vyzvania)

181.700.000

tabuľka 1

Názov
Integrované obslužné miesta
Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu
verejnej správy
Ústredný portál verejnej správy
Celková alokácia

Písomné vyzvanie
vyhlásené
02/2012

Projekt

Alokácia v Eur

Národný

18.540.000

02/2012

Národný

35.400.000

02/2012

Národný

22.452.000
76.392.000

tabuľka 2

V tabuľke 3 sú uvedené projekty, ktorých štúdie uskutočniteľnosti boli schválené Riadiacim výborom pre štúdie
uskutočniteľnosti prioritnej osi č. 1 OPIS a pripravujú sa ich písomné vyzvania, ktoré sú následne predmetom
schvaľovania zo strany Riadiaceho orgánu pre OPIS.

Názov
Digitálna agenda
Vyšetrovací spis
Elektronické služby vedy a vzdelávania
Elektronické služby zdravotníctva II. prioritná oblasť
Elektronické služby Ministerstva zahraničných vecí SR
Elektronizácia služieb Národnej rady SR
Celková alokácia

Projekt
Dopytový
Národný
Národný
Národný
Národný
Národný

Alokácia v Eur
5.000.000
25.000.913
12.000.000
40.000.000
14.000.000
4.499.940
100.500.853

tabuľka 3
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V tabuľke 4 sú zobrazené projekty, ku ktorým sa pripravujú štúdie uskutočniteľnosti.

Názov
UNITAS II
Register priestorových informácií
Register právnických osôb
Zdravotné záchranné systémy
Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ

Projekt
Národný
Národný
Národný
Národný
Národný

tabuľka 4

Nasledovné dva grafy (graf 3 a graf 4) znázorňujú predpoklad čerpania až do roku 2015, či už pre prioritnú os č.1
alebo pre tri prioritné osi v rámci OPIS.

Graf 3

Graf 4

MF SR
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IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI 2 OPIS SA ROZBEHLA
Všetky písomné vyzvania na realizáciu národných projektov vyhlásené v roku 2011 boli uzavreté, pričom v termíne
uzávierky písomných vyzvaní boli podané všetky žiadosti o NFP. Od januára sa rozbehol proces zazmluvňovania žiadostí
o NFP a pre štyri z deviatich národných projektov už boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP.
Jedná sa o projekty:
• Digitálne múzeum
• Digitálna galéria
• Digitálny pamiatkový fond
• Dokumentačno-informačné centrum rómskej
kultúry
Pri zvyšných žiadostiach o NFP pre národné projekty
prebieha schvaľovací proces, pričom je predpoklad
ich zazmluvnenia v dohľadnej dobe. Pri národnom
projekte č. 9 Harmonizácia informačných systémov došlo
k stiahnutiu žiadosti o NFP zo strany žiadateľa. V súčasnosti
je na predloženie tohto národného projektu vyhlásené
nové písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP.
Pre dosiahnutie úplnosti v rámci naplnenia cieľov
prioritnej osi 2 OPIS bola vyhlásená dňa 14. februára
2012 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu dopytovo-orientovaných
projektov „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných
a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií“,
kód: OPIS-2012/2.1/06-DP s dátumom uzavretia Výzvy dňa
14. mája 2012.
Výzva je zameraná na nasledovné rámcové aktivity:
• 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

V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: Rozpočtové
organizácie a jej zariadenia, Príspevkové organizácie,
Verejnoprávne inštitúcie, Obce, mestá a združenia obcí,
a Samosprávne kraje.
Vzhľadom na to, že sa očakáva veľký záujem o danú výzvu
bude Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim
orgánom pre OPIS dňa 28. marca 2012 organizovaný
Seminár pre žiadateľov, ktorý sa uskutoční v priestoroch
hotela Bôrik v Bratislave.
Bližšie informácie o Výzve na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dopytovoorientovaných projektov sú dostupné na internetovej
stránke http://www.opis.culture.gov.sk/vyzvy.
MK SR

HODINA OTÁZOK A ODPOVEDÍ
Za účelom zvýšenia informovanosti, MF SR zaviedlo v júni 2011 pravidelné stretnutia s novinármi, odbornou i laickou
verejnosťou. Stretnutia niesli názov „Hodina otázok a odpovedí“ a realizovali sa v utorkové popoludnia o 15:00 hod.
v priestoroch MF SR.
Na stretnutiach mali účastníci možnosť klásť otázky
týkajúce sa OPIS, ako aj jednotlivých projektov, finančných
či riadiacich činností.
Začiatkom roka 2012 bola pripravená anketa, ktorej
cieľom bolo zistiť, aký záujem by bol o ďalšie pravidelné
stretnutia na témy týkajúce sa projektov OPIS. Z výsledkov
ankety vyplynul pozitívny záujem o pokračovanie Hodiny
otázok a odpovedí, pričom viacerí z účastníkov ankety
uviedli aj témy, ktorým by sa mala venovať pozornosť
v roku 2012.
Najbližšia Hodina otázok a odpovedí sa uskutoční dňa
13. marca 2012 o 15:00 hod. v zasadacích priestoroch
Ministerstva financií SR. Témou budú projekty katastra
nehnuteľností. Z kapacitných dôvodov je potrebné
prihlásiť sa na adrese katarina.paduchova@mfsr.sk.

Záujem o pokračovanie Hodiny otázok a odpovedí

V rámci ankety bol prejavený záujem dozvedieť sa viac
o využívaní ZEP pre elektronické služby a táto téma bude
predmetom Hodiny otázok a odpovedí dňa 27. marca
2012.
MF SR
w w w. o p i s . g o v. s k
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PUBLIC HEARING V ROKU 2011
V minulom roku Sekcia informatizácie spoločnosti zaviedla prezentácie štúdií uskutočniteľnosti pre národné
projekty prioritnej osi č. 1 OPIS.
informácie o harmonograme realizácie projektu a jeho
rozpočet.
V roku 2011 sa uskutočnili štyri takéto verejné prezentácie.
Posledná z nich sa konala 12. decembra v priestoroch
SÚZA v Bratislave. Prezentovaných bolo deväť štúdií
uskutočniteľnosti na Národné projekty, ktorých zoznam
je uvedený v tabuľke nižšie. Všetky prezentácie z „Public
hearing“ nájdete na stránke www.informatizacia.sk
v časti OPIS/Publicita.

Na verejných prezentáciách sa mohli prítomní dozvedieť
základné informácie o pripravovaných projektoch
a tiež bol vyhradený priestor na otázky širokej ale aj
odbornej verejnosti. Každá z prezentácií mala svoju
štruktúru, z ktorej boli jasné východiská daného
projektu, aký bude jeho prínos pre občanov a verejnú
správu, aké sú navrhované riešenia v rámci projektu
a v neposlednom rade prezentácia poskytovala
Štúdia uskutočniteľnosti
Elektronické služby Finančnej správy SR – zjednotenie procesov
Elektronické služby Slovenskej akadémie vied
Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR
Spoločné moduly ÚPVS
Digitálna agenda pre Európu v podmienkach SR
Elektronizácia služieb Národnej rady Slovenskej republiky
Elektronické služby zdravotníctva – 2. prioritná oblasť
Zdravotné záchranné systémy
HARMONY

Projekt
Národný
Národný
Národný
Národný
Dopytový
Národný
Národný
Národný
Národný

Ilustračné fotky sú z Public hearingu realizovanom dňa 24.11.2011.
MF SR
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Prečítali sme si

VÝPISY BUDÚ CEZ E-POINTY O POLOVICU LACNEJŠIE
Od marca začne Slovenská pošta testovať integrované obslužné miesta. Bude sa na nich dať na počkanie vybaviť
výpis z Obchodného registra akéhokoľvek súdu či odpis z elektronického technického preukazu. Cez e-pointy sa bude
dať žiadať aj výpis z katastra. Ten príde žiadateľovi poštou. Prvé e-pointy vzniknú na poštách v Trenčíne a Bratislave-
Karlovej Vsi. Ďalšie pribudnú postupne. „Od januára 2014 chceme mať 120 obslužných miest,“ *vraví Miloš Molnár,
ktorý na ministerstve financií šéfuje sekcii informatizácie spoločnosti.
Väčšina služieb až neskôr
Ministerstvo financií už poslalo do Zbierky zákonov
výnos, ktorý rieši registráciu prevádzkovateľov a cenník
služieb e-pointov.
Vybavenie výpisu bude stáť polovicu bežného správneho
poplatku. Napríklad výpis z katastra, ktorý stojí osem
eur, by mal cez epoint stáť štyri eurá. Platiť sa bude dať
aj kartou.

92-tisíc výpisov, súdy na Slovensku celkovo vydali
260-tisíc výpisov.
O ďalšie epointy má záujem aj Slovenská pošta, potvrdila
to jej hovorkyňa Bela Lisáková. Obchodné reťazce o ich
prevádzke neuvažujú.

Štát chce využiť integrované obslužné miesta aj pri
zavádzaní dátových schránok. To však nebude skôr ako
o dva roky.

V Česku sa ujali
Podobná služba funguje už niekoľko rokov v Českej
republike pod názvom CzechPoint. Okrem výpisov
z registrov sa cez ne dá zažiadať o dátovú schránku
či vybaviť rôzne žiadosti. CzechPointy sa už ujali na
úradoch aj na ambasádach.

Obslužné miesta by mali napríklad zvládnuť konverziu
listinných dokladov do elektronickej podoby, aby ich
mohli ľudia využiť v dátových schránkach.

O podobnom využití obslužných miest sa zatiaľ u nás
neuvažuje. Ministerstvo zahraničných vecí však počíta
s elektronizáciou veľvyslanectiev.

Záujem majú aj notári
Záujem o prevádzku e-pointov majú podľa Molnára aj
obvodné úrady či notári. Tí už od decembra vydávajú na
počkanie výpisy z Obchodného registra, spolu ich vydali
vyše deväťtisíc.

Doteraz sa totiž podľa hovorcu rezortu Ľuboša
Schwarzbachera využívali informačné systémy len pri
vízach a žiadostiach o cestovné pasy.

Na porovnanie, predvlani bratislavský register vydal

Zdroj: ekonomika.sme.sk

*

pozn.: V skutočnosti pôjde o 1200 miest nie 120.

NOVÉ PROJEKTY INFORMATIZÁCIE BY MOHLI DAŤ PRÁCU 250 ODBORNÍKOM
Nové projekty by mali byť spustené bezodkladne, bude to však záležať aj na novom manažmente jednotlivých
prijímateľov, ktorý vzíde z predčasných volieb.
V operačnom programe zameranom na informatizáciu
spoločnosti je v súčasnosti zverejnených osem výziev
v celkovej sume viac ako 180 mil. eur, ktoré by mohli dať
prácu 250 odborníkom z oblasti IT.
„Nakoľko je naplánovaných viac ako 100 mil. eur na
náklady v oblasti IT služieb (vývoj systémov, integrácia,
nasadzovanie a pod.), len tieto projekty by mali priniesť
prácu pre 250 expertov v IT na dva roky, čo je priemerné
trvanie projektu,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie
informatizácie ministerstva financií Miloš Molnár.
V roku 2012 by podľa neho mali pokračovať už
rozbehnuté projekty a zároveň chce rezort financií ešte

v prvom štvrťroku zverejniť niekoľko nových výziev.
„Možno sa podarí zakontrahovať projekty na celú
alokovanú sumu v Operačnom programe Informatizácia
spoločnosti v prvej prioritnej osi zameranej na
elektronizáciu verejnej správy,“ spresnil Molnár.
Nové projekty by mali byť podľa jeho názoru spustené
bezodkladne, bude to však záležať aj na novom
manažmente jednotlivých prijímateľov, ktorý vzíde
z predčasných volieb.
Zdroj: ekonomika.sme.sk
w w w. o p i s . g o v. s k
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Súťaž o OPIS

PRVÝ NÁRODNÝ PROJEKT OPIS UKONČENÝ
Koncom roka 2011 bol úspešne ukončený národný projekt Operačného programu Informatizácia spoločnosti
(OPIS) , ktorý je zameraný aj na zavedenie registra kontrolovateľných subjektov, implementáciu metodiky
kontroly podľa medzinárodných noriem a štandardov kontrolných postupov ako aj zvýšeniu prínosu kontrolnej
činnosti na skvalitnenie procesu hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými prostriedkami
na základe všeobecne uznávaných štandardov akceptovaných v členských štátoch Európskej únie. Viac informácií
o tomto projekte nájdete na: http://www.nku.gov.sk/sk/podujatia/-/asset_publisher/pGF0/content/projektkontrolorsky-informacny-system-ukonceny-ako-prvy

Súťažná otázka:
Ako sa uvedený národný projekt OPIS volá?
a)
b)
c)

Moderný a flexibilný úrad – budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR časť 1. a časť 2
Kontrolórsky informačný systém SR- Elektronické služby NKÚ SR
Elektronizácia služieb Ústavného súdu SR

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 31. marca 2012 na mailovú adresu jana@p3.sk. Trom vyžrebovaným
účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venuje spoločnosť Hewlett-Packard,
Slovak Telekom a Partnerstvá pre prosperitu.
Výhercami súťaže z OPIS NEWS č.4/2011 sú: Petreková Albína, Hladovka, Sunová Martina, Bratislava, Škrovinová
Lucia, Bratislava. Správna odpoveď: a) 4 000, 000 €.
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
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 1/2012: 3.3.2012.

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

w w w. o p i s . g o v. s k
9

