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STORK 2.0 vytvára jednotnú oblasť pre elektronickú
identifikáciu a autentifikáciu v Európe
Trojročný projekt spolufinancovaný EÚ na uľahčenie širšieho využitia cezhraničnej
elektronickej identifikácie
Brusel, 28/6/2012 – Ministerstvo financií SR sa od 1. apríla 2012 zapojilo do veľkého medzinárodného projektu
STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0). Ide o významný trojročný projekt, ktorý bol
zahájený s cieľom uľahčiť vytvorenie a zavedenie jednotnej oblasti pre interoperabilnú a udržateľnú elektronickú
identifikáciu (eID) pre fyzické a právnické osoby v rámci Európy. Táto iniciatíva bude hnacou silou spájania
súkromného a verejného sektora, tak na národnej, ako aj na EÚ úrovni pre bezpečný a ľahký prístup
k cezhraničným službám s využitím prostriedkov elektronickej identifikácie (napr. elektronický občiansky
preukaz). Štyri piloty, ktoré budú trvať 12 mesiacov so zameraním na elektronické vzdelávanie a vysokoškolské
kvalifikácie, eBanking, verejné služby pre podnikanie a elektronické zdravotníctvo budú demonštrovať
možnosti a prínosy interoperabilnej el. identifikácie v reálnom prostredí.
STORK 2.0 je iniciatíva spolufinancovaná zo zdrojov EÚ pod programom podpory politiky IKT (ICT PSP) v rámci
Programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP). V konzorciu združuje 58 partnerov z 19 krajín. Štyri hlavné
ciele STORK 2.0 sú:


Urýchliť zavádzanie elektronickej identifikácie pre verejné služby koordináciou národných a EK iniciatív na
podporu federovanej architektúry eID manažmentu v celej Európe.



Maximalizovať zavádzanie škálovateľných riešení elektronickej autentifikácie v rámci EÚ, s podporou
otvorených štandardov a s cieľom trvalej udržateľnosti navrhnutého riešenia.



Uľahčiť zbližovanie súkromného a verejného sektora do plne funkčného rámca infraštruktúry, ktorý využíva
eID na bezpečnú a koherentnú autentifikáciu právnických a fyzických osôb v celej EÚ.



Spustiť štyri cezhraničné a multisektorálne pilotné projekty s cieľom otestovať možnosti a dokumentovať
prínosy interoperabilnej eID v reálnom prostredí.
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Na dosiahnutie týchto cieľov sa budú realizovať štyri pilotné aplikácie (eLearning a vysokoškolské kvalifikácie,
eBanking, verejné služby pre podnikanie, eHealth), ktoré ponúknu interoperabilné služby v reálnych
podmienkach. Pilotné projekty overia spoločné špecifikácie, štandardy a stavebné bloky, ktoré budú riešiť
náročné právne a administratívne problémy. Tieto aplikácie uľahčia digitálny cezhraničný život a mobilitu v EÚ
posilnením jednotného digitálneho trhu pre verejné a komerčné služby v súlade so smernicou o službách.
STORK 2.0 bude stavať na spoločnom úsilí existujúcich veľkých projektov, ktoré zahŕňajú prvý STORK- eID
iniciatívu, ktorá bežala od mája 2008 do decembra 2011, e-CODEX (eJustice), epSOS (eHealth), PEPPOL
(eProcurement) and SPOCS (eBusiness). Bude podporovať záujmové komunity ako napr. priemyselnú
monitorovaciu skupinu a referenčnú skupinu členských štátov, ktoré zahŕňajú zainteresované strany, ako aj vlády
členských krajín, ktoré sa projektu nezúčastňujú, s cieľom zabezpečiť čo najširší vplyv v budúcej európskej eID
oblasti.
Hovorkyňa projektu STORK 2.0, Ana Maria Piñuela Marcos, uviedla: “Veľké pilotné projekty sú základným
kameňom implementácie spoločných riešení, ktoré zaručia prístupné online verejné služby v rámci Európy.
STORK 2.0 bude úzko spolupracovať s týmito projektmi, pretože je nutný významný a priekopnícky skok od
pokroku v identifikácii a autentifikácii občanov ku schopnosti autentifikácie právnických a fyzických osôb.“
Na národnej úrovni je cieľom projektu implementovať riešenie cezhraničnej autentifikácie fyzických osôb v
súlade so spoločnými špecifikáciami a stavebnými blokmi vyvinutými v rámci prvého projektu STORK a zároveň
pokračovať v analýze východiskovej situácia v oblasti elektronickej identity v Slovenskej republike, ktorá začala
v priebehu prvého STORK projektu, pričom sa táto analýza ďalej rozšíri o oblasť riešenia eID pre podnikateľov.
Ambíciou MF SR je zároveň implementovať riešenie cezhraničnej autentifikácie právnických osôb a otestovať ho
na pilote Verejné služby pre podnikateľov.

###
O projekte STORK 2.0:
STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) stavia na úspechoch a výsledkoch projektu STORK a realizuje ďalšie
kroky k väčšiemu rozšíreniu elektronickej identifikácie v Európe, s cieľom uskutočniť jednotnú európsku oblasť pre
elektronickú identifikáciu a autentifikáciu. Jeho vysoko inovatívne zameranie spočíva v spájaní verejného a súkromného
sektora do funkčného rámca a infraštruktúry, ktorá zahrňuje eID pre bezpečnú elektronickú autentifikáciu právnických
aj fyzických osôb. To zahŕňa široko uplatniteľné splnomocnenia v rámci EÚ, poskytovanie silnej dátovej ochrany
a bezpečných spôsobov prenosu atribútov, všetko pod užívateľskou kontrolou.
Pilotné aplikácie STORKu 2.0 zamerané na strategické oblasti eLearning a vysokoškolské kvalifikácie, eBanking, verejné
služby pre podnikanie, eHealth demonštrujú interoperabilné služby v podmienkach reálneho života a overia spoločné
špecifikácie, štandardy a stavebné bloky, ktoré budú riešiť náročné právne a administratívne problémy. Tieto aplikácie
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uľahčia digitálny cezhraničný život a mobilitu v EÚ posilnením jednotného digitálneho trhu pre verejné a komerčné služby
v súlade so smernicou o službách.
STORK 2.0 je iniciatíva spolufinancovaná zo zdrojov EÚ pod programom podpory politiky IKT (ICT PSP) v rámci Programu pre
konkurencieschopnosť a inováciu (CIP). STORK 2.0 zohrá kľúčovú úlohu v podpore otvoreného, digitálneho hospodárstva,
ktoré predpokladá Európa 2020 a je v súlade s kľúčovými opatreniami Digitálnej agendy, čo prispieva k vedúcej úlohe
Európy na trhu s elektronickou identitou. STORK 2.0 priamo združuje 19 krajín v konzorciu, (Rakúsko, Belgicko, Česká
republika, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Island, Taliansko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko,
Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia) v ktorom sa zúčastňuje celkovo 58 partnerov
projektu.
Ďalšie informácie:
STORK 2.0 web sídlo: http://www.eid-stork2.eu
StorkEid Twitter
Stork eID Facebook
Stork EID LinkedIn
Redakčné kontakty:
STORK 2.0 Press Office: communication@eid-stork2.eu
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