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MF SR VYHLÁSILO PÍSOMNÉ VYZVANIA NA
ŠTYRI PROJEKTY INFORMATIZÁCIE
Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
pre Operačný program Informatizácia spoločnosti pokračuje v implementácii
nových projektov. Dňa 6. septembra boli vyhlásené písomné vyzvania na štyri
národné projekty.
Každý z projektov je z prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na centrálnej úrovni. Projekty majú prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
Žiadateľmi pri týchto projektoch sú: Kancelária Národnej rady SR, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad priemyselného vlastníctva SR.
Celková alokácia týchto písomných vyzvaní dosahuje sumu 68 819 940,00 EUR.
Lehota na predloženie jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok
je stanovená na 5. december 2012.
Hlavný cieľ národného projektu „Elektronizácia služieb Národnej rady SR“,
ktorým je zjednodušiť prístup občanov k informáciám a výrazným spôsobom
zefektívniť prácu s poskytovanými údajmi, spočíva v plnení nasledovných úloh:
• zabezpečiť zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej vereju
nosti s verejnou správou:
• umožniť všetkým skupinám obyvateľov využívať možnosti eGovernmentu,
• zvýšiť informovanosť obyvateľov o činnostiach a dianí v národnej rade,
• znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikateľských subjektov pri
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vybavovaní záležitostí vo vzťahu k národnej rade,
zvýšiť transparentnosť procesov a skrátiť čas vybavovania agend,
skvalitniť a elektronizovať možnosti participácie verejnosti na veciach verejných,
zabezpečiť elektronizáciu procesov verejnej správy:
prepojiť existujúce registre, vytvoriť nové potrebné
registre a zabezpečiť ich použiteľnosť na právne
úkony,
realizovať kľúčové nástroje pre poskytovanie elektronických služieb,
zabezpečiť zvyšovanie a skvalitňovanie portfólia
svojich elektronických služieb, vrátane zmeny procesov,
iniciovať a podporiť legislatívny proces umožňujúci
realizáciu elektronických služieb verejnej správy,
zefektívniť a zvýšiť výkonnosť verejnej správy:
vytvoriť spoločnú zabezpečenú infraštruktúru pre
eGovernment a podporné činnosti,
využívať centrálne aplikácie a služby pre realizáciu
vybraných činností.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci
relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 12 000 000,00 EUR.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci
relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 4 499 940,00 EUR.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci
relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 49 000 000,00 EUR.

Národný projekt „Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho
poistenia“ definuje, že v rámci transformácie súčasného
agendového spracovania na systém poskytovania elektronických služieb bude Sociálna poisťovňa reagovať na
vzniknutú životnú situáciu občana a odbremení ho od
administratívnej záťaže v oblastiach:
• nemocenského poistenia, kde SP prevezme na seba
povinnosť informovať zamestnávateľa
• zamestnanca o vzniku a trvaní dočasnej pracovnej
neschopnosti a období vylúčenia platenia poistného  
z tohto dôvodu,
• dôchodkového poistenia pri prevode dôchodkových práv z dôvodu zamestnania v inštitúciách
a organizáciách EÚ,
• kontroly správnosti čísla bankového účtu pri poukazovaní dávok na účty občanom v bankách.

Národný projekt „Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR“ má tri hlavné ciele:
• Zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR,
ktoré zabezpečia občanom/podnikateľom komfortné
vybavovanie problematiky priemyselného vlastníctva.
• Vybudovanie integrovaného informačného systému
priemyselného vlastníctva.
• Zaistenie používania elektronických služieb Úradu
priemyselného vlastníctva SR v kontexte slovenského
eGovernmentu podľa NKIVS a SIVS.
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Sociálna poisťovňa v rámci svojej proklientskej orientácie
vytvorí prostredie pre efektívne poskytovanie technickej a metodickej podpory používateľom elektronických
služieb s cieľom maximalizovať ich využívanie občanmi
a spolupracujúcimi inštitúciami VS. Transparentnosť výkonu sociálneho poistenia a jeho kontrola bude podporená elektronickými službami zameranými na spracovanie žiadostí a podnetov občanov vrátane vykonania
príslušnej kontroly. Táto časť bude obsahovať aj implementáciu automatických mechanizmov pre zabránenie
zneužívania systému sociálneho poistenia z pohľadu
vnútorného výkonu ako aj z pohľadu odhaľovania podvodného konania a tým neoprávneného poberania dávok.

Národný projekt „Národný zdravotnícky informačný
systém“ má definovaných päť základných cieľov, a to
konkrétne:
• Zabezpečenie ďalšieho rozvoja elektronických služieb zdravotníctva prvej prioritnej oblasti, zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti a smerovanie k
strategickým cieľom eHealth.
• Zavedenie nových elektronických služieb zdravotníctva, ktoré posunú funkcionalitu NZIS na interaktívnu
úroveň.
• Vylepšenie možností používania elektronických služieb zdravotníctva.
• Zefektívnenie procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti v kontexte vývoja európskych iniciatív.
• Rozšírenie funkcionality Národného zdravotníckeho
informačného systému v súlade s požiadavkami EÚ,
odbornej obce a interoperability.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci
relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 3 320 000,00 EUR.
Okrem písomných vyzvaní sa intenzívne pracuje na príprave ďalších štúdií uskutočniteľnosti na národné projekty prioritnej osi č. 1 OPIS. V prípade, že štúdie budú
schválené, nastane proces prípravy, schvaľovania a nakoniec vyhlasovania písomných vyzvaní na národné projekty informatizácie. Štúdie uskutočniteľnosti pripravuje
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Štatistický úrad SR,
ale aj ďalšie inštitúcie.
Navštívte stránku www.informatizacia.sk, kde sa dozviete najaktuálnejšie a dôležité informácie o informatizácií.
MF SR
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Rozhovor

ZÁKON O ELEKTRONICKOM VÝKONE VEREJNEJ MOCI

O príprave zákona o elektronickom výkone verejnej moci, nazývanom aj zákonom o eGovernmente, sme sa rozprávali s Jánom Hochmannom, riaditeľom Odboru legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov MF SR.
Aká je hlavná filozofia tohto
zákona?
Filozofia návrh zákona o elektronickom výkone verejnej
moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vo všeobecnosti nazývanom, ako zákon o eGovernmente, vychádza programovo z „Národnej
koncepcie informatizácie verejnej správy“ schválenej vládou SR ešte v roku 2008, kde
sú popísané základné princípy
budovania eGovernmentu a zavádzania elektronických
služieb v SR. Návrh vecne nadväzuje na zákon č. 275/2006
Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.
Hlavným východiskovým dokumentom určujúcim základný rámec je však „Legislatívny zámer zákona o registroch verejnej správy“, ktorý vláda schválila svojim
uznesením v roku 2010. Z hľadiska vecného návrh zákona ustanoví podmienky a spôsob elektronického výkonu verejnej moci a elektronickej komunikácie orgánov
verejnej moci navzájom (a to vo vzťahu na komunikačné kanály a prístupové miesta), elektronické osobné
schránky, identifikáciu fyzických osôb a právnických
osôb, rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických
osôb, zaručenú konverziu z papierovej formy na elektronickú a naopak, platenie súdnych poplatkov a správnych
poplatkov, ako aj referenčné a základné registre. Cieľom
návrhu nie je vytvárať nové procesy obehu písomností,
ale len zabezpečiť elektronickú formu už existujúcich
procesov.
Čo je hlavným dôvodom na prijatie tohto zákona?
Hlavným dôvodom je fragmentácia súčasnej legislatívy,
pričom od nového zákona sa očakáva zjednotenie legislatívnej platformy v oblasti elektronických služieb verejnej správy. Ďalej je to zníženie administratívnej záťaže,
ktoré prinesie časovú úsporu pri vybavovaní s následnou
úsporou finančných nákladov. Skutočnosťou však je, že
naplnením deklarovaných cieľov by mali byť občania odbremenení pri komunikácii s inštitúciami verejnej správy.
Malo by sa naplniť očakávanie vyššej kvality služieb, ich
transparentnosť a dostupnosť. Tu je potrebné zdôrazniť,
že vytvorenie zákona neznamená „mávnutie čarovným

prútikom“, ktorým sa vyriešia všetky problémy, pretože
jednotlivé oblasti sú riešené osobitnými predpismi, ktoré treba upraviť. V podstate ide o súbežnú zmenu aj týchto právnych noriem, ktorých je cca 250 (dokument MF
SR: „Legislatívna analýza a návrh právnych predpisov“
schválený vládou v roku 2009).
Zákon bude definovať základné registre. Koľko ich
bude a aké bude ich zákonné postavenie?
Otázka zrejme vychádza z pôvodnej Koncepcie informatizácie verejnej správy. V tomto prípade sme pristúpili
k zmene konceptu, ktorý sa nejavil byť správny. Každý
základný register je, v zmysle návrhu zákona, popísaný
osobitným predpisom, ktorých je niekoľko desiatok. To
znamená, že zákon ich nebude explicitne menovať. Zákon však ustanoví podmienky, ktoré musí splniť každý
základný register na to, aby sa mohol stať základným
registrom. Pri vytvorení ďalších registrov by sme museli
zakaždým novelizovať zákon, čo nie je vhodné riešenie.
Dôležitú úlohu tu však budú zastávať referenčné údaje
obsiahnuté v týchto registroch.
Ako budú fungovať elektronické osobné schránky?
Elektronické osobné schránky (ďalej len „ES“) budú miestom doručovania, čo bude znamenať priblíženie úradu
k občanovi prostredníctvom elektronických nástrojov,
zefektívnenie komunikácie medzi občanom a úradom
a komunikácie medzi orgánmi verejnej správy a verejnej
moci. Pokiaľ budú úrady efektívne využívať elektronické
doručovanie písomností, bude ďalším dôsledkom navrhovanej úpravy aj zefektívnenie práce s dokumentmi
v rámci úradov na základe zjednotenia prostredníctvom
štandardizovaných formulárov. ES budú povinne zriadené pre orgány verejnej moci a pre právnické osoby a fyzické osoby, ktorými sú podnikatelia. Pre ďalšie subjekty
budú ES zriaďované dobrovoľne na základe žiadosti. Doručenie do ES bude mať nespochybniteľný charakter, čím
sa vyhneme problémom, ako napr. vyhýbaniu sa doručeniu úradných písomnosti, problémom s neaktuálnou
alebo neexistujúcou fyzickou adresou a pod. Dôsledné využívanie modulu elektronickej osobnej schránky
v spojení s modulom elektronického doručovania, 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.
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Čo presne občanom a fungovaniu verejnej správy prinesie Identifikátor fyzickej osoby?
Ja by som to nazval skôr ako zavedenie jednotného
identifikátora fyzickej osoby do praxe, pretože samotná
existencia identifikátora fyzickej osoby z môjho pohľadu, neznamená pre občana vôbec nič. Cieľom by malo
byť presné a nespochybniteľné určenie poskytovateľa
aj adresáta elektronickej služby v celom priestore verejnej správy s minimalizovaním zámeny identity subjektu
počas celého životného cyklu vybavovanej agendy. Pri
použití modelu jediného prierezového identifikátora
v celom priestore, ktorý je v súčasnosti sektorovaný, sa
však podstatne zvýšia nároky na bezpečnosť, čo v opačnom prípade znamená potencionálne riziko zneužitia
citlivých údajov.
Na ktoré OPIS projekty bude mať tento zákon dopad?
Zjavne ide o projekt ÚPVS a jeho moduly, na ktoré je naviazaná funkcionalita viacerých projektov OPIS. Ďalej sú
to jednotlivé projekty základných registrov, IOM a pod.
Nepriamo však bude mať dopad na všetky národné projekty eGovernmentu, pretože zákon bude riešiť elektro-

nické konanie (e-podanie, e-doručovanie, e-rozhodnutie), ktoré je súčasťou viacerých projektov. Opäť by som
však chcel zdôrazniť, že bez úpravy ďalšej legislatívy,
ktorú tvoria príslušné osobitné predpisy, v počte naznačenom v predchádzajúcej odpovedi, sa očakávaného
úspechu asi ťažko dočkáme.
Kedy predpokladáte schválenie a účinnosť zákona?
V súčasnosti MF SR zosúlaďuje požiadavky relevantných
inštitúcií, ktoré sú dosť často záujmovo protichodné.
Predpokladaný termín zaradenia tohto dokumentu do
legislatívneho procesu je v októbri 2012, pričom predpokladaný termín jeho prijatia odhadujeme začiatkom
roku 2013. Niektoré časti zákona závisia od dokončenia
v súčasnosti realizovaných projektov OPIS, (konkrétne:
ÚPVS – funkcionalita jeho modulov, doručovanie - elektronické schránky, identifikátor, a ďalšie) preto bude potrebné zosúladiť účinnosť zodpovedajúcich častí zákona
tak, aby ich účinnosť korešpondovala s realitou.
(mi)

RIADIACI VÝBOR SCHVÁLIL ŠTYRI ŠTÚDIE USKUTOČNITEĽNOSTI
Ďalšie štyri štúdie schválil Riadiaci výbor pre štúdie uskutočniteľnosti Prioritnej osi 1 OPIS, ktorý rokoval 16.augusta
pod vedením štátneho tajomníka MF SR Petra Pellegriniho. Ide o národné projekty elektronických služieb pre
Národnú radu SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR, projekt Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) pre
Ministerstvo zdravotníctva SR a druhý národný OPIS projekt pre Sociálnu poisťovňu pre vybrané oblasti služieb na
úseku sociálneho poistenia (SP II.).
Písomné vyzvania na vyššie uvedené národné projekty boli následne predmetom schvaľovania zo strany Riadiaceho
orgánu OPIS, teda ÚV SR. V septembri by sa mal uskutočniť aj ďalší Riadiaci výbor, kde by podľa predstaviteľov MF
SR mohli byť schválené ďalšie štúdie, pre zhruba 4-6 národných projektov. Celkovo sa predpokladá ešte zhruba
12 výziev, vrátane dvoch dopytových z Opatrenia 1.2 pre územnú samosprávu.
(mi)

ZAČALA SA DISKUSIA O VYUŽITÍ BUDÚCICH EUROFONDOV
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré je Centrálnym koordinačným orgánom pre
čerpanie eurofondov, predstavilo začiatkom septembra základné princípy Partnerskej dohody SR pre programové
obdobie 2014-2020, ktorá určí stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov EÚ. Pripravuje sa v spolupráci
s ústrednými orgánmi štátnej správy, sociálno-ekonomickými partnermi a jej výsledné znenie bude výsledkom
rokovaní s Európskou komisiou. Štátny tajomník F. Palko naznačil, že tematickými oblasťami podpory, ktoré budú
pretavené do jednotlivých operačných programov, budú: 1. základná infraštruktúra, 2. ľudské zdroje, zamestnanosť
a sociálna inklúzia, 3. veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast.
Zdroj: www. mindop.sk
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ELEKTRONIZÁCIA MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU JE UŽ V TESTOVACEJ FÁZE
Projekt Centrálny elektronický priečinok (CEP) sa po dvoch rokoch od začiatku vývoja dostal do testovacej fázy.
Už na budúci rok by mal projekt uľahčiť život vývozcom, dovozcom či prepravcom v rámci medzinárodného
obchodu.
Súčasťou testovacej fázy sú aj spoločné workshopy za účasti všetkých zainteresovaných strán. Workshopy pod
názvom Procesy CEP v praxi – Neteoretizujeme, realizujeme CEP 2013! budú prebiehať v mesiacoch októbernovember v 4 slovenských mestách.
Bližšie informácie o pripravovaných workshopoch sú zverejnené na stránke projektu: www.projektcep.sk.
To, čo prinesie existencia tzv. Centrálneho elektronického priečinka je jednoznačne menej byrokracie a viac
bezproblémového obchodovania. CEP umožní vyžiadať si z jedného miesta všetky príslušné povolenia a registrácie
a zároveň z rovnakého miesta podať Colné vyhlásenie so všetkými prílohami. Z jediného miesta tak bude možné
predložiť všetky požadované informácie a dokumenty všetkým štátnym organizáciám. Vývozcovia, dovozcovia, či
prepravcovia tak môžu komfortne zabezpečiť úplné vybavenie nevyhnutnej administrácie spojenej s pohybom
tovaru. Dôjde k podstatnej redukcii obchodných dokumentov na národnej úrovni a následnému zrýchleniu ich
spracovania na úrovni orgánov štátnej správy.
Projekt ES CEP realizuje Ministerstvo financií SR. Celkové výdavky projektu sú vo výške 16 949 045,50 EUR. Projekt
je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Operačného
programu Informatizácia spoločnosti. Projekty Single Window sú v dlhodobom záujme Európskej komisie, organizácie
OSN, ktorá sa zaoberá zjednodušovaním medzinárodného obchodu v celosvetovom priestore (UN/CEFACT), ale aj
Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Svetovej colnej organizácie (WCO). V súčasnosti je vo svete realizovaných
viac ako 30 národných projektov tohto typu.
Všetky informácie k projektu nájdu budúci používatelia aj na webstránke projektu, www.projektcep.sk. Informácie
na stránke sú priebežne dopĺňané.
Zdroj: MF SR

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR PODPÍSALO ZMLUVU NA REALIZÁCIU PROJEKTU
ELEKTRONIZÁCIE SLUŽIEB ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS),
17.8.2012 uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Kanceláriou Ústavného súdu SR na
zrealizovanie aktivít projektu s názvom „Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky“.
Národný projekt Elektronizácia služieb Ústavného
súdu Slovenskej republiky prinesie elektronizáciu
procesov a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom
prostredníctvom kvalitných elektronických služieb.
Hlavnými cieľmi projektu sú dosiahnutie rýchlejšieho
priebehu konaní pred ÚS SR a väčšia dostupnosť
informácii o konaní pre všetkých účastníkov konania,
zníženie počtu
prieťahov v konaniach fyzických
a právnických osôb na súdoch Slovenskej republiky,
čím sa dosiahne zníženie sumy, ktorá je vyplácaná zo
štátneho rozpočtu ako priznané finančné zadosťučinenie
za prieťahy v týchto konaniach. Naplnením uvedených
cieľov sa dosiahne ako výsledok Informačný Systém

Ústavného súdu Slovenskej republiky a elektronické
služby poskytované občanom, účastníkom konania pred
ÚS a pracovníkom ÚS.
Zmluva bola 21. augusta 2012 zverejnená podľa zákona
§ 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám na Centrálnom registri zmlúv,
ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR.
Výška nenávratného finančného príspevku je
3 499 815,40 € EUR.
Zdroj: www.informatizacia.sk
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Z ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR BUDÚ
PROFITOVAŤ VŠETCI
Význam štatistiky v modernej spoločnosti neustále rastie. Štatistické dáta sú
podkladom pre rozhodnutia takmer vo všetkých oblastiach života – od vedy,
výskumu, cez ekonomiku, až po sociálnu oblasť. Štatistické údaje pomáhajú
analyzovať javy, interpretovať ich a na základe toho plánovať a prijímať
dôležité rozhodnutia. Preto sa dopyt po vysoko kvalitnej, včasnej a komplexnej
štatistike z roka na rok zvyšuje. Na to, aby bol na Slovensku aj do budúcnosti
zabezpečený kvalitný, efektívny a flexibilný štatistický informačný servis, bolo
potrebné pristúpiť k elektronizácii služieb Štatistického úradu SR. Súčasný stav
informatizácie Štatistického úradu SR totiž už nie je dostačujúci (informačný
systém bol zavedený pred 14-timi rokmi) a nezodpovedá súčasným trendom
a potrebám rastúceho počtu užívateľov.
Cieľom elektronizácie služieb Štatistického úradu SR je teda skvalitniť a zefektívniť
ich poskytovanie, znížiť administratívnu záťaž spravodajských jednotiek, ale aj
náročnosť spracovania štatistických údajov.
S ideou skvalitnenia svojich služieb sme sa v roku 2009 uchádzali o finančnú podporu z európskych štrukturálnych
fondov, kde sme uspeli s národným projektom „Elektronické služby Štatistického úradu SR“, ktorý je súčasťou
Operačného programu Informatizácia spoločnosti. V súčasnosti dochádza k výraznej inovácii informačného systému
štatistického úradu, vrátane komplexnej obmeny informačno-komunikačných technológií a súbežne sa pripravuje
aj spustenie nového webového portálu.
Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie jednotného integrovaného informačného prostredia, fungujúceho
na báze štandardov SDMX, postaveného na servisne orientovanej architektúre (SOA) s využitím technológie data
warehouse (DWH) a špecifických business intelligence (BI) aplikácií zameraných na podporu analytických činností
a prezentácie štatistických produktov. Na úrovni prezentačnej vrstvy bude základným komponentom silné portálové
riešenie, umožňujúce verejný prístup na doméne www.statistics.sk, interné využitie na intranete a extranetové
využitie pre spolupracujúce verejné inštitúcie.
Hlavným prínosom nového informačného systému bude poskytovanie štatistických informácií s vysokou informačnou
hodnotou, jednoduchšie a rýchlejšie dostupných, v prehľadnejšej forme. Vo fáze dokončenia elektronizácie celej
verejnej správy sa tak Štatistický úrad SR bude môcť plynule integrovať do nového systému eGovernmentu
a generovať štatistické údaje spĺňajúce náročné požiadavky externého prostredia.
Nový informačný systém Štatistického úradu SR zároveň odstráni potrebu dodatočného manuálneho spracovania,
čím umožní poskytovať verejnosti elektronicky množstvo služieb, ktorých realizácia bola doteraz časovo
a administratívne náročná.
Modernizácia informačného systému úradu prinesie aj ďalšie pozitíva. Už spomínané zníženie administratívnej
záťaže spravodajských jednotiek pri zbere údajov poteší najmä podnikateľov a živnostníkov, ktorí sú najčastejšími
respondentmi pri štatistickom zisťovaní. Podľa údajov niektorých podnikateľských združení, podnikatelia v
súčasnosti vypracúvajú pre verejné inštitúcie ročne niekoľko desiatok rôznych hlásení, podaní, priznaní a výkazov,
čo je z hľadiska kvality podnikateľského prostredia na Slovensku dlhodobo neudržateľné. Úrad tak svojou mierou
prispeje k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku, pretože, ako je známe, administratívna záťaž je
jedným z parametrov pre meranie jeho kvality. Podstatne sa však zvýši aj kvalita vyzbieraných dát a zároveň sa zníži
náročnosť spracovania údajov.
Benefitovať z nového informačného systému bude aj verejnosť. Bude mať prístup k štatistickým údajom s vyšším
užívateľským komfortom, dáta budú vo voliteľnej štruktúre a rýchlejšie dostupné.
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Nezanedbateľnou pridanou hodnotou po dobudovaní informačného systému Štatistického úradu SR bude možnosť
pristúpiť k postupnej elektronizácii volebných procesov a referend, keďže v súčasnosti sa niektoré časti volebných
úkonov vykonávajú prevažne manuálne. Inovácia informačného systému bude teda znamenať prvý krok smerom
k úvahám o komplexných elektronických voľbách v Slovenskej republike. Zároveň vzniknú nové nástroje, ktoré
používateľom sprehľadnia štatistické výsledky v oblasti volieb a sčítania obyvateľov, domov a bytov.
Významný bude aj prínos z medzinárodného hľadiska. Štatistický úrad SR bude plne kompatibilný so systémami
partnerských medzinárodných inštitúcií, ako je Eurostat, Európska centrálna banka, OECD a ďalšie. Dôjde aj
k harmonizácii procesu štatistického spracovania s medzinárodnými princípmi, normami a štandardmi.
Projekt „Elektronické služby Štatistického úradu SR“ je súčasťou národnej koncepcie informatizácie verejnej správy
a má celkovú hodnotu 19,4 milióna eur bez DPH. Z toho 18,3 mil. eur sa hradí zo štrukturálnych fondov Európskej
únie, v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, zvyšnú časť hradí úrad z rozpočtových prostriedkov.
Ľudmila Benkovičová
predsedníčka
Štatistický úrad SR

Informácie ohľadom informatizácie spoločnosti nájdete na
www.informatizacia.sk

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR PODPÍSALO ZMLUVU NA REALIZÁCIU
ÚSTREDNÉHO PORTÁLU VEREJNEJ SPRÁVY (ÚPVS)
Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS),
8.8.2012 uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Národnou agentúrou pre sieťové
a elektronické služby na zrealizovanie aktivít projektu s názvom „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS
a prístupových komponentov“.
Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu úrovne poskytovania služieb v rámci elektronickej verejnej správy. To povedie
k zvýšeniu využívania internetu pri komunikácii s verejnou správou a zníženiu administratívneho zaťaženia občanov,
podnikateľov a verejného sektora. Prostredníctvom tohto projektu verejná správa realizuje kľúčové nástroje pre
poskytovanie elektronických služieb. Výsledkom projektu bude vyššia úroveň poskytovania služieb verejnou
správou a zefektívnenie jej procesov. Projekt implementuje komponenty, ktoré zvýšia počet poskytovaných služieb
obyvateľstvu.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je
Úrad vlády SR. Hlavnou úlohou a predmetom činnosti NASES je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete
GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb ÚPVS, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku.
Zmluva bola 9. augusta 2012 zverejnená podľa zákona § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR.
Výška nenávratného finančného príspevku je 22 452 000,00 EUR.
Zdroj: www.informatizacia.sk
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Súťaž o OPIS

ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB NÁRODNEJ RADY SR
Riadiaci výbor pre štúdie uskutočniteľnosti Prioritnej osi 1 OPIS, ktorý rokoval v auguste tohto roku, schválil na svojom zasadnutí ďalšie štyri štúdie uskutočniteľnosti, medzi ktorými bola aj štúdia pre národný projekt Elektronizácia
služieb Národnej rady SR. Ten okrem iného predpokladá najmä zvýšenie informovanosti verejnosti o dianí v NR SR,
zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí vo vzťahu
k národnej rade, ako aj zvýšenie transparentnosti procesov a skrátenie času vybavovania agend.

Súťažná otázka:
Aká je približná celková výška rozpočtu na uvedený projekt?
a)
b)
c)

1,5  mil.  €
4,5  mil.  €
11,5  mil.  €

Vaše odpovede na súťažnú otázku spolu s kontaktnými údajmi zasielajte do 30. septembra 2012 na mailovú adresu
jana@ p3.sk. Trom vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré
venuje občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu a spoločnosť Cisco Systems Slovakia.
Výhercami súťaže o OPIS z čísla 02/2012 sú: Kandrík Mojmír, Smižany, Lipka Milan, Rajec, Petreková Albína,
Hladovka. Správna odpoveď c) 170 mil. €.
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 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 3/2012: 6.9.2012.
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