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Tlačová správa: 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 „Register a identifikátor právnických osôb a
podnikateľov“, kód: OPIS-2012/1.1/49-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu
spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
Cieľom projektu „Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“ je vybudovanie registra
právnických osôb a podnikateľov v súlade s NKIVS tak, aby fungoval ako samostatný systém a obsahoval
jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov všetkých právnických osôb a podnikateľov, ktoré prichádzajú do
styku s verejnou správou. Splnenie tohto cieľa predpokladá:
 vybudovať integračné rozhrania (služby) na existujúce zdrojové registre, register adries, fyzických osôb
a ÚPVS,
 zaviesť služby RPO pre sprístupnenie údajov v RPO (register právnických osôb a podnikateľov),
 zaviesť centrálnu službu prideľovania IPO (identifikátor právnickej osoby a podnikateľa),
 vytvoriť generický register RPO, v ktorom môžu ISVS zodpovedné za registráciu príslušného typu PO
viesť svoje zdrojové registre,
 vytvoriť integračné rozhranie pre pripojenie k RPO na strane Obchodného registra a registrov, ktorých
registrátorom je MV SR.
Prostredníctvom výstupov projektu RPO bude po ukončení projektu možné získať komplexné údaje o
konkrétnom právnom subjekte z viacerých zdrojových registrov a na ich základe predvídať životné situácie
právneho subjektu a vytvárať tak proaktívne služby.
Právne subjekty evidované v RPO budú jednoznačne identifikované prostredníctvom IPO, ktorého generovanie
zostáva zodpovednosťou Štatistického úradu SR (v tomto zmysle IČO bude reprezentovať IPO – identifikátor
právnickej osoby a podnikateľa, ktorý je definovaný v dokumente NKIVS).
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 12 000 000,00 €.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 25.1.2013. 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.
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