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Ako jeden z prvých desiatich operačných programov na čerpanie eurofondov od roku 2014 v rámci celej Európy, dňa 29.10.2014 Európska
komisia schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Ide
o strategický dokument, prostredníctvom ktorého budú najbližších desať rokov čerpané peniaze z fondov Európskej únie na dopravu a rozvoj
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Ministerstvo financií SR v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zastrešuje oblasť rozvoja informačnej spoločnosti. Ďalšími cieľmi
operačného programu, ktoré riadi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sú podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho
rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry.
V rámci operačného programu bude MF SR plniť úlohu sprostredkovateľského orgánu zodpovedného za Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť,
ktorej cieľom bude rozvíjať projekty Operačného programu Informatizácia
spoločnosti zo súčasného programového obdobia, ako aj implementácia
najnovších trendov v oblasti digitálnej ekonomiky.
Prostriedky vo výške 806 mil. EUR budú použité na plnenie 9 špecifických
cieľov (obrázok 1) prostredníctvom realizácie projektov prioritnej osi 7, čo
w w w. o p i s . g o v. s k
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znamená, že vyčlenené prostriedky budú investované do rozvoja elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, riešenie komplexných životných situácií, cezhraničnej interoperability a zvýšenie dostupnosti údajov
verejnej správy prostredníctvom otvorených dát. Zároveň bude prostriedkami IKT podporená prebiehajúca reforma verejnej správy, vrátane ďalšieho rozširovania vládneho cloudu. V neposlednom rade by sa malo z vyčlenených prostriedkov pre Prioritnú os 7 zabezpečiť pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom
s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.
Špecifické ciele prioritnej osi 7
Spôsobom, ako zvýšiť životaschopnosť malých
a stredných podnikateľov a podporovať možnosti
ich podnikania, sa zaoberá špecifický cieľ 2 prioritnej osi 7. Zámerom je napr. zavádzať opatrenia,
ktoré zvýšia používanie elektronického obchodu
vďaka zvyšovaniu dôveryhodnosti a zjednodušovaniu elektronického obchodu (rozvoj elektronických a mobilných platieb a pod.). Snahou je
taktiež, aby podnikatelia získali prístup k zdieľaným službám, pôvodne vyvinutým pre potreby
verejnej správy (napr. dátové schránky, cloudové
služby).

obrázok 1

V oblasti služieb občanom a podnikateľom budú
aktivity smerovať k tomu, aby sa inovovali elektronické služby verejnej správy pri ktorých analýza preukáže vhodnosť ich posunu na proaktívnu
úroveň, zavedie sa komplexné riešenie životných
situácií za účelom zvýšenia komfortu pri ich používaní ako aj z dôvodu časových úspor a bude
sa pokračovať v elektronizácii tých úsekov, ktoré
neboli elektronizované.

V súčasnosti na MF SR prebiehajú činnosti, ktoré sú nevyhnutné na spustenie implementácie projektov prioritnej osi 7 medzi ktoré patrí príprava riadiacej dokumentácie, ktorých finalizácia je však podmienená vypracovaním a schválením dokumentácie pre implementáciu programového obdobia 2014 - 2020 na centrálnej
úrovni, v zodpovednosti Centrálneho koordinačného orgánu – Úrad vlády SR. Schválenie tejto dokumentácie
sa očakáva koncom roka 2014.

Ministerstvo financií SR
w w w. o p i s . g o v. s k
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Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvania na šesť
národných projektov OPIS
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán
pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), zverejnilo dňa 21.11.2014
písomné vyzvania na národné projekty:
• Informačný systém centrálnej správy referenčných
údajov verejnej správy;
• IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1;
• Metainformačný systém;
• Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX;
• Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MVSR na úseku policajného zboru
(RPESISPZ);
• Informačný systém registra úpadcov.

ných právnych informácií pre občanov, podnikateľov
a pre právnických profesionálov. Portál právnych informácií bude pre cieľovú skupinu slúžiť ako prístupový
bod, ktorý umožní získanie akýchkoľvek právnych informácií a dát. Prostredníctvom projektu budú naplnené potreby v oblasti zvýšenia účasti verejnosti na legislatívnom procese a taktiež potreby pri zefektívnení
prenosu legislatívy EÚ do právneho poriadku SR.

Hlavným cieľom realizácie projektu Ministerstva vnútra SR je ďalej rozvíjať ciele projektu Elektronických služieb na úseku policajného zboru, a to najmä v oblasti zlepšenia príjmu, spracovania a riešenia podnetov
a udalostí od občanov zo strany polície a tým zefektívniť prácu výkonných zložiek, zvýšiť bezpečnosť občaProjekty prispejú k zefektívneniu verejnej správy a zvý- nov a poskytovať im transparentné informácie.
šeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na cenHlavným cieľom projektu „Informačný systém retrálnej úrovni.
gistra úpadcov“ je vybudovanie elektronického
Cieľom národného projektu „Informačný systém cen- Registra úpadcov, ako nástroja elektronizácie kontrálnej správy referenčných údajov verejnej správy“ je kurzov, reštrukturalizácií a oddlžení, a zavedenie súvizaviesť štandardný proces tvorby zdieľania spoločných siacich eGov služieb pre verejnosť. Realizáciou projek(referenčných) údajov vo verejnej správe, aby sa zabez- tu sa dosiahnu finančné a nefinančné prínosy pre štát
pečilo, že jednotlivé subjekty verejnej správy budú pra- a verejnosť (ako napr. úspora fondu pracovného času,
covať s aktuálnymi a rovnakými údajmi a údaje budú k úspora nákladov na poštové služby a doručovanie,
dispozícii na jednom mieste – v centrálnom úložisku.
úspora nákladov na prevádzku zastaraného IS, úspora
poštovného, tlačiarenského materiálu, úspora času na
Prostredníctvom projektu „IKT infraštruktúra pre IaaS strane účastníkov konania, úspora nákladov za služby
časť 1“ dôjde k vybudovaniu riešenia poskytujúceho advokátov).
cloudové služby typu IaaS (t.z. služby „Infrastructure as
a Service“). Realizácia tohto projektu predstavuje ďalší Dátum uzávierky jednotlivých písomných vyzvaní na
krok v zavádzaní tzv. vládneho cloudu, po ktorého za- národné projekty, resp. lehota na predkladanie žiadostí
vedení sa predpokladá ročná úspora verejných zdrojov o nenávratný finančný príspevok je do 18.2.2015.
vo výške zhruba 25 až 30 mil. EUR.
Vyhláseniu písomných vyzvaní predchádzalo schváleProjekt „Metainformačný systém“ nadväzuje na aktuál- nie štúdií uskutočniteľnosti jednotlivých projektov zo
ny Centrálny metainformačný systém a na základe skú- strany členov Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočseností s jeho používaním a riadením eGovernmentu niteľnosti Prioritnej osi 1 OPIS Elektronizácia verejnej
pridáva nové funkcionality.
správy a rozvoj elektronických služieb. Členovia sa na
XXI. zasadnutí Riadiaceho výboru zišli v pondelok, dňa
Projekt „Portál právnych informácií – Rozvoj projektu 27.10.2014.
Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX“ prinesie vysokú pridanú hodnotu v oblasti dostupnosti komplex- MF SR

Bližšie informácie o projektoch OPIS môžete nájsť na
www.informatizacia.sk
w w w. o p i s . g o v. s k
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Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie k integrácii IS VS
Ministerstvo financií SR pripravilo nové usmernenie k integrácii informačných systémov verejnej správy
pre všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 1 OP IS. Usmernenie bolo
vydané a je platné od 2.10.2014.
Usmernenie prináša prijímateľom podrobný popis činností a povinností, ktoré súvisia s integráciou projektov
a prijímateľom sa tak dostáva do rúk komplexný návod, ako postupovať pri konkrétnych úlohách súvisiacich
s integráciou. Nájdu v ňom tiež dôležité informácie, čo všetko je potrebné splniť v rámci životného cyklu integrácie a opisuje zodpovednosti jednotlivých prijímateľov v rámci projektov OPIS.
Oproti usmerneniu č. 8/2013 k integrácii prináša nové usmernenie nasledovné zmeny:
• Aktualizované aktivity životného cyklu integrácie;
• Doplnené procesy tvorby integračného SLA kontraktu a pravidiel údržby integračného prostredia poskytovateľov počas integrácie konzumentov;
• Aktualizované povinné šablóny výstupných pracovných produktov (Dohoda o integračnom zámere, Integračný manuál, Integračný SLA kontrakt);
• Definíciu procesu reportingu prijímateľov o postupe integrácie projektov v role konzumenta a/alebo poskytovateľa použitím ASPR.
Dodržiavanie povinností vyplývajúcich z usmernenia bude viesť nielen k prehľadnejšiemu integrovaniu jednotlivých služieb, ale v konečnom dôsledku bude z pohľadu bežných používateľov znamenať efektívnejšiu
možnosť využitia zavádzaných elektronických služieb.
Usmernenie je dostupné na stránke: http://www.informatizacia.sk/usmernenia/10086s.
MF SR

Ministerstvo financií SR vydalo vyhlášku č. 275/2014 o zaručenej konverzii
Ministerstvo financií SR vydalo vyhlášku č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii, ktorá je vykonávacím predpisom zákona o e-Governmente. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. októbra 2014.
Vyhláška predstavuje ďalší významný krok v rámci rozvoja e-Governmentu a prechode na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov so štátom. Elektronická komunikácia umožní zrýchlenie riešenia životných
situácií občanov a podnikateľov.
Cieľom zaručenej konverzie je prevod listinnej formy dokumentu na elektronickú a opačne tak, aby bola nová
forma použiteľná na právne účely rovnako ako tá pôvodná. Občania si tak napr. budú môcť prekonvertovať
kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti do elektronickej formy použiteľnej pre právne účely. Týmto okrem iného dochádza k úspore nákladov, keďže právne použiteľnú kópiu v elektronickej forme bude môcť občan a podnikateľ
využiť neobmedzene a zároveň ňou bude môcť disponovať na akomkoľvek dátovom nosiči (CD, DVD a pod.).
Vyhláška o zaručenej konverzii upravuje najmä podrobné podmienky pre osoby vykonávajúce zaručenú konverziu, pričom zaručenú konverziu bude môcť vykonávať iba oprávnená osoba, ktorou môže byť orgán verejnej moci vrátane notárov, poštového podniku poskytujúceho univerzálnu poštovú službu a v obmedzenom
rozsahu advokát, a to za úhradu.
Ministerstvo financií SR s cieľom minimalizovať náklady občanov a podnikateľov pri využívaní zaručenej konverzie taktiež určilo sadzobník úhrad v súlade s trhovými cenami, ktorý neumožňuje neúmerné navyšovanie
sadzieb pri vykonávaní zaručenej konverzie a sprístupňuje tak túto službu pre bežné používanie, kde je predpoklad jej využívania vo veľkom meradle.
MF SR
w w w. o p i s . g o v. s k
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Rozhovor

Prínos a výhody projektu DCOM pre obce

Rozhovor s Ing. Rudolfom Horváthom, vedúcim oddelenia podpory zákazníkov,
obcí a ISO zo združenia DEUS
Aký význam má projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) pre
obce?
Projekt DCOM obciam a mestám pomôže najmä pri naplnení povinností,
ktoré im vyplývajú zo zákona č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente. Od novembra 2016 totiž musia samosprávy s občanmi komunikovať elektronicky. Na
takúto zmenu je potrebné sa pripraviť, nie je možné urobiť ju zo dňa na
deň. Cieľom projektu DCOM je podať pomocnú ruku najmä malým obciam
a mestám, pomôcť im splniť zo zákona vyplývajúce povinnosti, na ktorých
naplnenie nemajú vo svojich rozpočtoch dodatočné finančné prostriedky.
Obce ušetria vďaka projektu DCOM financie potrebné na nákup techniky,
ako aj na samotnom zavedení elektronických služieb.
Čo konkrétne získajú obce zapojením sa do projektu DCOM?
Predovšetkým im projekt prinesie rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu s občanmi, administratívne úkony na
obecných a mestských úradoch sa stanú transparentnejšie, skráti sa čas vybavovania úradnej agendy. Zároveň
je potrebné si uvedomiť, že Informačný systém DCOM nebude fungovať izolovane od verejnej správy, práve
naopak. Obce budú prostredníctvom projektu DCOM prepojené s ostatnými už existujúcimi informačnými
systémami a základnými registrami. Po spustení systému do plnej prevádzky obce ušetria finančné prostriedky
na poštovnom, na tlačení množstva dokumentov, a čo zrejme ocenia najviac, získajú viac času, ktorý namiesto
papierovania budú môcť venovať riešeniu problémov a požiadaviek občanov. Tieto výhody používania elektronických služieb však nie je možné zabezpečiť bez potrebného technického vybavenia, ktoré v rámci projektu
obciam ponúkame. Obce získajú nové počítače, notebooky a tlačiarne.
Čo môžu od projektu očakávať občania?
Občania budú môcť z pohodlia svojho domova komunikovať so samosprávou, budú si môcť bez ohľadu na
úradné hodiny online vybaviť rôzne úradné záležitosti a povinnosti, ako napríklad zaplatiť miestne dane, či prihlásiť psa do evidencie. Projekt DCOM zníži administratívne zaťaženie nielen zamestnancov úradov, ale prinesie
aj nižšiu administratívnu záťaž pre občanov a podnikateľov, nakoľko sa veľa úkonov zautomatizuje. Integrácie
na registre a ostatné systémy verejnej správy zabezpečia predvyplnenie úradných podaní.
Ako sa obec alebo mesto môžu zapojiť do projektu DCOM?
Samozrejme, ako prvé je potrebné, aby obce prejavili záujem zapojiť sa do projektu. Potom je potrebné, aby
vyplnili online dotazník, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.zdruzeniedeus.sk v sekcii Pre obce. Ešte
pred samotným pripojením obce alebo mesta do systému DCOM je potrebná dôkladná analýza existujúceho
technického vybavenia. Potom nasleduje podpisovanie Zmluvy o pripojení do IS DCOM a inštalácia výpočtovej
techniky.
Koľko obcí má ešte možnosť zapojiť sa do projektu?
Kapacita projektu je obmedzená. Do projektu môžeme zapojiť približne 1100 obcí. K dnešnému dňu prejavilo
záujem o zapojenie sa do projektu DCOM už takmer 1000 obcí, skompletizovali sme takmer 400 Zmlúv o pripojení k IS DCOM. Ak sa predstavitelia obcí a miest rozhodnú pre zapojenie sa do projektu DCOM, mali by tak
urobiť čím skôr.
Dátové centrum obcí a miest:
CallCentrum: 02/57 26 76 76 alebo e-mail: obce@zdruzeniedeus.sk
w w w. o p i s . g o v. s k
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Súťaž o OPIS

Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Ako jeden z prvých operačných programov na čerpanie eurofondov od roku 2014 v rámci celej Európy dňa
29. októbra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII). Ide o strategický dokument, prostredníctvom ktorého budú najbližších desať rokov čerpané peniaze z fondov Európskej
únie na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku. Cieľmi OPII sú podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom
rozvoja dopravnej infraštruktúry. Prostriedky v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť budú investované
napríklad do rozvoja elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, do riešenia komplexných životných
situácií ako aj pokrytia všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.
Súťažná otázka:
Ktorá inštitúcia je Riadiacim orgánom pre OPII ?
a)
Úrad vlády SR
b)
Ministerstvo financií SR
c)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 31. decembra 2014 na mailovú adresu jana@p3.sk. Trom
vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú Partnerstvá
pre prosperitu. V darčekových balíčkoch nájdu výhercovia aj USB kľúče, ktoré do súťaže poskytlo Ministerstvo
financií SR.
Výhercami súťaže o OPIS z čísla 2/2014 sú: Michal Erhardt z Tvrdošína, Vojtech Fray z Lehoty a Jana Ozaniaková
z Tepličky nad Váhom. Správna odpoveď na súťažnú otázku: a) Government Private Cloudu.
Výhercom blahoželáme!
(jm)

Aktuálne informácie o OPIS nájdete na
www.informatizacia.sk
a www.opis.gov.sk

KONTAKTY NA ORGÁNY OPIS
Riadiaci orgán OPIS
Úrad vlády SR
RO OPIS
Námestie slobody č.1
813 70 Bratislava
Tel.: 02 572 95 946
Fax: 02 544 34 730
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 3/2014: 26.11.2014.
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