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Ministerstvo financií ukončilo kontroly realizácie ďalších ôsmich projektov OPIS
Ministerstvo financií SR (MF SR) ukončilo kontroly realizácie ďalších ôsmich projektov, ktoré sú financované v
rámci OPIS. Ide o projekty, ktoré výrazne rozširujú ponuku elektronických služieb verejnej správy pre občanov
a podnikateľov a umožňujú im tak komfortne komunikovať s úradmi cez internet prostredníctvom portálu
www.slovensko.sk.
Realizátori daných projektov splnili nápravné opatrenia, ktoré im boli uložené kontrolami MF SR a tým mohli byť
projekty z technologickej stránky riadne ukončené. Ide o nasledovné projekty:
 Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov,
 Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť),
 Elektronické služby centrálnej ohlasovne,
 Elektronické služby národnej evidencie vozidiel,
 Informačný systém Registra adries,
 Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla,
 Elektronická identifikačná karta,
 Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne
dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi.
Spolu bolo na uvedené projekty eGovernmentu v rámci OPIS vyčlenených takmer 150 miliónov eur z Európskych
zdrojov, čo predstavuje 23% z alokácie prioritnej osi 1 OPIS.
Ukončené projekty majú uľahčiť občanom či podnikateľom komunikáciu s úradmi pri množstve životných situácií.
Už takmer 1,1 milióna občanov SR má občiansky preukaz s čipom vďaka ktorému môžu komunikovať s úradmi
cez internet prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Elektronickou formou môžu nahlásiť zmenu trvalého
alebo prechodného pobytu a rovnako cez internet môžu požiadať o vystavenie potvrdenia o pobyte, ktoré spätne
dostanú poštou.
Občania taktiež môžu požiadať o štátne sociálne dávky či pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom elektronických
formulárov. Spomenúť môžeme napríklad podanie žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa, o rodičovský
príspevok, žiadosti o náhradné výživné, žiadosti na peňažný príspevok na prepravu, úpravu bytu a pod. Ak
potrebujú napríklad prihlásiť alebo prepísať na niekoho auto, môžu si na to dohodnúť termín na dopravnom
inšpektoráte a vyhnúť sa tak čakaniu v radoch. Nový register adries, kde sú sústredené všetky adresy
v Slovenskej republike, výrazne uľahčuje prácu predovšetkým záchranárom, hasičom a policajtom. Taktiež je
užitočný aj pre podnikateľov a občanov v situáciách, keď potrebujú zistiť či overiť presnú adresu firmy, inštitúcie
alebo osoby.
Používateľské príručky týchto a ďalších projektov eGovernmentu je možné nájsť na adrese
http://www.informatizacia.sk/pouzivatelske-prirucky-projektov/21950s
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