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Od októbra sú verejnosti k dispozícii služby
elektronickej matriky
Potvrdenia či výpisy z matričných kníh, žiadosti o zmenu mena alebo priezviska a ďalšie úkony vyžadované v matričnej praxi je od 1. októbra 2015 možné vykonávať elektronicky. Umožnila to novela zákona
č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá okrem iného zavádza do našej legislatívy elektronickú matriku.
Ministerstvo vnútra v rámci projektu
Elektronizácia služieb matriky budovaného v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja spustilo Centrálny
informačný systém matrík, do ktorého
majú prístup matričné úrady na celom
Slovensku. Vytvára sa tak centrálna databáza matričných udalostí integrovaná s Registrom fyzických osôb (RFO).
V praxi to znamená, že akákoľvek životná udalosť či zmena, ktorú občan alebo
cudzinec riadne prihlásený na pobyt
v SR nahlási prostredníctvom matriky,
sa automaticky premietne do evidencie obyvateľov (RFO), z ktorého čerpajú
dáta ostatné inštitúcie štátnej správy
i samosprávy.
Pre občanov SR i riadnych obyvateľov
SR bez štátneho občianstva SR (elektronický doklad o pobyte cudzinca vydáva
SR od 1. apríla 2014) je k dispozícii 16
Pokračovanie na str. 2
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elektronických služieb, pričom ich počet
sa v budúcnosti rozšíri. Všetky matričné
e-služby vyžadujú prihlásenie a podpis
zaručeným elektronickým podpisom.
Držitelia elektronických dokladov môžu
požiadať o zmenu mena a priezviska či
o dodatočné zápisy v matrike, ktoré je
potrebné nahlásiť pri rôznych životných
udalostiach, ako je sobáš, rozvod, rovnako o opravy či zmeny osobných údajov.
Elektronickou cestou možno získať tiež
duplikáty rodného, sobášneho či úmrtného listu.
Žiadosti o vybavenie v elektronickej forme systém automaticky nasmeruje na
vybavenie matričnému či okresnému
úradu. Súčasťou takýchto zmien sú oficiálne písomné súhlasy dotknutej osoby so zmenou, ktoré sa takisto dajú získať elektronicky. Takisto splnomocnenia
k matričných udalostiam, ktoré možno
elektronicky získať, ale aj zrušiť.
w w w. o p i s . g o v. s k
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Pokračovanie zo str. 1
Služby elektronickej matriky sú na portáli Elektronické služby
MV SR (https://portal.minv.sk) a tiež na Ústrednom portáli
verejnej správy www.slovensko.sk.
Pochopiteľne, stále zostáva možnosť klasickej komunikácie
s matrikou osobnou návštevou úradu či písomnou korešpondenciou. Výhodou elektronických služieb však je, že ich
neobmedzujú úradné hodiny. Je možné používať ich v hociktorý deň či hodinu. Používatelia e-služieb matriky teda nielen šetria svoj čas, ale výrazne prispievajú k zefektívňovaniu
služieb štátu a odbúravaniu zbytočnej byrokracie.
Elektronickú matriku budú povinné používať matričné úrady,
MV SR a okresné úrady. Používať ju majú aj iné štátne orgány.
Súdy, lekári, orgány cirkví a náboženských spoločností budú
dočasne oslobodené od jej používania, ak im to neumožňujú
technické dôvody.

mohla akceptovať a cudzinec nemal problém pri ich získaní vo svojej domovskej krajine. (Napríklad miesto dokladu
o spôsobilosti na uzavretie manželstva sa bude predkladať
doklad o osobnom stave.)
Novela sa zaoberá aj situáciami, ktoré prinášajú pôrody
mimo zdravotníckych zariadení a prípady detí nájdených
v hniezdach záchrany. Zároveň so zákonom o matrikách dochádza od 1. októbra k novelizácii zákona o mene a priezvisku a v zákone o rodine.
Podrobnejšie informácie nájdete na webovom sídle MV SR:
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-1-oktobra-2015-zmeny-v-zakone-o-matrikach
MV SR

Novela zákona o matrikách ďalej reaguje na podnety z aplikačnej praxe zákona
Sprísňuje sa ochrana osobných údajov pri nazeraní do matriky a výpisov z matriky. Fyzická osoba môže nazerať do matriky a robiť si z nej výpisy len v prítomnosti matrikára. Dôvodom je ochrana osobných údajov uvedených pri ostatných
zápisoch. Okrem iného doslovný výpis z matriky bude možné vydať len pre úradnú potrebu orgánov verejnej moci. Cieľom je eliminácia zneužitia veľmi citlivých osobných údajov
(napríklad zmena pohlavia, určenie otcovstva, osvojenie). Iné
oprávnené osoby budú môcť získať len aktuálny výpis z matriky, ktorý neobsahuje celú históriu matričných záznamov.
Zmeny nastanú v postupe pred uzavretím manželstva. Doklady potrebné na uzavretie sobáša budú občania povinní
predkladať na matriku najmenej sedem dní pred uzavretím
manželstva. Matrikári potrebujú aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie správnosti údajov v žiadosti o uzavretie
manželstva, najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou
formou. Stáva sa totiž, že snúbenci si dohodnú termín na
farskom úrade, ale matričnému to oznámia napríklad deň
pred sobášom. Upravuje sa okrem iného ustanovenie o dokladoch, ktoré je cudzinec pred uzavretím manželstva v SR
povinný predložiť matričnému úradu. Niektoré štáty totiž
nepoznajú právne termíny používané u nás – pomenovanie dokladov sa preto upravuje tak, aby ich slovenská strana
2

Fotografie zo Záverečnej konferencie CISMA a IS RFO dňa 13.októbra 2015.
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Štát bude poskytovať proaktívne služby cez smartfón a tablety
Ako budú ľudia vybavovať úradné záležitosti? Bude štát „smart“ alebo „ignorant“? Ako naložíme s možnosťami,
ktoré prinášajú otvorené dáta a cloudové prostredie? Odpoveďou na všetky tieto otázky je, že nadviazaním na
výsledky projektov operačného programu Informatizácia spoločnosti („ďalej OPIS“), ktoré postupne nabiehajú do
reálnej prevádzky, môžeme byť v horizonte niekoľkých rokov lídrom v oblasti eGovernmentu. Ministerstvo financií
preto pripravilo Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, ktorá popisuje, akým smerom sa bude ďalej
uberať eGovernment na Slovensku. Zároveň definuje strategickú architektúru verejnej správy na nasledujúce obdobie.
Verejnosť tak získa prehľad o tom, čo sa bude v eGovernmente diať. Jednotlivým inštitúciám zas koncepcia poskytne návod,
akým spôsobom ďalej postupovať s rozvojom informačných systémov. Taktiež definuje sadu princípov a modelov, ktoré
bude potrebné dodržiavať a implementovať. Národná koncepcia ponúka návod, ako vytvoriť zo Slovenska inovatívny štát.
Koncepcia definuje nasledovné prioritné témy:
•

Elektronické služby musia byť v plnej miere orientované na občanov a podnikateľov, teda klientov.
Je potrebné poskytovať elektronické služby proaktívne a automatizovane v kontexte životných situácií. Zámerom je
tiež zaviesť mobilnú identitu.
Zvýšenie úrovne používateľskej prívetivosti bude nadväzovať na elektronické služby a systémy implementované
v rámci OPIS, v ktorom sa väčšina agendy štátu posunula z papierového sveta do elektronického.

•

Zlepšenie využívania dát a otvorené dáta.
V rámci OPIS sa podarilo veľké množstvo údajov z papiera digitalizovať a uložiť do databáz a centrálnych registrov
ako napríklad do Registrov právnických a fyzických osôb. Nad týmito databázami a registrami vzniká spoločná dátová
vrstva, ktorá umožní štátu ochraňovať dáta pred ich zneužitím a poskytnúť ich občanom a podnikateľom na ďalšie
využitie. Zároveň úrady už nebudú voči dátam iných inštitúcií slepé, čo ich prácu zefektívni. Ambíciou je nastaviť
verejnú správu, aby fungovala na základe využívania znalostí („data-driven stat“).

•

Efektívna prevádzka informačných systémov štátu vo vládnom cloude.
Prevádzka IT vo verejnej správe bude riešená centrálne poskytovateľom cloudových služieb. Vďaka centralizácií
nákupu HW a SW licencií, ako aj zavedeniu flexibilných modelov, môžeme výrazne znížiť celkové náklady na
informačné systémy verejnej správy. Zavedenie vládneho cloudu nadväzuje na už realizované aktivity v rámci OPIS.

Keďže Ministerstvo financií SR plánuje Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy predložiť na rokovanie vlády ešte
tento rok, vyzvalo expertov zastúpených v štandardizačnej komisii a členov riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 Operačného
programu Integrovaná infraštruktúra, na jej intenzívne pripomienkovanie. K tomuto dokumentu sa tak vyjadrujú nielen zástupcovia verejnej správy ale aj ďalšie subjekty ako napríklad IT Asociácia Slovenska a Partnerstvá pre prosperitu. Koncepcia
tiež bude predložená do medzirezortného pripomienkového konania.
MF SR

Všetky výzvy OPIS nájdete na
www.informatizacia.sk
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Národný projekt rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR, úrad) realizuje nové eGovernment služby zamerané na občana. Národný projekt Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR (RKIS NKÚ SR) prispeje k zlepšeniu
doterajších služieb NKÚ SR najmä v oblasti informovanosti občanov o jeho činnosti, k zvýšeniu efektivity kontrolnej činnosti a k zlepšeniu v oblasti plánovania a interakcie so subjektmi, ktoré podliehajú kontrole. Cieľom
tohto projektu je návrh, vývoj, nasadenie a zabezpečenie nových všeobecne použiteľných elektronických služieb
eGovernmentu, ktoré zabezpečuje a poskytuje NKÚ SR.
Špecifické ciele projektu sú nasledovné:
• Transparentnosť fungovania verejnej správy - zvýšenie
informovanosti občanov o kontrolnej činnosti NKÚ SR
a jej výsledkoch.
• Zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti a teda aj
zvýšenie účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti
nakladania s verejnými prostriedkami subjektmi
kontrolovanými NKÚ SR.
• Zvýšenie efektivity a kvality vnútorných kontrolných
procesov subjektov podliehajúcich kontrole.
• Stimulácia medzinárodnej spolupráce.

podárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými
prostriedkami.

Zámerom NKÚ SR je vybudovať modernú, efektívne fungujúcu inštitúciu, ktorá dokáže pružne prispôsobovať svoju
činnosť meniacim sa požiadavkám v rámci zákonom o NKÚ
SR vymedzených pôsobností, v súlade s uplatňovanými postupmi, štandardmi a dobrou praxou v medzinárodných organizáciách.

V januári 2012 boli do plnej produkčnej prevádzky uvedené
všetky produkty Národného projektu Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR - Elektronické služby NKÚ SR (KIS NKÚ SR)
taktiež financovaného z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Jeho hlavným zámerom bolo zvýšiť prínos kontrolnej činnosti pre skvalitnenie procesu hos4

Realizácia projektu KIS NKÚ SR zároveň pomohla identifikovať nové požiadavky na rozvoj informačného prostredia NKÚ
SR. Výsledkom analýzy týchto požiadaviek je vznik aktuálneho projektu RKIS NKÚ SR, ktorého cieľom je zaviesť nové
elektronické služby umožňujúce zabezpečiť väčšiu interakciu
medzi NKÚ SR a verejnosťou a všeobecne väčšiu informovanosť verejnosti o aktivitách NKÚ SR, ako aj služby umožňujúce zabezpečiť efektívny výkon kontroly na kontrolovanom
subjekte. Projekt má ambíciu zlepšiť úroveň poskytovania
informácií o výsledkoch kontrolnej činnosti a zvýšiť transparentnosť fungovania úradu.

Proces zlepšenia elektronických služieb NKÚ SR odštartoval
23. septembra 2013 podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít RKIS NKÚ
SR vo výške 3 482 tisíc EUR medzi NKÚ SR a Úradom vlády
SR (Riadiaci orgán OPIS) v zastúpení Ministerstvom financií
SR (Sprostredkovateľský orgán OPIS) a dňa 1. októbra 2013
podpisom zmluvy o dielo na Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR a poskytovanie služieb podpory
jeho prevádzky medzi NKÚ SR a spoločnosťou Asseco Central Europe, a. s. Plánovaný termín ukončenia aktivít projektu
je október 2015.
NKÚ SR
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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
www.informatizacia.sk

Konsolidované znenie výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre IS VS
Ministerstvo financií SR s cieľom lepšej čitateľnosti spracovalo konsolidované znenie výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch
pre informačné systémy verejnej správy, ktoré obsahuje aj časti aktualizované o novelu č. 137/2015 Z. z.
Vlastné znenie nájdete tu: http://www.informatizacia.sk/standardizacne-dokumenty/4495s
5
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Nitriansky samosprávny kraj spúšťa projekt elektronizácie svojich služieb
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v týchto dňoch ukončuje elektronizáciu svojich služieb. Projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie (EÚ) sa začal realizovať v marci 2012. Jeho posledná etapa bude zavŕšená do
31. októbra tohto roku. Podľa slov Heleny Psotovej z Úradu NSK dosiahli celkové náklady sumu 4.499.097,05
eura. NSK sa na nich podieľal spolufinancovaním vo výške päť percent. „Momentálne už prebiehajú posledné
fázy projektu, ktorého aktivity budú ukončené v priebehu niekoľkých dní,“ povedala Psotová.
Ako doplnila, cieľom projektu je vybudovanie integrovaného systému na Úrade NSK, pomocou ktorého bude možné
sprístupniť elektronické služby pre verejnosť. V rámci projektu je zavedených 40 informačných a 31 transakčných služieb
geografického informačného systému. Súčasťou diela je internetový portál NSK, infomodul, ktorý ponúkne údaje o poskytovaných elektronických službách, systém na správu dokumentov, modul na spracovanie obsahu webových stránok,
systém elektronickej podateľne a ďalšie softvérové súčasti.
„Hlavným prínosom je, že občania budú môcť vybaviť svoje
veci na jednom mieste a pohodlne prostredníctvom internetu.
Stačí na to občiansky preukaz s čipom a elektronický podpis,“
vysvetlila Psotová.
Podľa slov zástupcov spoločností, ktoré sa na projekte podieľali dodávateľsky, prinesie nový systém elektronických služieb
verejnosti okrem bežných služieb aj nové. „To znamená, že
občania budú môcť napríklad elektronicky pripomienkovať

návrhy verejne záväzných nariadení, ale nájdu tu informácie
aj o lekárňach, sociálne poradenstvo, či informácie o pridelených dotáciách. Súčasťou projektu sú napríklad aj zariadenia,
ktoré sú dodané do 40 vozidiel Regionálnej správy a údržby
ciest. Dáta z nich sa posúvajú do systému, ktorý ich vyhodnocuje a vizualizuje na webovej stránke NSK. Tu sa môžu vodiči
v reálnom čase dozvedieť napríklad informácie o zjazdnosti
ciest,“ povedal Marcel Kurtoš zo spoločnosti DWC Slovakia, a.s.
Podľa Petra Ďorďaja z firmy MICROCOMP – Computersystém,
s.r.o., bude ďalším prínosom pre obyvateľov aj zníženie výšky správnych poplatkov pri vybavovaní agendy prostredníctvom elektronických služieb. „Ide o motiváciu občanov, aby
elektronické služby využívali, pretože sa pri nich tieto poplatky
znižujú. Niekedy až o 50 percent, ale je to individuálne, podľa
konkrétnej služby,“ doplnil Kurtoš.
www.opis.gov.sk

MV SR zverejnilo vzor „Reformného zámeru“
Na vyhlásenie vyzvaní na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci 3 špecifických cieľov Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) je nevyhnutné vypracovanie vzoru
reformného zámeru, keďže vyhlásenie predmetných vyzvaní je podmienené schválením reformného zámeru
príslušnej inštitúcie zo strany MV SR.
3. Preukázať realizovateľnosť navrhovaného reformného
zámeru (reformy a projektu v oblasti, ktorej sa reformný
zámer venuje).

Reformný zámer má tri základné ciele:
1. Odôvodniť zmysluplnosť reformného zámeru.
Ciele reformného zámeru môžu byť realizované
prostredníctvom jedného alebo viacerých projektov,
týkajúcich sa jednej oblasti. Reformný zámer musí
obsahovať aspoň jeden projekt napĺňajúci ciele OP EVS.
2. Aplikovať pravidlá koordinačného mechanizmu,
a tým pádom vysvetliť súvislosť (ak je relevantná)
navrhovaného projektu s OP II. Schválenie reformného
zámeru a v ňom indikovaných projektov OP II
neznamená automatickú implementáciu týchto
projektov. Implementácia projektov OP II sa riadi
mechanizmami a postupmi uvedenými v riadiacej
dokumentácii OP II.

Dotknuté špecifické ciele PO7 OP II:
• § 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre podnikateľov.
• § 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov.
• § 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami.
Vzor reformného zámeru je dostupný na stránke
http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty
6
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Portál otvorených dát
Portál otvorených dát (data.gov.sk) vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Portál je súčasťou projektu Demokracia a otvorená vláda (eDOV) a jeho prevádzkovateľom je Národná agentúra pre sieťové
a elektronické služby (NASES).
Cieľom projektu je vytvoriť centrálnu infraštruktúru pre sprístupňovanie otvorených údajov a tú následne otvoriť ako pre
poskytovateľov tak aj pre používateľov týchto údajov. Z pohľadu legislatívy projekt vychádza zo zákona č. 211/2000 (časť
„Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií”),
ako aj zo smernice EÚ “Public Sector Information”, ktorá je
transponovaná od roku 2012.

Pri tvorbe data.gov.sk NASES úzko spolupracuje s Úradom
splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý zastrešuje Iniciatívu pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership). Sprístupnenie otvorených údajov je jednou z mála skutočne transformačných služieb ktoré sú teraz
v SR riešené. Na základe uznesenia Vlády č.59/2015 bol okrem
aktualizácie publikačných plánov jednotlivých rezortov vypracovaný zoznam 11 prioritných datasetov (napr. kataseter
nehnuteľností, obchodný register, živnostenský register, cestovné poriadky verejnej dopravy...), ku ktorým je určená konkrétna úloha.
Pre sprístupňovanie otvorených údajov boli Výnosom Ministerstva financí SR č. 55/2014 stanovené štandardy, ktoré
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presne určujú povolené formáty a API. Pre hodnotenie kvality
datasetov je prebratá schéma 5 stars, pričom minimálna povinná úroveň kvality je 3. Aj z tohto dôvodu je úroveň štandardov dát dobrá a je aj medzinárodne kladne hodnotená.
Povinnosti týkajúce sa publikovania otvorených údajov sú na
každej povinnej osobe. Keďže to môže byť pre povinné osoby
záťaž, NASES pre nich poskytuje viaceré služby napr.:
• transformácie formátov a štruktúry údajov,
• publikovanie údajov (údaje môžu byť poskytované do
internetu z našich serverov NASES), povinným osobám
tak odpadajú problémy s riešením sieťovej kapacity,
bezpečnosťou a pod.,
• súlad s požiadavkami (compliance) - a to najmä so
štandardmi ISVS,
• metodická podpora (čo/ako robiť so sprístupňovaním
údajov), školenia,
• komunikácia s používateľmi - namiesto povinnej osoby
komunikuje s používateľom NASES.
Hlavnou úlohou a predmetom činnosti NASES je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka
a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku. Ďalej je to konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca
činnosť v oblasti informatiky, informačných a elektronických
komunikačných sietí a inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických komunikačných služieb,
ako aj iné činnosti, týkajúce sa sieťových a elektronických služieb.
Činnosť Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby v maximálnej miere podporuje urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb eGovernmentu na Slovensku, čo povedie
k úsporám a zefektívneniu výkonu verejnej správy, zjednodušeniu kontaktu občanov s úradmi, ako aj k podpore celkovej
informačnej vyspelosti slovenskej spoločnosti, verejnej sféry,
podnikateľskej obce, ako aj širokej verejnosti.
NASES
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Digitalizácia audiovizuálneho dedičstva otvorila novú éru v slovenskej
audiovízii
Národný projekt Digitálna audiovízia realizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) spolu s partnerom Rozhlasom
a televíziou Slovenska (RTVS). Je zameraný na systematickú digitalizáciu a digitálne reštaurovanie audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Ide o najväčší digitalizačný projekt v oblasti audiovízie na Slovensku a jeho hlavným cieľom je digitalizácia slovenského audiovizuálneho dedičstva. Projekt sa
realizuje od roku 2011.
Národný projekt Digitálna audiovízia je súčasťou Stratégie
rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich
národnej infraštruktúry rezortu kultúry a súčasťou zoznamu
národných projektov v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2 (OPIS PO2). Prostriedky na
jeho realizáciu čerpá SFÚ zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Zmluvu o nenávratný finančný príspevok vo výške
24 089 940,37 EUR (z toho SFÚ – 15 439 576,48 EUR a RTVS –
8 650 363,89 EUR) podpísal SFÚ s Ministerstvom kultúry SR dňa
6. marca 2012. V minulom roku bola jeho výška upravená na
22 034 777,28 EUR pri realokácii finančných prostriedkov za
partnera projektu RTVS. Projekt Digitálna audiovízia potrvá
do konca novembra 2015, predĺžený bol na základe dodatku
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
v máji tohto roka.

lov a reštaurovanie obrazovej a zvukovej časti diela, výroba
digitálneho mástru a jeho odvodenín, ďalej prezervačné činnosti s filmovými nosičmi po konverzii a takisto sa vytvárajú
digitálne nosiče pre dlhodobé uchovávanie, a to aj z dôvodu
migrácie dát pre budúce generácie.

Jednou z hlavných úloh projektu je vybudovať dve špecializované digitalizačné pracoviská. Výstavba moderného digitalizačného pracoviska SFÚ v suterénnych priestoroch Kina
Lumière na Špitálskej ulici č. 4 v Bratislave sa začala v druhej
polovici roka 2013. Na jeho plnú prevádzku boli zaškolení
pracovníci, ktorí sa od júna 2014 podieľajú v trojzmennej prevádzke na celom procese digitalizácie a digitálnom reštaurovaní filmov. Digitalizačné pracovisko SFÚ je vybavené najmodernejšími technológiami, ktoré sú v súlade so súčasnými
požiadavkami filmových archívov a distribučných kanálov pre
audiovizuálne diela. Kompletný reťazec spracovania je navrhnutý na rozlíšenie 4K/2K. Pozostáva z výkonného archívneho
obrazového filmového skenera, archívneho prepisu zvuku,
z pracovných staníc na digitálnu retuš obrazu a zvuku, z filmovej a digitálnej projekcie, z pracoviska farebných korekcií,
z digitálnej knižnice a systému pre správu zdigitalizovaných
objektov. Odborníci v digitalizačnom pracovisku dokážu spracovať akýkoľvek filmový materiál vo formáte 35 mm a 16 mm
s príslušným optickým/magnetickým zvukovým záznamom.
V pracovisku sa realizuje samotná konverzia filmových titu-

Ďalšou z hlavných úloh projektu Digitálna audiovízia je zdigitalizovať minimálne 58 700 audiovizuálnych kultúrnych
objektov. V SFÚ sa má zdigitalizovať minimálne 1 000 objektov z archívnych zbierok SFÚ, zložených z animovaných, dokumentárnych, spravodajských a hraných filmov. Zvyšných
57 700 audio a video objektov zdigitalizuje RTVS, konkrétne má naplánovanú digitalizáciu minimálne 49 700 audio
a 8 000 video objektov. V súčasnosti je k 31. augustu 2015
v projekte zdigitalizovaných už 922 objektov v SFÚ, čo predstavuje 92,2 % a 56 108 objektov v RTVS, čo je 98,43 % z celkového počtu. Vďaka projektu Digitálna audiovízia sa vytvorí
základ pre systematické narábanie s týmito zdigitalizovanými
audiovizuálnymi objektmi v súčasných formátoch, spĺňajúcimi európske štandardy, a uľahčí sa prístup k efektívnemu
využívaniu diel pre edukačné, vedecko-výskumné i osvetové
účely. Projekt tiež vytvorí predpoklady pre digitalizáciu audiovizuálneho dedičstva na Slovensku aj po novembri 2015, kedy
sa skončí realizácia jeho hlavných aktivít. Nasledovať bude
obdobie ďalších piatich rokov udržateľnosti jeho výsledkov,
počas ktorého sa SFÚ zaviazal pri počte 12 zamestnancov
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RTVS v rámci projektu Digitálna audiovízia rozšírila už existujúce pracovisko na digitalizáciu audio objektov o nové
pracovisko na digitalizáciu archívnych video objektov. V súčasnosti na projekte Digitálnej audiovízie v Slovenskom rozhlase i televízii pracuje spolu viac ako 40 pracovníkov, ktorí
sú plne refundovaní. Investície do digitalizačnej technológie,
výpočtovej techniky, dátového skladu a sterilizačnej linky vrátane nákladov na údržbu a servis počas projektu predstavujú
4,6 milióna EUR.
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zdigitalizovať ďalších 50 objektov ročne. Keďže proces digitalizácie archívnych zbierok je dlhodobý, SFÚ chce v tomto
procese pokračovať aj po roku 2020.
V súvislosti s projektom Digitálna audiovízia súvisí aj sprístupňovanie zdigitalizovaných diel. RTVS v súčasnosti sprístupňuje svoje fondy v bádateľni v budove Slovenského rozhlasu
na Mýtnej ulici č. 1 v Bratislave, kde si je možné zdigitalizované objekty vypočuť alebo pozrieť. Súčasťou prác v rámci

národného projektu Digitálna audiovízia v SFÚ je aktualizácia popisných dát v informačnom systéme prostredníctvom
informačného systému SK CINEMA. Vďaka projektu Digitálna
audiovízia sa Slovenský filmový ústav zaradil medzi moderné
európske filmové archívy, ktoré sú dnes schopné filmové dedičstvo priniesť do digitálneho kina.
MK SR

Soľ nad zlato (1982, réžia: Martin Hollý) - Príklad digitálneho reštaurovania:
Originálny sken filmového políčka

Filmové políčko po procese digitálneho
reštaurovania so zachovaním pôvodnej
kolority originálnej referenčnej kópie
9
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Úrady budú informačne lepšie prepojené, pomôže to aj občanom a podnikom
Efektívnejšie prepojenie jednotlivých úradov verejnej správy a ich lepšia komunikácia s občanmi a právnickými
osobami. To je hlavný zámer projektu Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (IS CSRÚ), ktorý sa začal budovať.
Nový informačný systém sa stane základnou platformou pre
dátovú integráciu ďalších riešení v rámci verejnej správy a zároveň bude kompatibilný so systémami v krajinách Európskej
únie. Slovensko tak patrí spolu s Holandskom či Českom medzi
prvé štáty únie, ktoré sa rozhodli zaviesť takýto systém do praxe.
Systém umožní aplikovať princíp „jeden krát a dosť“ z pohľadu
výmeny informácií, ktoré občania alebo podniky poskytujú verejnej správe.
V prvej fáze projektu sa počíta s prepojením údajov vybraných
subjektov ako sú Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny (ÚPSVaR), Finančná správa SR, Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou a Štatistický úrad SR. Tým sa
umožní zdieľanie vybraných údajov evidencie napr. z obchodného registra, živnostenského registra, či registra nadácií, ktoré
sú zastrešené registrom právnických osôb, ale aj dát týkajúcich
sa daňových priznaní fyzických a právnických osôb, ktoré pre
výkon svojich agend potrebuje napríklad ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa a ďalšie subjekty verejnej správy. Zefektívniť sa má aj

prenos informácií o poberateľoch dávok v hmotnej núdzi, príspevkoch, či nezamestnaných. Postupne sa počíta aj so zapojením ďalších subjektov verejnej správy.
IS CSRÚ zabezpečí jednotlivým úradom verejnej správy možnosť pracovať s množstvom údajov, ktoré sú kompletné, časovo aktuálne a preukázateľné. Využívanie elektronických služieb verejnej správy tak bude jednoduchšie a prehľadnejšie,
pričom umožní aj priamo občanom flexibilnejšie riešiť rôzne
životné situácie. Ako príklad je možné uviesť získanie informácie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení
bez potreby prehľadávať internetové stránky jednotlivých inštitúcií. Žiadosti o poskytnutie vybraných údajov budú môcť
občania a podnikatelia podávať aj elektronicky cez portál
www.slovensko.sk.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja prostredníctvom OPIS.

Aktuálne informácie o OPIS nájdete na
www.informatizacia.sk
a www.opis.gov.sk
DCOM na konferencii Digitálne mesto
Aktuálne informácie o stave národného projektu DCOM boli
odprezentované na konferencii DIGITÁLNE MESTO, ktorá sa
konala 20. októbra 2015 vo Vyhniach. Okolo dvesto účastníkom ich predstavil Ľuboš Petrík z dodávateľskej spoločnosti
DATALAN, Rudolf Horváth zo združenia DEUS prítomných
oboznámil aj so zámermi rozvoja projektu v programovom
období EÚ 2014 -2020. Milan Ištván z Partnerstiev pre prosperitu v diskusii ocenil víziu ZMOS, ktoré iniciovalo tento významný a perspektívny projekt určený pre oblasť samosprávy.
(r)
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PROJEKT DCOM V ČÍSLACH
Viac ako 1,5 milióna obyvateľov
obcí a miest zapojených do projektu DCOM

Viac ako 1 600 obcí a miest
so záujmom o zapojenie sa do projektu

9 ISO dodávateľov
a 2 dodávatelia webových stránok

Viac ako 200 prezentačných podujatí
s 10 000 účastníkmi

25 000 hovorov CallCentra
počas realizácie projektu

9 integračných partnerov
(ÚPVS, RFO, RPO, RA, FS, SP, NEV, ÚPSVaR, KN)

40 spoločných obecných úradov

zapojených do projektu DCOM

Viac ako 5 300 dodaných počítačov

spolu s viac ako 1 800 multifunkčných zariadení
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Projekt DCOM ako jeden z najlepších cloudových projektov v Európe
Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) sa môže pýšiť ocenením EuroCloud Slovakia Award
2015 pre vertikálne riešenie, ktoré získal v júni 2015 vyhlásením výsledkov 2. ročníka súťaže EuroCloud Slovakia Award 2015. Získaním tohto prestížneho ocenenia postúpil projekt do európskeho kola súťaže EuroCloud
Europe Award 2015.
EuroCloud Europe Award
2015 predstavuje významné
ocenenie pre najlepšie cloudové riešenia na európskom
trhu. Do súťaže sú nominované riešenia, ktoré uspeli na
lokálnych – štátnych kolách
tejto súťaže.
V konkurencii viac ako 50 projektov z 11 krajín Európy rozdelených do 6 kategórií bol
projekt DCOM nominovaný

medzi tri najlepšie cloudové projekty v kategórií „Best Cloud
Service for Vertical Markets“.
„Nominácia projektu DCOM medzi európsku špičku v rámci EuroCloud Award len potvrdzuje správnosť  technického a technologického riešenia projektu DCOM. V tejto súvislosti chcem
poďakovať všetkým partnerom v rámci projektu DCOM za ich
nasadenie a prínos pre celkový úspech projektu. Takéto ocenenie na európskej úrovni chápeme ako ocenenie práce všetkých
zúčastnených strán.” povedal Adrián Belánik, výkonný riaditeľ
DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.
DEUS

Súťaž o OPIS

Dátové centrum obcí a miest
Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Informatizácia
spoločnosti, potvrdil svoje technologické kvality získaním
ocenenia EuroCloud Award 2015. V celkovej konkurencii
viac ako 50 zúčastnených projektov z 11 krajín rozdelených
do 6 kategórií sa projekt elektronizácie samosprávy zaradil
medzi tri najlepšie európske cloudové projekty v kategórii
Best Cloud Service for Vertical Markets. Projekt má napomôcť
k zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv
na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana,
podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony a tým prispieť k zefektívneniu verejnej
správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na
miestnej a regionálnej úrovni.

Vaše odpovede na súťažnú otázku spolu s kontaktnými údajmi zasielajte do 20. novembra 2015 na mailovú adresu
jana@p3.sk. Trom vyžrebovaným účastníkom spomedzi
správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venuje
Dátové centrum obcí a miest, Ministerstvo financií SR, ATOS
Slovensko a SOFTEC spol. s.r.o..
Výhercami súťaže o OPIS z čísla 6/2015, ktorí odpovedali
správne sú: Katarína Dovalová z Banskej Bystrice, Vlasta
Ďurošková zo Žiliny a Libor Sigmund z Bratislavy.
Správna odpoveď na súťažnú otázku: b) 109,37 mil. €
Výhercom blahoželáme!

Súťažná otázka:
V ktorom meste sa konalo tohtoročné vyhlásenie výsledkov európskeho kola súťaže EuroCloud Europe Award 2015?
a)
b)
c)

Sevilla
Madrid
Barcelona
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