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Monitorovací výbor pre
vedomostnú ekonomiku
V pondelok 25. mája 2009 sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 4. zasadnutie Monitorovacieho
výboru pre vedomostnú ekonomiku (MVVE), ktorý je
MV pre tri operačné programy: OP Výskum a vývoj,
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP
Informatizácia spoločnosti. MVVE zobral na vedomie
materiál Prínos systémových väzieb OPVaV, OPKaHR a
OPIS pre rozvoj vedomostnej spoločnosti. Vo vzťahu k
OPIS MVVE schválil Výročnú správu o vykonávaní OPIS
za rok 2008, tiež schválil aktualizáciu hodnotiacich a
výberových kritérií OPIS (Verzia 2.0). Prerokoval Informáciu o stave implementácie OPIS k 30.4.2009, vzal na
vedomie aktualizáciu zoznamu Národných projektov
OPIS a Programového manuálu OPIS (Verzia 4.0).
Informácia o stave implementácie OPIS priniesla prehľad stavu realizácie štúdií uskutočniteľnosti
OPIS. Spoločnosť KPMG začala pripravovať štúdiu
uskutočniteľnosti Poradenské služby na vytvorenie
koncepcie a zavedenie IOM (Integrované obslužné
miesta) a spoločnosť Capgemini štúdiu uskutočniteľnosti Dátové centrum obcí a miest (DCOM).
Konzorcium firiem Cross Czech a.s. a Ernst & Young
Slovakia s.r.o., realizátor štúdie pre Prioritnú os 2, vypracovalo podklady pre návrhy prvých dvoch výziev
v rámci PO2: národné projekty „Vybudovanie HW infraštruktúry pre lokálny digitálny archív v lokalite SNK
Martin, detašované pracovisko Vrútky“ a „Vypracovanie
metodických manuálov pre získavanie, spracovanie,
ochranu a využitie poznatkov a digitálneho obsahu“.
Viac informácií o ďalších štúdiách a národných projektoch nájdete v tomto čísle OPIS NEWS.
(mi)

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci výbor PO1
V pondelok 11. mája 2009 sa na Ministerstve financií SR v Bratislave uskutočnilo
zasadnutie Riadiaceho výboru štúdií uskutočniteľnosti Prioritnej osi 1 OPIS „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb“. Predsedom RV je štátny
tajomník MF SR Peter Kažimír.
Spoločnosť KPMG, realizátor štúdie uskutočniteľnosti zameranej na celkovú architektúru eGovernment, predstavila
čiastkové štúdie „Centrálna elektronická
podateľňa“, „Elektronická identifikačná karta“, „Kontaktné centrum“, „Register priestorových informácií“, „Základné číselníky
– Princípy a štruktúry“, „Modul elektronického doručovania“ a „Modul dlhodobého
ukladania elektronických registratúrnych
záznamov“.
Spoločnosť Arthur D. Little, realizátor štúdie uskutočniteľnosti PO1 OPIS pre elektronické služby na centrálnej úrovni, predstavila čiastkové štúdie „Elektronické služby
stavebného poriadku“, „Elektronické služby
Štatistického úradu SR“ a „Služby evidencie
vozidiel“.
Spoločnosť Capgemini, realizátor štúdie
uskutočniteľnosti zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na úrovni samosprávy,

Sprostredkovateľský orgán OPIS
informoval o stave prác a pláne nasledujúce obdobie, predstavil čiastkovú štúdiu
pre Elektronizáciu služieb krajských miest
(katalóg eGov služieb pre miestnu samosprávu, rozdelenie služieb na povinné a
voliteľné, priradenie služieb k tematickým
procesným blokom, dekompozícia eGov
služieb miestnej samosprávy na IS služby,
rozdiely medzi referenčnou architektúrou
VÚC a krajských miest, špecifické postavenie krajského mesta Košice).
Spoločnosť Logica, realizátor štúdií uskutočniteľnosti zameraných na rozvoj komunikačno-technologickej infraštruktúry ISVS
na centrálnej úrovni a na úrovni samosprávy, predstavila úvodnú analýzu súčasného
stavu IKT a zoznam požiadaviek na návrh
cieľového riešenia.
Riadiacemu výboru PO1 boli predložené
návrhy výziev na národné projekty “Elektronické služby národnej evidencie vozidiel“, „Elektronické služby centrálnej ohlasovne“, „Elektronické služby stavebného
poriadku“, „Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka“, „Elektronické
služby mobilných jednotiek Ministerstva
vnútra SR“, „Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla“ a „Elektronické
služby Štatistického úradu SR“.
(r)
www. opis . gov. sk
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Nové výzvy OPIS
V mesiaci máj 2009 boli zverejnené
nasledujúce výzvy OPIS (všetky v rámci Opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni):
IS registra adries: výzva bola zverejnená 4.5.2009. Národný projekt
je zameraný na vytvorenie IS RA ako
jednotného, dátovo konzistentného
zdroja údajov o všetkých adresách a
ich lokalizácii, ktoré budú použiteľné
pre potreby štátnych orgánov, orgánov samosprávy, fyzické a právnické
osoby a jeho uvedenie do prevádzky;
na sprístupnenie elektronických služieb IS RA a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony a pre služby
eGovernmentu na úrovni EÚ. Opráv-

Pripravuje sa

neným žiadateľom je MV SR, alokácia
na projekt je 8,3 MEUR. Dátum uzávierky výzvy je 4. august 2009.
Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB GIS: výzva bola zverejnená 7.5.2009. Národný projekt je
zameraný na vytvorenie a aktualizáciu referenčných zdrojových údajov
národnej infraštruktúry priestorových
údajov, na sprístupnenie referenčných
údajov a informácií ZB GIS prostredníctvom elektronických služieb a zabezpečenie ich aktuálnosti a na efektívnu integráciu priestorových údajov
ISVS iných povinných osôb prostredníctvom elektronických služieb do
celkovej architektúry eGovernmentu.
Oprávneným žiadateľom je ÚGKK SR,
alokácia na projekt je 9,46 MEUR. Dá-

tum uzávierky národného projektu je
7. august 2009.
Elektronické služby zdravotníctva:
výzva na tento národný projekt bola
zverejnená 19.5.2009. Je zameraný na
zabezpečenie centrálneho poskytovania verejných zdravotne relevantných
informácií, na elektronizáciu objednávania, na elektronizáciu procesov
preskripcie a medikácie a na poskytovanie zdravotných informácií. Oprávneným žiadateľom projektu je MZ SR a
NCZI a alokácia na projekt je 40 MEUR.
Dátum uzávierky národného projektu
je 19. augusta 2009.
Viac informácií na:
www.informatizacia.sk

11.-12.6 2009 – INVES 2009, Hotel Kaskády, Sliač,
24.-25.6.2009 – 3.ročník konferencie iDEME, SÚZA Bratislava,
3.-4.11.2009 - 8.medzinárodný kongres ITAPA, Bratislava.
www. opis . gov. sk
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Broadband štúdia OPIS
V utorok 12. mája 2009 sa v bratislavskom hoteli Devín uskutočnila
verejná prezentácia a diskusia k štúdii uskutočniteľnosti Prioritnej osi
3 OPIS „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“. Štúdiu
realizovalo pre RO OPIS konzorcium
firiem KPMG SIovensko s.r.o. a Octigon, a.s., ktoré 14.4.2009 odovzdalo
na ÚV SR Návrh riešení.
Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ
sekcie riadenia a implementácie
zahraničnej finančnej pomoci ÚV
SR prezentoval regionálny kontext
implementácie projektov PO3 – ÚV
SR napríklad pripravil mechaniz-

mus na sledovanie implementácie
podľa regiónov, keďže je to téma,
ktorú aj EK starostlivo sleduje. Podľa
I.Ištvánffyho je potrebné pri riešení
projektov OPIS nájsť prienik medzi:
IOM (OPIS predpokladá cca 1200
Integrovaných obslužných miest),
projektom matrík (počet 976), projektom Stredné mestá (cca 60-80
miest), projektom datacentier miest
a obcí (inovatívne póly rastu, počet
cca 80) a bielymi miestami pripojenia k širokopásmovému internetu
(1515 obcí).
Konzorcium autorov štúdie postupne predstavilo celú štúdiu – navrho-

vané technológie a širokopásmové
služby, základné vzťahy medzi subjektmi, prístup k širokopásmovému
internetu v regiónoch Slovenska
(kategorizácia oprávnených oblastí), projekty PO3 a ich trvalá udržateľnosť, zoznam legislatívnych a
zmluvných odporúčaní.
Predpoklad zverejnenia výzvy pre
dopytové projekty PO3 je predbežne v septembri 2009.
Prezentácie z podujatia nájdete na
http://www.opis.gov.sk/15249/
studie-realizovatelnosti-prioritnej-osi-3.php .
(mi)

Základné vzťahy medzi subjektmi v projektoch PO3 OPIS

Schému základných vzťahov medzi subjektmi v projektoch Prioritnej osi 3 OPIS prezentoval dňa 12. mája
2009 Július Šiška zo spoločnosti KPMG Slovensko. Vlastníkom vybudovanej regionálnej a prístupovej siete je
podľa štúdie subjekt, ktorý vlastní sieť, ktorá je pripojená na transportnú sieť (vyššiu komunikačnú vrstvu) a
umožňuje pripojenie koncových používateľov. Vlastník je očakávaným beneficientom PO3 OPIS.

www. opis . gov. sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
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Vybrané systémy riadenia a implementácie
Ministerstvo
financií
Slovenskej republiky k
dnešnému dňu vyhlásilo
10 výziev na Národné
projekty v rámci prvej prioritnej osi Operačného
programu informatizácie
spoločnosti. Pripravené je
ďalšie množstvo návrhov
výziev týkajúcich sa elektronizácie služieb štátnej
správy, ktoré vychádzajú
zo štúdií uskutočniteľností
a boli schválené Riadiacim
výborom. Sofistikovaný systém definovania priorít v
slovenskom e-governmente a vyhlasovania výziev
zdá sa funguje a niekoľkonásobný systém overovania a schvaľovania vyššie uvedených dokumentov
nevyvoláva neprekonateľné prekážky. Pomalým, ale
istým krokom sa blížime k procesu implementácie.
Predtým ako budeme môcť zodpovedne prehlásiť,
že projekt sa „implementuje“, je potrebných prekonať
niekoľko dôležitých krokov, ktoré vychádzajú dokumentu „Systém riadenia štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007
-2013“ a sú detailne rozpísané v Internom manuáli
Sprostredkovateľského orgánu OPIS.
Orgány Ministerstva financií SR zapojené do systému
implementácie sú:
•
•
•

•

Odbor riadenia OPIS
Odbor implementácie OPIS
Platobná jednotka (PJ), ktorá zabezpečuje
• Predbežnú finančnú kontrola žiadostí o platbu
• Prevod prostriedkov EU a ŠR na spolufinancovanie prijímateľom
• Vyplnenie a predkladanie súhrnných žiadostí
o platbu, atď
Certifikačný orgán (CO)
• Koordináciu systému finančného riadenia ŠF
a KF, metodické usmerňovanie
• Zostavenie a zaslanie žiadostí o priebežné
platby a záverečnú platbu EK
• Overenie súhrnnej žiadosti o platbu
• Certifikačné overovanie na všetkých úrovniach finančného riadenia
• Prevod prostriedkov na účet PJ, atď.

Hodnotenie projektu:
Rozlišujeme tri úrovne hodnotenia projektov:
•

Formálne

•
•

Informácie

Odborné
Výberová komisia

Po odovzdaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP=projekt) a registrovaní v systéme ITMS,
Odbor riadenia OPIS na Ministerstve financií ŽoNFP
formálne vyhodnotí. Predmetom kontroly formálnej
správnosti ŽoNFP je overenie:
•
•

splnenia kritérií oprávnenosti zaregistrovaných
ŽoNFP;
splnenia kritérií úplnosti zaregistrovaných
ŽoNFP.

Overenie kritérií oprávnenosti pozostáva z overenia
oprávnenosti projektu a žiadateľa, príp. partnera
žiadateľa v zmysle podmienok definovaných vo
výzve a v dokumentoch, na ktoré sa výzva odvoláva. (Či žiadateľ spĺňa definíciu prijímateľa, či projekt
bude realizovaný na oprávnenom území, či žiadaná
výška pomoci pre daný projekt je v intervale medzi
minimálnou a maximálnou stanovenou hranicou
atď.)
Overenie kritérií úplnosti ŽoNFP pozostáva z overenia kompletnosti ŽoNFP vrátane povinných príloh v
zmysle podmienok definovaných vo výzve.
Fázu odborného hodnotenia tiež zabezpečuje Odbor riadenia OPIS na MFSR, pričom ŽoNFP odborne
hodnotia externí a interní hodnotitelia RO a SORO
vyžrebovaní z databázy odborných hodnotiteľov.
Podkladom pre odborné hodnotenie sú Hodnotiace
a výberové kritériá schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku.
Výberová komisia je zložená zo zástupcov Ministerstva financií a Úradu vlády, v zmysle štatútu a rokovacieho poriadku Výberovej komisie. Výberová komisia
nesmie aplikovať iné kritériá výberu ako tie, ktoré
schválil Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku. Odbor riadenia OPIS zabezpečí, na základe
rozhodnutia Výberovej komisie podpísanie Rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti o NFP ministrom financií SR a súčasne zabezpečí zaslanie oznámení všetkým žiadateľom.
K dnešnému dňu jeden Národný projekt OPIS
(ŽoNFP) prešiel všetkými fázami hodnotenia, ostatné
Národné projekty sú vo fáze odborného hodnotenia
a pripravujú sa na Výberovú komisiu.
Ďalším dôležitým krokom je príprava a podpísanie
Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.
www. opis . gov. sk
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Zmluvu o NFP uzatvára so SORO žiadateľ, ktorého
žiadosť o NFP bola schválená výberovou komisiou
a ktorý súhlasí s podmienkami poskytnutia pomoci.
Predmetom Zmluvy o NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom
(MFSR) a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP. Okrem podstatných náležitostí
zmluvy a povinných príloh zmluva môže obsahovať
aj veľmi dôležité klauzuly, ktoré sú špecifické pre
každý jeden projekt, detailizujúce spôsob a systém
platieb, kontrolu napĺňania jednotlivých aktivít projektu, atď. Uzavretie zmluvy zabezpečuje metodickoprávne oddelenie na Odbore riadenia OPIS MFSR.
Dôležitým míľnikom v celom procese je postup
verejného obstarávania a systémy financovania
platieb OPISu, ktoré rozdeľujeme na:
• systém zálohových platieb
• systém predfinancovania

•
•

systém refundácie
systém kombinácie

Týmto témam by som sa chcela venovať v nasledujúcich vydaniach OPIS Newsletter.
Denisa Žiláková,
riaditeľka odboru riadenia OPIS, MFSR
(Tieto témy boli aj predmetom prezentácie pracovníkov MF SR pre členov ITAS dňa 12.mája 2009.
V nastávajúcom období sa informatívne stretnutia k týmto témam uskutočnia postupne pre všetky
kategórie prijímateľov pomoci OPIS, Prioritná os
1 - v prvej fáze pre ústredné orgány štátnej správy,
následne pre samosprávne kraje, krajské mestá atď.
M.I.)

Konferencia iDEME už po tretíkrát

Pozvánka
(OPIS POPOLUDNIE 24.6.2009)

V dňoch 24.-25.júna 2009 sa v bratislavskom kongresovom centre SÚZA uskutoční už tretí ročník medzinárodnej
konferencie iDEME o informatizácii verejnej správy. Záštitu na podujatím prevzal podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič
a rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár. Popoludnie prvého dňa konferencie iDEME bude venované
implementácii OPIS – bude prezentovaná aktuálna situácia Prioritných osí OPIS (vrátane štúdií uskutočniteľnosti),
v panelovej diskusii budú predstavené národné eGovernment projekty, účastníkom bude predstavený celý proces
realizácie a financovania projektov OPIS. Na záver OPIS POPOLUDNIA budú prezentované inšpiratívne riešenia pre
OPIS projekty. Viac informácií získate a registrácia účastníkov je možná na adrese www.ideme.net.
(ppp)

Súťaž o OPIS

Elektronické služby zdravotníctva

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácie spoločnosti vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na projekt „Elektronické služby zdravotníctva“, ktorý
patrí medzi tzv. národné projekty. Cieľom tohto projektu je sprístupnenie elektronických služieb zdravotníctva (eHealth) a
zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti ako je napr. zabezpečenie centrálneho poskytovania verejných zdravotne relevantných informácií, elektronizácia objednávania, elektronizácia procesov preskripcie a medikácie ako aj poskytovanie
zdravotných informácií.
Celková maximálna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na túto výzvu predstavuje:
a)
140 mil. EUR
b)
40 mil. EUR
c)
4 mld. EUR
Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 22. júna 2009 na mailovú adresu jana@p3.sk. Trom vyžrebovaným účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venujú PPP a spoločnosť GAMO.
Výhercami súťažnej otázky z OPIS NEWS č.2 sú: Čurgaiová Zuzana a Valo Roman.
Správna odpoveď: b) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku.
www. opis . gov. sk
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Fotoreportáž z prezentácie Broadband štúdie OPIS

Podujatie otvoril Milan Ištván. Vedľa neho prezentujúci (sprava): Verejnej prezentácie a diskusie k štúdii PO3 OPIS v bratislavskom
Ivan Ištvánffy z ÚV SR, časť autorov štúdie - Július Šiška, Rudolf
hoteli Devín sa zúčastnilo vyše sto záujemcov.
Vadovič a Vladimír Murín.

Prvým rečníkom bol generálny riaditeľ sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci ÚV SR Ivan Ištvánffy.

O trvalej udržateľnosti projektov hovoril Rudolf Vadovič z Octigon, a.s. Na otázky účastníkov odpovedala aj riaditeľka koordinácie a riadenia OPIS OPIS na ÚV SR Erna Dohnáliková.

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@opis.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 SR
Sekcia štrukturálnych fondov
Námestie SNP č.33
813 31 Bratislava
Tel.: 02 2048 2323
Mail: ssf@culture.gov.sk
www.culture.gov.sk

OPIS NEWS – elektronický newsletter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti (OPIS). Pre ÚV SR a MF SR vydáva
spravidla raz mesačne občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP). Editor: Milan Ištván, výkonný riaditeľ PPP, tel.:
0905 351 962, milan@p3.sk. Grafika: office@p3.sk. Uzávierka čísla 03/2009: 29.5.2009.
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