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Tlačová správa:

Ministerstvo financií SR vyhlásilo ďalšiu výzvu
na národný projekt – Register adries
Verejná správa eviduje údaje o fyzických osobách, právnických osobách
a podnikateľoch, súčasťou ktorých je údaj o adrese. Pri zavádzaní nových údajov do
evidencie je často potrebné overiť správnosť kompletnej adresy v jednej centrálnej
evidencii, ktorá však v súčasnosti neexistuje. Tento nedostatok vyrieši rozbehnutý
proces informatizácie spoločnosti. Ministerstvo financií SR totiž vyhlásilo výzvu na
Národný projekt Informačný systém registra adries. Ministerstvo financií SR je
sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (OPIS).
Údaje o adrese budú evidované v registri adries (RA), ktorý je jedným zo
základných registrov integrovaného informačného systému verejnej správy. Register
adries by mal obsahovať jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov všetkých reálne
existujúcich adries v rámci SR, ktoré sú potrebné pri styku s verejnou správou a aj tie,
ktoré nie sú v súčasnosti evidované. Služby RA by mali byť dostupné občanom,
podnikateľom, verejnej správe a informačným systémom verejnej správy.
Jednotná evidencia adries zatiaľ neexistuje, adresa pozostáva z viacerých údajových
komponentov, ktorých správa je v kompetencii rôznych orgánov verejnej správy, či
iných subjektov. Údaj obec (názov obce), resp. časť obce je evidovaný v registri obcí,
ktorý je v správe Ministerstva vnútra SR. Pre názvy ulíc, súpisné čísla a orientačné
čísla, ktoré sú v kompetencii obcí neexistuje centrálna evidencia. Tieto údaje sú
v súčasnosti elektronizované len na úrovni vlastného agendového spracovania.
Smerom k občanovi ich úroveň dosahuje iba informatívnu, alebo komunikačnú
(jednosmernú) úroveň. V údajovej základni registra obyvateľov existuje evidencia
adries, ktorá však obsahuje údaje len o obytných adresách, čím nespĺňa formálne ani
obsahové potreby komplexného registra adries. Ani jeden existujúci register, či už na
úrovni orgánov štátnej správy ako aj samosprávy neobsahuje atribút lokalizácie
adresného bodu. Táto lokalizácia je okrem iného nevyhnutná pre zabezpečenie
činností integrovaného záchranného systému.
Tento národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na centrálnej úrovni. Zabezpečí efektívnu integráciu týchto
elektronických služieb do celkovej architektúry eGovernmentu.

Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný
príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková
maximálna čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 8 298 480 € (250 mil. Sk)
vrátane DPH. Ministerstvo vyhlásilo túto výzvu na národný projekt 4. mája, dátum
uzávierky je teda 4. augusta 2009. Výzvu na Národný projekt zverejní Ministerstvo
financií SR na stránkach www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk a www.informatizacia.sk.
Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.

