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Tlačová správa:

Ďalší významný krok v informatizácii: Vyhlásili výzvu
pre národný projekt Elektronická identifikačná karta
V súčasnosti sa občiansky preukaz používa len na overenie totožnosti držiteľa
v osobnom styku. Komunikácia s verejnou správou prebieha pri riešení životných
situácií väčšinou vo forme podania podpísanej žiadosti, na ktorú dostáva odpoveď.
Občan požiada o „službu“, preukáže sa občianskym preukazom, prípadne iným
identifikačným preukazom a prejav vôle deklaruje vlastnoručným podpisom. Verejná
správa mu po vykonaní potrebných úkonov zašle odpoveď na žiadosť alebo priamo
vykoná aktivity, ktorých výsledkom je dodanie služby.
Pre zabezpečenie prístupu k interaktívnym (portálovým) službám je potrebné
zabezpečiť bezpečnú identifikáciu a autentifikáciu občana, t.j. možnosť spoľahlivo
určiť, ktorý občan k týmto službám pristupuje. O zlepšenie stavu a výrazné
napredovanie v tejto oblasti sa postará Operačný program Informatizácia spoločnosti
(OPIS). Ministerstvo financií totiž vyhlásilo výzvu na Národný projekt Elektronická
identifikačná karta (eID karta). Ministerstvo je sprostredkovateľským orgánom pod
riadiacim orgánom pre OPIS.
Cieľom projektu je zavedenie eID karty ako jednotného prostriedku pre
identifikáciu a autentifikáciu fyzických osôb v rámci prostredia eGovernmentu
(elektronická verejná správa), eHealth (elektronické zdravotníctvo), prípadne v iných
oblastiach verejných aj súkromných služieb. Vytvoria sa podmienky na zrýchlenie
administratívnych úkonov pre občanov, zlepšenie prístupnosti služieb štátu občanom
ako
aj
vytvoreniu
transparentného
a auditovateľného
elektronického
administratívneho styku. Projekt sprístupní elektronické služby riešenia eID všetkým
občanom vrátane občanov bez pripojenia na internet.

Oprávneným žiadateľom o príspevok je Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky. Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa
vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 24 mesiacov.

Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 46,5 mil.
€ (1 400,859 mil. Sk) vrátane DPH.
Dátum uzávierky tejto výzvy na národný projekt je do 18. septembra 2009.
Výzvu na národný projekt zverejní ministerstvo financií na stránkach
www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk, na ktorých nájdete ďalšie
podrobné informácie. Operačný program Informatizácia spoločnosti je
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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