OPIS ČERPÁ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej „MF SR“) ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim
orgánom pre Operačný program informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“) prijalo v marci 2011 Akčný plán
zrýchlenia čerpania a implementácie OPIS pre prioritnú os č.1 (ďalej PO1).
Uvedený Akčný plán pozostáva z troch hlavných častí - plánov:
o Systémový akčný plán na urýchlenie jednotlivých krokov čerpania OPIS/PO1,
o Špecifický akčný plán implementácie jednotlivých projektov OPIS/PO1,
o Akčný plán na prípravu a implementáciu nových projektov OPIS.
Jednotlivé kroky v týchto plánoch sa začali postupne uplatňovať v praxi a dnes môžeme konštatovať, že
vďaka nim PO1 OPIS pokračuje v nasadenom tempe čerpania. Podľa pravidla n+3 pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti, MF SR na rok 2011 má vyčerpať 71 mil. EUR z ERDF. Pred zavedením Akčného
plánu bolo z uvedenej sumy vyčerpaných 26 mil. EUR. Po zavedení Akčného plánu 16. marca 2011 táto suma
neustále narastala. Od januára do polovice júla 2011 MF SR vyčerpalo 53 mil. EUR z ERDF, čo je aj dôkaz o
úspešnosti prijatých opatrení. Do konca roka tak ostáva vyčerpať cca 18 mil. EUR, pričom sa predpokladá, že
táto suma bude vyčerpaná už v septembri 2011.
Prostriedky, ktoré boli vyčlenené na informatizáciu prioritnej osi č. 1 v rámci OPIS na základe týchto
skutočností určite neprepadnú. Pri dodržaní súčasného tempa čerpania (znázornené na grafe uvedenom nižšie)
a implementovaní opatrení z Akčného plánu sa predpokladá na základe konzervatívneho odhadu vyčerpanie
alokácie o cca 14 až 19 mil. EUR nad rámec stanovený pre rok 2011 (71 mil. EUR). Z celkového balíka OPIS sa
do polovice júla vyčerpalo 5% vyčlenených prostriedkov.

V súčasnosti MF SR intenzívne pripravuje sériu nových výziev, resp. písomných vyzvaní pre národné
projekty. Na rok 2011 sa pripravujú písomné vyzvania pre 11 projektov. Zamestnanci Sekcie informatizácie
spoločnosti na MF SR na dennej báze komunikujú s inštitúciami, ktoré pracujú na jednotlivých projektoch. Týmito
inštitúciami sú napr. Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo
životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Štatistický úrad, Generálna prokuratúra, Ministerstvo
dopravy SR, ale aj zástupcovia samosprávy ako napr. ZMOS. Ministerstvo financií SR rovnako pracuje na
viacerých projektoch ako napr.: Unitas, Metainformačný systém,... . Indikatívna suma nových výziev pre rok 2011

je cca 355 mil. EUR. V zásobníku projektov na rok 2012 sa nachádzajú projektové zámery dokonca prevyšujúce
alokovanú sumu finančných prostriedkov na PO 1 OPIS. Zároveň prebiehajú práce na projektoch v rámci PO 2
(http://www.opis.culture.gov.sk/vyzvy) a PO 3.
Na otázky od prijímateľov pomoci (nenávratného finančného príspevku), dodávateľov projektov a na
otázky bežných občanov, ktorí sa zaujímajú o informatizáciu spoločnosti odpovedajú nielen zamestnanci Sekcie
informatizácie spoločnosti prostredníctvom Poradne, ktorá je prístupná na www.informatizacia.sk, ale aj
Generálny riaditeľ sekcie každý utorok o 15:00 v priestoroch Ministerstva financií SR na Hodine otázok
a odpovedí. Na stretnutiach majú účastníci možnosť klásť otázky týkajúce sa OPIS-u, ako aj jednotlivých
projektov, finančných či riadiacich činností priamo Generálnemu riaditeľovi, alebo iným prizvaným odborníkom zo
Sekcie informatizácie spoločnosti. Každá Hodina otázok a odpovedí je zverejnená na stránke
www.informatizacia.sk v časti OPIS – Publicita, vo forme zvukového záznamu a súhrnnej správy.

