IX. Zasadnutie Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti OPIS

Na Ministerstve financií SR sa konalo zasadnutie Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnosti
prioritnej osi č. 1 OPIS „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu
Informatizácia spoločnosti“.
Členovia Riadiaceho výboru, za prítomnosti zástupcov Úradu vlády SR ako Riadiaceho orgánu pre
OPIS, zástupcov MF SR ako Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre OPIS ako aj zástupcov
ZMOS, ÚMS (Únia miest Slovenska) a PPP (Partnerstvá pre prosperitu), schválili nasledovné štúdie:
 Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR
 Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR
 Dátové centrum obcí a miest
 UNITAS - Elektronické služby (budúcej) Finančnej správy I – Oblasť daňová
Schválenie štúdií uskutočniteľnosti nadväzovalo na ich verejnú prezentáciu tzv.: „public hearing“, ktorá
sa uskutočnila 15.8.2011 na pôde MF SR za širokej účasti odbornej i laickej verejnosti. Po schválení štúdií
uskutočniteľnosti Riadiacim výborom nasleduje schvaľovací proces písomných vyzvaní pre predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok zo strany Úradu vlády SR. Predpokladané zaslanie písomných vyzvaní
žiadateľom o NFP bude v septembri 2011. Od momentu zaslania písomného vyzvania je žiadateľ oprávnený
podať žiadosť o NFP na Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre
OPIS.
Prehľad informácií k schváleným štúdiám uskutočniteľnosti:
UNITAS - Elektronické služby (budúcej) Finančnej správy I – Oblasť daňová:
Zámerom a hlavným cieľom projektu je implementácia nových, na používateľa orientovaných elektronických
služieb prostredníctvom zavedenia Informačného prostredia Finančnej správy (ďalej aj IPFS), zameraného
hlavne na podporu procesov daňovej správy. V rámci tohto projektu, vláda zjednotí výber daní a ciel a následne
aj odvodov na jednotné miesto za účelom celkového zvýšenia efektívnosti výberu štátnych príjmov. Súčasná
situácia si vyžaduje vybudovanie úplne nového informačného systému finančnej správy, ktorý bude postavený na
moderných technológiách a s detailnou znalosťou všetkých procesov, ktoré má podporovať. Projekt je zameraný
na zavedenie jednotného výberu daní, ciel a odvodov v zmysle Uznesenia vlády SR č. 285/2008 ako
pokračovanie reformy daňovej správy, ktorej garantom je Ministerstvo financií SR (ďalej “MF SR“). Projekt
čiastočne vychádza zo schválenej štúdie uskutočniteľnosti Elektronické služby daňových agend MF SR.
Prijímateľom NFP bude Ministerstvo financií SR.
Elektronické služby Generálnej prokuratúry:
V tomto projekte bude hlavným prínosom pre občana podstatne rýchlejšie a najmä kvalitnejšie informovanie o
stave konania, ktoré sa uskutoční elektronicky. Fyzické aj právnické osoby sa budú môcť prostredníctvom
internetu informovať o tom, či je už v danej trestnej alebo civilnej kauze rozhodnuté a ako, prípadne, či bolo
vznesené obvinenie na určitú osobu a či je o nej vedené trestné konanie na prokuratúre. To prispeje k vyššej
transparentnosti pôsobenia prokuratúry a lepšej informovanosti občana. Ďalším prínosom projektu je
modernizácia práce na prokuratúre, keď zavedením prvkov eJustice a digitalizáciou prokurátorských spisov dôjde

k odstráneniu majoritnej práce s papierovými dokumentmi, čím sa vybavovanie agendy značne urýchli. Taktiež
bude dosiahnuté skvalitnenie zabezpečenia ochrany uchovávaných a spracovaných dokumentov a údajov pred
stratou, únikom či zneužitím.
V rámci projektu príde tiež k elektronizácii niektorých ďalších služieb Generálnej prokuratúry SR, ako napr.:
■ získavanie a poskytovanie informácií v súvislosti s výkonom prokurátorského dozoru a oprávnení
prokurátora v boji proti kriminalite
■ poskytovanie služieb zo zákona voči občanovi ako účastníkovi konania
■ služby poskytované do/z registra trestov oprávneným orgánom a osobám
■ prepojenie na relevantné IS ostatných orgánov činných v trestnom konaní a IS budovaných v rámci
EÚ
Prijímateľom NFP bude Generálna prokuratúra SR.
Datacentrum obcí a miest (DCOM):
Cieľom projektu DCOM je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu
administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony.
Tento cieľ vyžaduje okrem optimalizácie súčasných procesov poskytovania služieb nevyhnutne aj prepojenie a
zosúladenie súčasných informačných systémov samospráv s ostatnými systémami verejnej správy.
Predmetom projektu je vybudovať Dátové centrum obcí a miest, ktoré bude poskytovať mestským a obecným
úradom potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s ISVS a zároveň sprostredkuje prístup k
eSlužbám samospráv širokej verejnosti. Poskytované služby IS DCOM budú zodpovedať okruhu originálnych
kompetencií obcí a miest.
DCOM bude primárne slúžiť obciam a menším mestám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky na budovanie
individuálneho riešenia pre poskytovanie elektronických služieb pre svojich občanov a podnikateľov. DCOM bude
navyše poskytovať pripojeným samosprávam možnosť elektronizácie ich vnútorných agend (mzdy, účtovníctvo,
správa majetku...).
Prijímateľom NFP bude DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, záujmové združenie
právnických osôb založené Ministerstvom financií SR a Združením miest a obcí Slovenska.
Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR:
Hlavným cieľom tohto projektu je sprístupnenie elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR a
zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti. Elektronizácia procesov MH SR a jeho organizácií v rámci OPIS PO1
umožní skvalitniť poskytovanie služieb, ako aj urýchliť kritickú komunikáciu s klientmi a partnermi. Navrhované
riešenia umožnia zvýšiť efektívnosť výkonu agend jednotlivých inštitúcií a organizačných zložiek, a to hlavne
formou vysokého stupňa zdieľania spracovávaných informácií a dokumentov, ako aj personalizáciou prístupu a
proaktívnym poskytovaním služieb rezortu. Cieľom vytvoreného portálového riešenia je postupne zjednotiť všetky
zdroje údajov na jednom mieste a vytvoriť jednoduché prezentačné rozhranie pre ich interpretáciu pre MH SR.
Prijímateľom NFP bude Ministerstvo hospodárstva SR.

