Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu:
Elektronická identifikačná karta
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti sa občiansky preukaz používa len na identifikáciu/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. Overenie identity FO je na
základe porovnania fotografie a vykonaním podpisu. Verejná správa mu po vykonaní potrebných úkonov zašle
odpoveď na žiadosť alebo priamo vykoná aktivity, ktorých výsledkom je dodanie služby.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Po zavedení kariet eID a s tým súvisiacich systémov a procesov (popis je možné nájsť v Prílohe 8: Technická
dokumentácia) budú mať používatelia k dispozícii jednotný prostriedok pre identifikáciu a autentifikáciu fyzických
osôb v rámci prostredia eGovernmentu, prípadne v iných oblastiach verejných a súkromných služieb. Čip na eID
kartách bude fyzickým osobám umožňovať vytváranie zaručeného elektronického podpisu a a ďalšie služby pri
elektronickom styku.
Vytvoria sa podmienky pre:
• zrýchlenie administratívnych úkonov pre občanov,
• zlepšenie prístupnosti služieb štátu občanom
• ako aj vytvoreniu transparentného a auditovateľného elektronického administratívneho styku.
• centrálnu tlač a distribúciu sprievodných dokumentov občanom.
Použitie elektronického podpisu nebude obmedzené iba pre účely verejnej správy, ale bude ho možné využiť aj v
súkromnom sektore.
c) Spôsob realizácie projektu
Plánované aktivity projektu sú rozdelené medzi hlavné a podporné aktivity. Úvodnou hlavnou aktivitou je „Analýza a
návrh riešenia", ktorá sa zameria na analyzovanie legislatívneho prostredia a zadefinovanie legislatívnych
princípov. Súbežne bude vykonaná analýza súčasného stavu, požiadaviek a potrieb na cieľové riešenie a detailný
popis procesov, architektúry a infraštruktúry. Následným krokom bude konceptuálny návrh riešenia, ktorý musí
spĺňať zadefinované požiadavky. V ďalšom kroku bude vypracovaný podrobný technický návrh, na výsledky ktorého
nadviažu aktivity typu „Implementácia a testovanie" a „Rollout, migrácia a stabilizácia". Tieto typové aktivity budú
realizované pre sedem čiastkových riešení, z ktorých projekt pozostáva:
• upgrade APV NPC a záložné NPC,
• vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb CA,
• úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU,
• webové služby IS SA Agenda OP pre eGovernment,
• mobilné pracoviská,
• upgrade JP,
• IAM.
Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením, ktoré bude vykonávané v súlade s metodikou PRINCE2.
Prostredníctvom aktivity „Publicita a informovanosť" bude zabezpečené informovanie verejnosti.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia projektu eID je nevyhnutnou podmienkou pre zavádzanie elektronických služieb z pohľadu
zabezpečenia jednoznačnej identifikácie a zaručenej autentifikácie fyzických osôb. Okrem toho zavedenie
elektronickej identifikačnej karty a systémov podpornej infraštruktúry umožní zjednotiť identifikačný prvok držiteľa
pre fyzický a elektronický svet do jedného zariadenia. Využitie eID karty ako výstupu projektu poskytne:

• podstatné zjednodušenie a zefektívnenie riadenia prístupu a tým priamo aj bezpečnosti do systémov VS a
ostatných subjektov, ktoré adoptujú navrhované riešenie,
• presun záťaže VS vyplývajúcej z návštev úradov do elektronického prostredia čím dôjde k zníženiu nákladov na v
súčasnosti potrebných úradníkov
• možnosti rozšírenia využiteľnosti občianskeho preukazu.
Implementácia riešenia eID je v gescii MV SR, ktoré v súčasnosti zastrešuje agendy vydávania osobných dokladov
(občiansky preukaz, doklad o povolení na pobyt, pas), a ktoré má skúsenosti s organizačným
zabezpečením a realizáciou projektov porovnateľného rozsahu.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je založená na technickej a administratívnej podpore zavedeného riešenia zo
strany Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, ktorá bude správcom elektronických služieb
implementovaných týmto projektom. Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z
rozpočtovej kapitoly MV SR. Návratnosť investície (finančne vyjadrená v nákladovo-výnosovej analýze k projektu)
je založená najmä na nepriamych prínosoch vyplývajúcich s možnosti využívania elektronických služieb v rámci
eGovernmentu ako potenciálneho využitia eID karty v súkromnom sektore.
Výška schválenej pomoci:
43 767 321,19 €

Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:
VK 11.12.2009
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, I.Ištvánffy
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

