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Úvod
V zmysle systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2007 – 2013
môţe riadiaci orgán rozhodnúť o implementácii časti alebo celého opatrenia, resp. prioritnej
osi formou jedného alebo viacerých národných projektov. Národný projekt nie je veľkým
projektom v zmysle príslušných článkov Nariadenia Rady ES č. 1083/2006 a jeho výsledky sú
vyuţívané na celom území cieľa Konvergencia, resp. na území celého Slovenska alebo ide
o pilotný projekt.
Riadiaci orgán zostavuje a aktualizuje zoznam národných projektov na základe koncepcií a
stratégií na regionálnej alebo národnej úrovni, pričom zohľadňuje stanovené priority v daných
oblastiach v súlade so stratégiou definovanou v rámci OPIS, ako aj spôsobilosť ţiadateľa
v danej oblasti a v administratívnom a finančnom riadení, pričom platí, ţe národné projekty
realizuje vopred určený subjekt vzhľadom na jeho jedinečné postavenie a funkcie (napr.
osoba podľa osobitného predpisu alebo osoba určená štatutárnym orgánom riadiaceho
orgánu).
Riadiaci orgán má povinnosť predloţiť zoznam národných projektov vrátane kaţdej jeho
aktualizácie Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú ekonomiku prostredníctvom príslušnej
výročnej správy o vykonávaní OPIS na vedomie. V prípade, ţe Riadiaci orgán aktualizuje
zoznam národných projektov, je rovnako povinný predloţiť aktualizovaný zoznam národných
projektov Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú ekonomiku na vedomie.
V predloţenej aktualizácii zoznamu národných projektov zo dňa 18.9.2012 je zmenený názov
projektu „Elektronické sluţby Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky“ za
názov: „Elektronizácia sluţieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov
Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky“.
Cieľom tohto projektu je vybudovanie elektronických sluţieb Ministerstva zahraničných vecí
SR, ktorý bude dosiahnutý vytvorením a nasadením informačného systému MZV SR ako aj
prepojením s ÚPVS a ISVS iných inštitúcií verejnej správy.
Prehľad národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti s dátumom
ich pridania do zoznamu národných projektov je uvedený v prílohe č. 1.
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Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb

Ministerstvo vnútra SR
1. Elektronizácia sluţieb matriky
Vytvorenie jednej centrálnej databázy matričných udalostí pre celé Slovensko previazanej
s Registrom fyzických osôb (Registrom obyvateľov) umoţní zabezpečiť zápis matričných
udalostí registrátormi zdrojových evidencií matriky a získanie úradného potvrdenia pre
slovenské aj európske orgány a zastupiteľnosť obcí (matrík) pri vydávaní úradných výpisov
o matričných udalostiach a iných skutočností rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie
osobného stavu (najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manţelstva)
pouţiteľné na právne úkony. Koncept navrhovaného riešenia bude v súlade so Stratégiou
informatizácie verejnej správy, Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy
a Návrhom stratégie pre informačnú bezpečnosť v SR.
Údaje v súčasnosti rozptýlené vo vyše 900 matrikách poţaduje legislatíva EU centralizovať.
Občan, štátny orgán aj orgán samosprávy získa z jedného zdroja výpisy z matriky pouţiteľné
na právne úkony. Nové riešenie predpokladá on-line pripojenie všetkých matričných úradov
na centrum, ktoré bude prevádzkovať databázu matričných udalostí celo republikovo
a poskytovať sluţby matričným úradom aj verejnosti. Predpokladá softvérové a organizačné
zabezpečenie zberu, prenosu, spracovania, opráv, uchovávania a poskytovania údajov.
2. Informačný systém registra fyzických osôb
Register fyzických osôb je v zmysle NKIVS základným registrom integrovaného
informačného systému verejnej správy, ktorý by mal obsahovať jednotný a dátovo
konzistentný zdroj údajov všetkých fyzických osôb, ktoré prichádzajú do styku s verejnou
správou. Register fyzických osôb vznikne nahradením súčasného registra obyvateľov.
Register fyzických osôb bude zdrojom platných údajov na základe ktorých moţno osobu
spoľahlivo identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie
administratívne údaje vymedzené zákonom č.253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Informačný systém registra fyzických osôb by mal pokrývať centrálnu správu registra,
poskytovanie informačných sluţieb a administratívno-správne činnosti zdrojových agend.
Podmienkou riešenia registra fyzických osôb je aj implementácia jednoznačného
identifikátora fyzických osôb, ktorý bude evidovaný a spravovaný registrom fyzických osôb a
zároveň bude pridelený všetkým fyzickým osobám konajúcim voči verejnej správe, resp.
všetkým fyzickým osobám, ktorých údaje budú evidované v ľubovoľnom ISVS.
3. Informačný systém identifikátora fyzických osôb
Projekt je zameraný na vytvorenie informačného systému identifikátora fyzických osôb (ďalej
ako „IS IFO“) a sprístupnenie jeho sluţieb občanom, podnikateľom a verejnej správe. IFO je
základným identifikátorom, ktorý sa bude pouţívať v integrovanom informačnom systéme
verejnej správy.
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Riešenie jednoznačného identifikátora fyzických osôb nie je v SR v súčasnosti
implementované a neexistuje ani základný zoznam poţiadaviek a špecifikácia takéhoto
riešenia. Z tohto dôvodu je analýza poţiadaviek a potrieb na riešenie IFO inšpirovaná najmä
situáciou a riešeniami zo zahraničia.
Identifikátor fyzických osôb je základným identifikátorom, ktorý bude jednoznačne
identifikovať fyzickú osobu. V súčasnosti sa v SR podľa zákona č. 301/1995 o rodnom čísle
pouţíva všeobecný identifikačný údaj fyzickej osoby rodné číslo, ktoré zabezpečuje
jednoznačnosť osobných údajov v informačných systémoch. Na báze rodného čísla ako
jednoznačného identifikátora fyzickej osoby a zároveň ako hlavného vyhľadávacieho kritéria
v rámci informačných systémov pracuje v SR celý rad registrov.
Identifikátor je potrebné riešiť nezávisle na súčasných identifikátoroch iných informačných
systémov verejnej správy. Tento krok predpokladá harmonizáciu údajovej základne
informačných systémov voči registru obyvateľov. V rámci riešenia funkčných poţiadaviek je
potrebné riešenie pre generačný procesor IFO, Úprava REGOB/RFO, rozšírenie dátových
rozhraní.
Cieľmi národného projektu „IS identifikátora fyzických osôb“ sú:


Vytvorenie IS IFO a uvedenie do prevádzky.



Sprístupnenie elektronických sluţieb IS IFO a zabezpečenie ich pouţiteľnosti na právne
úkony.



Zabezpečenie pouţiteľnosti elektronických sluţieb IS IFO pre sluţby eGovernmentu na
úrovni EÚ



Efektívna integrácia informačného systému IFO do celkovej architektúry eGovernmentu,
t.j. poskytovanie elektronických sluţieb IS IFO iným modulom ISVS a efektívne
vyuţívanie zdieľaných elektronických sluţieb poskytovaných inými modulmi ISVS.
4. Elektronická identifikačná karta

Pouţívanie elektronických sluţieb a budovanie jednotného digitálneho priestoru v rámci
regiónu EÚ je podmienené zabezpečením efektívnej jednoznačnej identifikácie a zaručenej
autentifikácie fyzických osôb. Táto poţiadavka kladie nové nároky na osobné doklady
občanov, ktoré musia obsahovať elektronické identifikačné údaje s moţnosťou uchovávať
zaručený elektronický podpis. Pre identifikáciu a autentifikáciu v elektronickom prostredí je
moţné ako prostriedok elektronickej identifikácie pouţiť viacero typov dokladov ako
občiansky preukaz, pas a prostriedkov ako napr. platobná karta, sim karta. Elektronická
identifikačná karta by mala byť v súlade s odsúhlaseným postupom implementácie eIDM do
roku 2010. Štandardizácia elektronickej identifikácie v rámci krajín EÚ pravdepodobne vyústi
do cieľového stavu, v ktorom bude moţné pouţívať elektronické identifikačné karty vo
všetkých krajinách EÚ.
5. Elektronické sluţby centrálnej ohlasovne
Oznámenie o presťahovaní je definované v Národnej koncepcii informatizácie verejnej
správy. Realizácia predmetného národného projektu je zároveň podmienkou pre dobudovanie
infraštruktúry IS VS. Hlavným prínosom bude umoţnenie zadania ţiadosti o zmenu pobytu
občana, zadania ţiadosti o potvrdenie o pobyte občana prostredníctvom Internetu a doručenie
potvrdenia o pobyte poštou. Zabezpečenie, aby občan nemusel osobne navštevovať úrad pre
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úkony pobytovej agendy je hlavným cieľom projektu, čo si však vyţaduje viacero súvisiacich
krokov. Umoţnenie zadávania ţiadostí o zmenu pobytu a zadávania ţiadostí o potvrdenia
o pobyte občana elektronickým spôsobom prostredníctvom internetu a doručovanie potvrdení
o pobyte občana poštou, umoţnenie podávania súhlasov k pobytu vo vlastnej nehnuteľnosti
elektronickým spôsobom prostredníctvom internetu. Špecifickým cieľom je sprístupnenie
centrálnej platformy pre obsluhu procesov ohlasovne, vytvorenie centralizovaných
obsluţných ohlasovacích procesov, spustiteľných z internetu alebo obsluţného miesta na
úrade, vybudovanie procesnej integračnej vrstvy nad registrom obyvateľstva, registrom
fyzických osôb a registrom adries a vytvorenie funkcionálneho prepojenia s aplikáciami
katastra nehnuteľností.
6. Informačný systém registra adries
Register adries je v zmysle NKIVS jedným zo základných registrov integrovaného
informačného systému verejnej správy. Register adries (ďalej „RA“) by mal obsahovať
jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov všetkých reálne existujúcich adries v rámci SR a
ich lokalizácie. Sluţby RA by mali byť dostupné občanom, podnikateľom, verejnej správe
a informačným systémom verejnej správy. Zámerom projektu je vytvorenie nového registra
adries, ktorý bude evidovať údaje o všetkých reálne existujúcich adresách, ktoré sú potrebné
pri styku s verejnou správou a aj tie, ktoré nie sú v súčasnosti evidované. Bude definovaný
dátový štandard adresy, t. j. jej komponenty, atribúty, zdroje a správcovia hodnôt jednotlivých
komponentov adresy. Ďalšie ciele národného projektu sú vytvorenie informačného systému
RA ako jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov o všetkých adresách a ich
lokalizácii, ktoré budú pouţiteľné pre potreby štátnych orgánov, orgánov samosprávy
(správne činnosti, kataster, voľby, štatistiky), fyzické a právnické osoby a jeho uvedenie do
prevádzky, sprístupnenie elektronických sluţieb IS RA a zabezpečenie ich pouţiteľnosti na
právne úkony, zabezpečenie pouţiteľnosti elektronických sluţieb IS RA pre sluţby
eGovernmentu na úrovni EÚ, efektívna integrácia IS RA do celkovej architektúry
eGovernmentu, t.j. poskytovanie elektronických sluţieb IS RA iným modulom ISVS
a efektívne vyuţívanie zdieľaných elektronických sluţieb poskytovaných inými modulmi
ISVS.
7. Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel
Cieľom projektu je sprístupnenie elektronických sluţieb evidencie vozidiel a zabezpečenie ich
všeobecnej pouţiteľnosti.
Elektronizácia sluţieb pre evidenciu vozidiel
 Zabezpečiť vykonanie evidenčných úkonov a podávanie ţiadostí
prostredníctvom internetu,
 Integrovať poskytované sluţby evidencie vozidiel do prostredia eGovernmentu
s vyuţitím spoločných modulov ÚPVS,
 Zaistiť aktualizáciu evidenčných informácií o vozidle priamo na mieste vzniku
údajov,
Zefektívnenie poskytovania sluţieb pre evidenciu vozidiel
 Vybudovať vyvolávací systém pre efektívny proces vybavovania stránok na
okresných dopravných inšpektorátoch (aj s rezerváciou času cez internet),
 Optimalizovať procesy a zredukovať nutnosť návštev okresných dopravných
inšpektorátov,
 Vybudovať systém pre kontrolu a monitorovanie efektivity a výkonnosti
poskytovaných evidenčných sluţieb,
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 Zaviesť systém automatickej detekcie TEČ a vybavovania priestupkov na
úseku vozidiel on-line alebo zo získaných záznamov z kamier vo vozidlách a
iných záznamov,
 Zabezpečiť a vybaviť mobilné hliadky technikou, umoţňujúcou čítať údaje z
elektronického osvedčenia o evidencii vozidla,
 Zabezpečiť kontrolu efektivity mobilných jednotiek vybudovaním systému
polohovacích zariadení umoţňujúceho získavať operatívne informácie
o hliadke,
 Zabezpečiť moţnosť vzdialenej kontroly mobilných jednotiek a riadenia ich
činnosti,
Vybudovanie jednotného, centrálneho a integrovaného informačného systému pre
evidenciu všetkých vozidiel v SR
 Vybudovať centrálny register, ktorý bude obsahovať konsolidované údaje
o všetkých dopravných prostriedkoch,
 Rozšíriť súčasnú evidenciu vozidiel o vozidlá bez evidenčného čísla (vrátane
vozidiel primárne neurčených na prepravu),
 Harmonizovať a synchronizovať evidencie, ktoré spravuje Ministerstvo vnútra
SR a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii,
 Zabezpečiť vzájomné elektronické prepojenia medzi systémom evidencie
a Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.
V cieľovom stave budú pokryté nasledovné ţivotné situácie občana:
 Nadobudnutie vozidla
 Prevádzka vozidla
 Strata vozidla
V cieľovom stave budú elektronicky podporované nasledovné eGovernment sluţby:
 Prevod vozidla
 Kúpa nového vozidla
 Kúpa individuálne dovezeného vozidla
 Podpora prevádzky vozidla
 Likvidácia vozidla
 Objednávanie sa na okresný dopravný inšpektorát
8. Elektronické sluţby pre osvedčenie o evidencii vozidla
Cieľom tohto projektu je sprístupnenie elektronických sluţieb pre osvedčenie o evidencii
vozidla a zabezpečenie ich všeobecnej pouţiteľnosti:
Zabezpečenie vydávania nového elektronického osvedčenia o evidencii vozidla pre všetky
vozidlá v SR
 Výber vhodnej technológie, architektúry, dátových štruktúr a rešpektovanie
štandardov pre elektronické osvedčenie o evidencii vozidla,
 Implementovať technológie pre výrobu elektronických osvedčení o evidencii
vozidla,
 Zabezpečiť proces výmeny osvedčení o evidencii vozidla za nové elektronické,
Sprístupnenie elektronických sluţieb prostredníctvom nového elektronického osvedčenia o
vozidle
 Integrovať sluţby elektronického osvedčenia vozidla so sieťou kioskov,
schopných pracovať s údajmi v nich obsiahnutými,
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 Zabezpečiť vytvorenie záznamu všetkých potrebných údajov o vozidle na
elektronickom doklade,
 Umoţniť overenie prístupov k sluţbám pomocou elektronického osvedčenia o
evidencii vozidla,
Integrácia pouţívania elektronického osvedčenia o vozidle s informačnými systémami
verejnej správy
 Prispôsobiť informačné systémy okresných dopravných inšpektorátov pre
pouţívanie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla a zabezpečiť
potrebnú HW infraštruktúru,
 Harmonizovať elektronické osvedčenia o evidencii vozidiel s evidenčnými
systémami európskej únie.
V cieľovom stave budú pokryté nasledovné ţivotné situácie občana:
 Nadobudnutie vozidla
 Prevádzka vozidla
 Strata vozidla
V cieľovom stave budú elektronicky podporované nasledovné eGovernment sluţby:
 Podpora prevádzky vozidla
 Výber TEČ
 Pouţívanie elektronického osvedčenia vozidla
9. Register inštitúcií verejnej správy (RIVS)
Register inštitúcií verejnej správy vznikne ako nový účelový register. Bude obsahovať
evidenciu všetkých inštitúcii a orgánov, ktoré z kompetenčného hľadiska zabezpečujú výkon
štátnej správy, prenesený výkon štátnej správy a samosprávne kompetencie pri zabezpečovaní
fungovania príslušných odvetví spoločnosti. Orgány verejnej správy zabezpečujú nároky a
poţiadavky fyzických osôb a organizácií najmä voči štátu a obci, ale aj nároky a poţiadavky
verejnej správy voči fyzickým osobám a právnickým osobám nachádzajúcich sa na
spravovanom území. Na to aby mohli poskytovať subjekty verejnej správy on-line e-sluţby je
nevyhnutné vytvoriť jednotný register všetkých orgánov a inštitúcií verejnej správy, tak aby
bola jednoznačne identifikovateľná miestna a vecná príslušnosť orgánu verejnej správy, ktorý
koná vo veci. Navrhovaný správca systému je MV SR.
Cieľom projektu je vytvorenie dátovo konzistentného zdroja platných online údajov
o inštitúciách verejnej správy.
RIVS bude primárnym centrálnym zdrojom údajov o inštitúciách verejnej správy, ich
organizačných útvaroch a agendách, ktoré zabezpečujú a ktorý budú môcť pouţívať ostatné
ISVS pri svojej vzájomnej komunikácii. Po jeho zavedení sa vytvoria predpoklady pre
realizáciu princípu „jedenkrát a dosť“. To znamená, ţe RIVS prispeje k dosiahnutiu stavu,
kedy si inštitúcie VS vymieňajú medzi sebou údaje tak, aby jedna inštitúcia verejnej správy
nepoţadovala od občana alebo podnikateľa údaje, ktoré uţ raz iná, prípadne tá istá inštitúcia
verejnej správy vydala. Za týmto účelom musí IS, resp. zamestnanec verejnej správy presne
vedieť kto, kde a za čo je zodpovedný, prípadne od koho a kde si má poţadovanú informáciu
pýtať.
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10. Elektronické sluţby vyšetrovacieho spisu v rezorte Ministerstva vnútra SR
Predmetom projektu je vybudovanie nového informačného systému pre správu vyšetrovacích
spisov – IS MVS (Informačný systém Manaţment vyšetrovacieho spisu) na MV SR, úprava
infraštruktúry MV SR, GP SR a MS SR pre zabezpečenie poţiadaviek na integráciu, úprava
informačných systémov GP SR (IS PATRICIA) a MS SR (IS STA, resp. IS ESS) pre
integráciu do IS MVS. Nosnou časťou projektu je vytvorenie informačného systému
Manaţment vyšetrovacieho spisu (IS MVS) v gescii MV SR, ako hlavného ţiadateľa
projektu, a integrácia informačných systémov v gescií GP SR a MS SR s novým IS MVS na
úrovni systém – systém. IS MVS bude systémom určeným pre podporu procesov v rámci
trestnoprávneho konania. Bude slúţiť k manaţmentu výkonu pri vyšetrovaní trestných činov a
prečinov pre vyšetrovateľov, podporovať komunikáciu s prokuratúrou či pri dozore
vyšetrovania (pre dozorujúceho prokurátora), rovnako ako pri vytváraní elektronických
podkladov pre pokračovanie konania po obvinení na GP SR a následne na súdoch. IS MVS
vytvára efektívne podmienky pre zrýchlenie vyšetrovania, podporuje kvalitnejšie sluţby
občanom a organizáciám (obvinený, poškodený, svedok, právny zástupca ...) plynúce zo
zákona.
Ministerstvo financií SR
1. Elektronické sluţby centrálneho elektronického priečinka
Cieľom tohto projektu je elektronizácia a automatizácia procesov medzinárodného obchodu
a zavedenie elektronických sluţieb pre centrálnu správu a riadenie medzinárodných
obchodných transakcií
 Zavedenie moţnosti elektronického podávania ţiadostí o licencie, podávania colných
vyhlásení s prílohami a ďalšej interakcie v procesoch medzinárodného obchodu na
jednom mieste – centrálnom elektronickom priečinku,
 Zavedenie moţnosti elektronicky vydávať licencie, povolenia pre všetky dotknuté
orgány štátnej správy (vo výzve ďalej nazývané správne orgány) a zabezpečenie ich
doručenia zainteresovaným osobám. Správne orgány sú:
- Centrum pre chemické látky a prípravky,
- Colné riaditeľstvo SR,
- Daňové riaditeľstvo SR,
- Ministerstvo financií SR,
- Ministerstvo hospodárstva SR,
- Ministerstvo kultúry SR,
- Ministerstvo poľnohospodárstva SR,
- Ministerstvo zdravotníctva SR,
- Ministerstvo ţivotného prostredia SR,
- Ministerstvo zahraničných vecí SR,
- Poľnohospodárska platobná agentúra,
- Štátny ústav pre kontrolu liečiv,
- Štátna veterinárska a potravinová správa Slovenskej republiky,
- Úrad jadrového dozoru SR,
- Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,
- Ústav štátnej kontroly veterinárskych biopreparátov a liečiv,
- Sociálna poisťovňa,
- orgány veterinárnej správy,
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- Policajný útvar,
- Tokajská správna komisia,
- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.


Automatizácia deklaračných a registračných procesov za vyuţitia elektronických
sluţieb dotknutých orgánov štátnej správy,
 Zníţenie časových strát pre obchodníkov a skvalitnenie a zjednodušenie kontroly
dokumentov pre colné orgány a políciu.
Vytvorenie plne integrovaného informačného prostredia pre podporu medzinárodného
obchodu v kontexte NKIVS a MASP
 Vybudovanie výkonného portálu a elektronického komunikačného rozhrania,
 Vybudovanie registrov súvisiacich s medzinárodným obchodom, ich napojenie na
príslušné národné a európske registre, a zavedenie jednotného registra formulárov pre
elektronické sluţby CEP
 Zabezpečenie poskytovania informácií relevantných pre medzinárodný obchod
 Prepojenie informačného systému CEP z colným informačným systémom
a zabezpečenie sledovania stavu licencií v reálnom čase,
 Sprístupnenie podmienok a opatrení potrebných na realizáciu zahranično-obchodných
transakcií pre obchodníka a zabezpečenie reálneho prehľadu o prepravovaných
komoditách a ich mnoţstvách,


Zabezpečenie prezentácie sumarizovaných dát medzinárodného obchodu, prehľadov a trendov
v grafickej podobe.

2. Elektronické sluţby finančnej správy I. oblasť daňová - UNITAS
Projekt UNITAS obsahuje dve časti: elektronizáciu daňových agend (elektronizácia budúcej
finančnej správy) a integračnú časť, ktorá zahrnie do riešenia UNITAS aj ostatné súvisiace
agendy SP, CR, MPSVR a zdravotných poisťovní (projekt eHealth).
Výsledkom časti projektu elektronizácie daňových agend projektu sú elektronické,
pouţívateľsky orientované sluţby daňovej správy na národnej úrovni poskytované občanom,
podnikateľom a ostatným organizáciám verejnej správy vytvorením integrovaného
informčného prostredia finančnej (daňovej) správy, v súlade s programom UNITAS. Riešenie
realizované projektom je zamerané na podporu procesov daňových agend tak, aby sa
zefektívnila činnosť daňovej a colnej správy a zníţila administratívna záťaţ na strane
daňovníkov pri plnení ich daňových povinností. Výstupom projektu je vytvorenie
personalizovanej schránky a osobného účtu daňovníka, ktoré umoţnia pristupovať k sluţbám
finančnej (daňovej) správy ako aj k aktuálnemu stavu saldokonta daňovníka, preplatkov,
nedoplatkov a tieto informácie sprístupňovať aj autorizovaným uţívateľom.
Výsledkom časti projektu zameranej na integráciu všetkých agend je spoločná platforma
a aplikácie zabezpečujúce jednotný výber daní, ciel a odvodov. Riešenie navrhnuté a
realizované prostredníctvom projektu umoţní obojsmernú elektronickú komunikáciu
daňovníka a finančnej správy s vysokou úrovňou personalizácie, vytvorenie osobnej schránky
a osobného účtu daňovníka, čím sa výrazne zvýši komfort daňovníka pri plnení jeho
daňových a odvodových povinností. Daňovník bude môcť pristupovať online k svojmu
osobnému účtu (saldokontu) s evidenciou preddavkov, pohľadávok a záväzkov členených
podľa jednotlivých typov daní, ciel a odvodov, čím sa zvýši dostupnosť týchto sluţieb pre
všetky subjekty.
Personalizovaná osobná schránka poskytuje moţnosť interaktívnej komunikácie a online
podania ţiadostí, oznámení a priznaní s moţnosťou sledovania a kontroly priebehu procesu
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spracovania podaní aţ po vydanie rozhodnutia. Daňovník tak môţe pruţne reagovať na
vydané rozhodnutia alebo iné poţiadavky finančnej správy. Zároveň umoţňuje nastavenie
poţiadaviek na notifikáciu alebo komunikáciu s finančnou správou, moţnosť tvorby
prehľadov, reportov, štatistík a iné. Z pohľadu daňovníka výrazne vzrastie interakcia
elektronických formulárov s dopadom na elimináciu nevyhnutných osobných návštev správcu
dane. Umoţní a zefektívni sa zadávanie nových, pre verejnú správu dosiaľ neznámych
informácií a predvypĺňanie formulárov, ako aj doručovanie notifikácií o plánovaných
udalostiach, čím sa výrazne skráti čas daňovníka, nevyhnutný na plnenie jeho daňových
a odvodových povinností.
3. Metainformačný systém
Metainformačný systém (MetaIS) podľa princípov SOA (architektúra orientovaná na sluţby)
bude plniť funkciu kľúčového nástroja pre podporu SOA governance a poskytovať sluţby
registra a úloţiska údajov o sluţbách a dátových zdrojoch pouţívaných vo verejnej správe.
Podľa NKIVS sa od MetaIS očakáva, ţe bude poskytovať sluţby podporujúce špecifické
procesy akou je evidencia KRIS. MetaIS bude obsahovať register registrov, ktorý bude
spravovať katalóg dátových zdrojov a zabezpečovať integráciu jednotlivých referenčných
zdrojov do registra registrov.
Ďalej bude MetaIS obsahovať register ţivotných situácií, prostredníctvom ktorého budú
spravované referenčné údaje o procesoch a sluţbách jednotlivých povinných osôb.
V súčasnosti je sprístupnený katalóg sluţieb a zásobník projektov ako databázový súbor v
aplikácií MS Access, obsahujúci kľúčové údajové entity ako sluţba, modul ISVS, povinná
osoba, výzva a projekt. MetaIS bude obsahovať tento katalóg a rozšíri ho o nové entity a
funkcionality (sluţby) na základe poţiadaviek a potrieb zákazníka.
MetaIS vytvorí podmienky pre udrţiavanie všetkých plánovaných a implementovaných
objektov IISVS v jednotnej štruktúre. MetaIS umoţní vytváranie väzieb medzi nimi a
evidenciu ich parametrov, čo v konečnom dôsledku vytvorí prostredie pre efektívne riadenie
ţivotného cyklu sluţieb. MetaIS poskytne sluţby, ktoré umoţnia, ţe kaţdá sluţba bude mať
čo najvyššiu moţnú kvalitu, bude pouţívaná správne a ţe bude budované správne portfólio
sluţieb, ktoré poskytuje najvyššiu moţnú hodnotu.
MetaIS bude vytvorený ako základný komponent IISVS, vyplývajúci z NKIVS. MetaIS bude
obsahovať SOA registry a repository, teda register a úloţisko údajov o sluţbách
eGovernmentu a ISVS. Predpokladá sa, ţe moduly SOA registry a SOA repository nebudú
vyvíjané na kľúč, ale k MetaIS budú integrované osvedčené komerčné riešenia. Rozhodnutie
o pouţití niektorej z dostupných aplikácií a jej následná integrácia s MetaIS, alebo vývoj tejto
funkcionality v rámci MetaIS však bude predmetom implementácie projektu MetaIS. MetaIS
bude poskytovať 2 základné skupiny sluţieb: publikovanie v MetaIS (zápis) a vyhľadávanie
(poskytnutie údajov) z MetaIS. Sluţby MetaIS budú podporovať procesy riadenia ţivotného
cyklu sluţby a skupín sluţieb vo všetkých jeho fázach a pre všetkých aktérov. Operácie nad
objektmi a ich závislosťami uloţenými v MetaIS bude systém pouţívať na SW podporu
riadenia projektov, programu/portfólia a rozhodovacích potrieb – analýz súvisiacich s PPM.
Zdrojom údajov MetaIS budú registrátori a jednotlivé IS základných komponentov a úsekov
správy prístupné cez jednu alebo viacero zberníc. Vstupnými údajmi MetaIS budú sluţby
katalógu a PPM, najmä všetky platné dokumenty obsahujúce popis sluţieb a ich atribútov,
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ISVS (KRIS, štúdia uskutočniteľnosti, výzva, opis projektu, zmluva o NFP, zverejniteľné
časti zmluvy s dodávateľom, projektová dokumentácia vypracovaná dodávateľom), registrov,
číselníkov a klasifikácií v elektronickej alebo papierovej forme. Výstupom MetaIS budú
sluţby pre publikovanie, ako aj vyhľadávanie (poskytovanie údajov a metaúdajov).
4. Elektronické sluţby finančných a rozpočtových agend
Aktuálny stav sluţieb na úseku financovania a rozpočtu je vzhľadom na poţiadavky
vyplývajúce z platnej legislatívy, a vzhľadom na budúce potreby nedostatočný.
Elektronickými prostriedkami je moţné zabezpečiť iba časť úseku správy a iba časť rozhrania
medzi centrálnou a samosprávnou úrovňou. Pre zefektívnenie riadenia verejných financií,
zavedenie metodických rámcov programového rozpočtovania, jednotného účtovníctva štátu,
strategického plánovania a ostatným politík na centrálnej aj samosprávnej úrovni je
nevyhnutné rozširovať a skvalitňovať merateľnosť sluţieb verejnej správy
Jedným z hlavných cieľov zámeru je priniesť občanovi moţnosť aktívne sa zapájať
(prostredníctvom uplatnenia princípov eDemokracie) do pripomienkového procesu
v súvislosti so schvaľovaním a čerpaním rozpočtových prostriedkov svojej obce, resp. VÚC.
Hlavným zámerom navrhovaného riešenia je vytvorenie jednotného portálového riešenia pre
analýzu a interpretáciu údajov o finančných tokoch samosprávy určeného pre vnútornú
správu, občanov a podnikateľov.
Cieľom národného projektu je predovšetkým zefektívniť riadenie agendového spracovania
úseku správy financie a rozpočet elektronizáciou procesných oblastí zberu, analýzy a
prezentácie konsolidovaných údajov, zvýšiť dostupnosť uţitočných informácií o financiách a
o rozpočte miest, obcí a VÚC, v konečnom štádiu o rozpočte štátu, zvýšiť kvalitu informácií o
financiách a rozpočte, spočívajúca vo vyššej miere detailu, lepšej prezentácií, zrozumiteľnosti
a aktuálnosti, väčšia otvorenosť a transparentnosť rozhodovania volených orgánov územnej
samosprávy, spočívajúca v umoţnení účasti verejnosti na rozhodnutiach a kontrole v oblasti
financií a rozpočtu.
5. Bezpečnostný projekt eGovernmentu
Projekt bude sledovať bezpečnú komunikáciu medzi elektronickými sluţbami a registrami
verejnej správy, uvedie minimálne bezpečnostné opatrenia pre základné prístupové
komponenty elektronickej verejnej správy a bezpečnostné poţiadavky na rozhrania aplikácií
typu „komunikácia medzi orgánmi verejnej správy“.
Cieľom bude aj poskytnutie podkladu pre vytvorenie jednotného rámca pre riešenie
čiastkových bezpečnostných projektov pre moduly sluţieb eGov na distribuovanej platforme
(t.j. vytvorí štandardizačný rámec) a načrtnutie minimálnych poţiadaviek na bezpečnosť
elektronickej verejnej správy a minimálne poţiadavky na ich bezpečnosť.
6. Centrálne sluţby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy
Základným cieľom tohto projektu je zabezpečenie centrálnych sluţieb dátového centra pre
elektronizáciu verejnej správy, ktoré konsolidovaným spôsobom pokryjú poţiadavky
projektov OPIS PO1. Zo strategického hľadiska umoţní takáto koncepcia vytvoriť prostredie
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pre budúci rozvoj eGov sluţieb tak, aby IKT pri rozvoji neboli obmedzujúcim faktorom ale
vedeli pruţne reagovať na budúce poţiadavky a zmeny.
Cieľom tohto projektu je poskytovať IT sluţby na vyţiadanie orgánom štátnej správy v takom
rozsahu, ktorý ich odbremení od starostlivosti o ich IT zdroje (nákup potrebných zariadení,
pravidelný update SW a upgradu HW, SW aplikácií a pod.) a zároveň im umoţní zníţiť
náklady na informačné a komunikačné technológie. Základom je prenesenie starostlivosti o IT
prevádzku a infraštruktúru na DataCentrum ako poskytovateľa komplexných sluţieb, aby sa
efektívne vyuţívali verejné financie. Ţiadateľ je správcom navrhovaného IS v zmysle zákona
č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov.
7. Projekt Harmony
Projekt Harmony predstavuje úlohu navrhovateľa, supervízora a validátora pre implementáciu
ţivotných situácií v prostredí eGOV (špecifikácia - blueprint, poţiadavky, atď.), nezahŕňa
však implementáciu navrhnutého riešenia (návrh, implementácia, testovanie, atď.).
Implementácia bude predstavovať samostatný projekt, ktorý bude vychádzať z výstupov
projektu Harmony. Projekt Harmony zahŕňa aktivity smerujúce k elektronizácii ţivotných
situácií predovšetkým v ich štandardnom, resp. majoritnom priebehu. Cieľom je
elektronizovať predmetné ţivotné situácie tak, aby priniesli ţiadaný efekt majoritnej skupine
ich pouţívateľov. Sluţby riešenia ţivotných situácií pritom nemusia byť nevyhnutne
elektronizované pre všetky potenciálne moţné variácie predmetných ţivotných situácií.
Ţiadateľ je správcom navrhovaného IS v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.

Úrad vlády SR
1. Kontaktné centrum
Cieľom projektu e-Governmentu je, aby kaţdý občan rýchlo a pohodlne dosiahol poskytované
sluţby verejnej správy. Poskytovanie týchto sluţieb elektronickou formou predstavuje
implementáciu rozsiahleho komplexu nových vlastností, postupov a funkcionalít. Pouţívanie
e-sluţieb predpokladá však u občana určité predpoklady - znalosti, zručnosti a technické
prostriedky. Riziko, ktoré čiastočná alebo úplná absencia týchto predpokladov u občana
predstavuje, rieši projekt informatizácie verejnej správy vybudovaním viacerých
alternatívnych prístupových (komunikačných) kanálov.
Medzi základné prístupové kanály smerom na VS patria:
 Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS),
 Kontaktné centrum (KC),
 Integrované obsluţné miesto (IoM).
Projekt Kontaktné centrum (Contact Center, Call Center) je zameraný na vytvorenie
prístupového subjektu pre vzdialených účastníkov prednostne pomocou hlasového kanálu.
KC predstavuje základný centrálny prístupový a komunikačný komponent medzi verejnosťou
(občanom) a budovaným integrovaným informačným systémom verejnej správy. Pod
vzdialeným účastníkom sa rozumie občan, ktorý nie je fyzicky prítomný na mieste
poskytovania danej sluţby.
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Hlavným produktom čiastkového projektu Kontaktného centra tvoriaceho integrálnu súčasť
celkového projektu e-Governmentu je vybudovanie nového funkčného komponentu VS - KC.
KC predstavuje komponent typu G2P, navrhovaným budúcim správcom systému je Úrad
vlády Slovenskej republiky (ÚVSR).
Národná agentúra pre sieťové a elektronické sluţby
1. Elektronické sluţby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov
Informácie o sluţbách verejnej správy sú prostredníctvom internetu poskytované zo stránok
rôznych subjektov verejnej správy. V takomto prostredí je náročné efektívne získať
komplexné poţadované informácie. Riešením, vyplývajúcim z NKIVS, je centrálny
informačný portál - Ústredný Portál Verejnej Správy (ďalej len „ÚPVS“) integrujúci
informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, pochádzajúce z rôznych
informačných zdrojov. Tieto informácie bude prehľadnou a prístupnou formou poskytovať
pouţívateľom portálu. Ďalšou úlohou portálu je nasmerovanie pouţívateľa na vyuţitie
konkrétnej elektronickej sluţby verejnej správy (tzv. navigácia) s vyuţitím relevantných
informačných zdrojov. ÚPVS teda zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným
zdrojom a sluţbám verejnej správy. ÚPVS je hlavným bodom pre vstup do portálu verejnej
správy. Portál verejnej správy predstavuje dvojúrovňový systém portálov, tvorený ústredným
portálom verejnej správy a portálmi druhej úrovne, tzv. portálmi úsekov správy
prislúchajúcim jednotlivým správcom. Ústredný portál verejnej správy, by mal zabezpečovať
minimálne nasledovné poţiadavky: poskytovanie informácií o sluţbách verejnej správy;
vyhľadávanie informácií podľa ţivotnej situácie alebo kľúčových slov; navigáciu k e-sluţbám
podľa voľby pouţívateľa. ÚPVS zabezpečí spoločné funkcie prostredníctvom nasledovných
spoločných modulov: Identity and access management; Platobný modul; eForm modul;
Modul centrálnej elektronickej podateľne; eDesk modul; Notifikačný modul; Modul
elektronického doručovania; Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych
záznamov.
2. Spoločné moduly ÚPVS a prístupové komponenty (portál ÚPVS a Kontaktné
centrum) II
Účelom projektu je dobudovanie a plné sfunkčnenie spoločných modulov doplnením riešenia
dátových výmen a konsolidácie dát s cieľom splnenia princípu „jedenkrát a dosť“
zadefinovaným NKIVS. Koncept riešenia je postavený so zohľadnením na vykonávanie
sluţieb na báze ţivotných situácií, ktoré uľahčia orientáciu verejnosti v celom spektre nutných
postupov a umoţnia zmeniť orientáciu verejnej správy na proaktívnu.
Cieľom projektu je vytvoriť:
- elektronický kanál pre komunikáciu verejnosti s verejnou správou
- podporiť prechod na primárne elektronické vedenie agend jednotlivých
povinných osôb.
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej Republiky
1. Elektronické sluţby katastra nehnuteľností
Systém katastra nehnuteľností patrí medzi kľúčové informačné systémy verejnej správy a bez
jeho plnej funkčnosti je nemysliteľný výkon štátnej správy katastra nehnuteľností, ktorý je
mimo iného garantom vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Na kvalite dát, ktoré
obsahuje a na rozsahu sluţieb, ktoré poskytuje, je do značnej miery závislá aj kvalita sluţieb
mnohých orgánov verejnej správy, a to ako ústredných orgánov štátnej správy, tak aj orgánov
samosprávy (obecné úrady, samosprávne kraje). Nemenej dôleţité sú aj jeho sluţby pre
súkromný sektor, hlavne v oblasti podpory trhu nehnuteľností a ako dátový základ veľkého
mnoţstva GIS aplikácií.
Všeobecné ciele projektu sú zamerané na vytvorenie a udrţateľný rozvoj integrovanej
architektúry informačných systémov verejnej správy. Prostredníctvom projektu bude
podporovaný rozvoj informačných systémov povinných subjektov verejnej správy na
centrálnej úrovni, ktorý musí zabezpečovať bezproblémové a efektívne poskytovanie sluţieb.
Cieľom projektu Elektronické sluţby katastra nehnuteľností je vybudovanie centrálneho
informačného systému katastra nehnuteľností, ktorý nadväzne na súčasný informačný systém
katastra nehnuteľností vytvorí podmienky plnohodnotného poskytovania elektronických
sluţieb katastra pre verejnosť, pre orgány štátnej a verejnej správy a samosprávy, ako aj pre
pracovníkov rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej Republiky. Za účelom
rozvoja elektronizácie sluţieb katastra je potrebné vytvoriť centralizované informačné
systémy a ich sluţby prevádzkované nad centrálnou údajovou základňou s konzistentnými
údajmi na celoslovenskej úrovni.
Centrálny informačný systém katastra bude tvorený čiastkovými informačnými
podsystémami, ktorých vybudovanie je nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania
poţadovaných sluţieb.
Podsystémy budú zabezpečovať správu, tvorbu a aktualizáciu centrálnej databázy údajov a
poskytovať informácie prostredníctvom sluţieb pre informatívne ako aj pre právne účely.
V rámci procesu implementácie podsystémov a sluţieb budú vytvorené nástroje a procesy,
pouţité pre skvalitnenie existujúcich údajov katastra, s cieľom zabezpečiť poţadovanú kvalitu
sluţieb.
Medzi hlavné komponenty navrhovaného projektového zámeru patria nasledovné podsystémy
a aktivity:


centrálny systém katastra nehnuteľností,



centrálne elektronické registratúrne stredisko,



elektronická podateľňa a registratúra,



mapovanie a



zabezpečenie poţadovanej bezpečnosti a infraštruktúry.
2. Elektronické sluţby katastra nehnuteľností
geografického informačného systému)

ZB

GIS

(základná

báza

Národný projekt bude veľmi úzko súvisieť s Národným projektom Elektronizácia sluţieb
katastra nehnuteľností, Register adries a Register priestorových informácií. Ciele
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predmetného národného projektu sú nasledovné vytvorenie a aktualizácia referenčných
zdrojových údajov národnej infraštruktúry priestorových informácií, sprístupnenie
referenčných údajov ZB GIS prostredníctvom elektronických sluţieb a zabezpečenie ich
aktuálnosti, efektívna integrácia priestorových údajov ISVS iných povinných osôb
prostredníctvom elektronických sluţieb do celkovej architektúry eGovernmentu, t.j.
poskytovanie údajov ZB GIS prostredníctvom elektronických sluţieb iným modulom ISVS
a efektívne vyuţívanie zdieľaných elektronických sluţieb poskytovaných inými modulmi
ISVS.
3. ÚGKK – Poskytovanie sluţieb pre Register priestorových informácií
Jedným z nosných referenčných údajových zdrojov pre RPI budú údajové zdroje katastra
nehnuteľností a základnej bázy geografických údajov. Z týchto dôvodov je potrebné v rámci
budovania celkovej štruktúry priestorových informácií v SR zabezpečiť realizáciu tých častí
sluţieb, ktoré sú vstupnými a výstupnými elektronickými sluţbami pre zobrazovanie,
poskytovanie a transformovanie referenčných zdrojových údajov v zodpovednosti Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Vytvorenie týchto sluţieb
je cieľom národného projektu ÚGKK – Poskytovanie sluţieb pre RPI.
Vytvorené sluţby budú zodpovedať štandardu definovanému v rámci projektu RPI. Budú
začlenené do celkovej infraštruktúry poskytovania priestorových informácií.
Najvyšší kontrolný úrad SR
1. Kontrolórsky informačný systém
Národný projekt Kontrolórsky informačný systém ﴾KIS ﴿je integráciou strategických cieľov
Najvyššieho kontrolného úradu SR ako nezávislého kontrolného orgánu, všeobecne
uznávaných štandardov, dobrej kontrolórskej praxe ako princípu akceptovaného v
členských štátoch Európskej únie a krajinách zdruţených v INTOSAI a EUROSAI, so
zámerom zvýšiť prínos kontrolnej činnosti pre skvalitnenie procesu hospodárneho,
efektívneho a účinného nakladania s verejnými prostriedkami. K prioritným cieľom
národného projektu patrí podpora práce kontrolórov spoľahlivým pripojením k dostupným
poznatkom o kontrolovateľných subjektoch, interakcia s kontrolnými systémami a
kontrolórmi kontrolovaných subjektov ﴾orgány štátnej správy, obce, VÚC﴿, tvorba databázy
kontrolných akcií, kontrolných zistení, odporúčaní a správ z kontrol, súlad metodiky kontroly
s medzinárodnými normami a štandardami kontrolných postupov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1. Elektronické sluţby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku
výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi
Cieľom projektu je vybudovanie komplexného informatického riešenia, ktoré zabezpečí
realizáciu agendy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre úsek štátne sociálne dávky
prostredníctvom vysoko sofistikovaných elektronických sluţieb.
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Súčasné sluţby nedosahujú poţadovanú úroveň interakcie (sofistikovanosti), majú charakter
pasívnej výmeny dát. Vyuţívanie spoločných databáz a registrov je minimálne, chýba
štandardizácia, bezpečnostné a kompetenčné pravidlá pre masové vyuţívanie centrálnych
registrov. V súčasnosti je nízka úroveň integrácie sluţieb v rámci rezortu (a medzi rezortmi),
kde niektoré rovnaké agendy jednotlivých organizačných zloţiek rezortu sú riešené
viacnásobne. V prevádzke sú len čiastkovo implementované systémy, bez komplexného
riešenia problémov.
Projekt zabezpečí elektronizáciu v oblasti riadenia sociálnych dávok, vytvorenie centrálneho
registra klientov a integráciu informačných systémov s týmto registrom, ako aj integráciu
informačných systémov navzájom. Taktieţ zabezpečí podávanie ţiadostí bez potreby
návštevy príslušných inštitúcií s moţnosťou súčasného sledovania stavu vybavovania ţiadosti
a v neposlednom rade vybudovanie centralizovaného komunikačného rozhrania rezortu a
informačného a poradenského centra.
Sociálna poisťovňa
1. Elektronizácia sluţieb Sociálnej poisťovne
Cieľom projektu je vybudovanie komplexného informatického riešenia, ktoré zabezpečí
realizáciu agendy Sociálnej poisťovne prostredníctvom vysoko sofistikovaných
elektronických sluţieb.
Súčasné sluţby nedosahujú poţadovanú úroveň interakcie a sofistikovanosti, majú charakter
pasívnej výmeny dát. Jednotlivé IS majú vlastné registre bez štandardov a kvalitného systému
udrţiavania aktuálnych dát (nízka štandardizácia a multiplicita dát). Problémom je nízka
úroveň medzirezortnej komunikácie a vyuţívania registrov a tradičné administratívnobyrokratické procesy zaloţené na formulároch a putovaní občana po úradoch.
V cieľovom stave bude výber poistného prebiehať v prostredí elektronickej komunikácie
s klientom na báze automatizácie konaní, inovácie procesov, vzájomnej komunikácii s
klientom. Registre SP budú centralizované a harmonizované, IS systémy vzájomne
integrované. Finančné toky sa budú jednoznačne evidovať vo väzbe na jednotlivé subjekty
sociálneho poistenia a príslušné fondy. Poţiadavky klientov a platby sociálnych dávok budú
prebiehať elektronicky.
2. Elektronické sluţby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti sluţieb na úseku
sociálneho poistenia
Projekt nadväzuje na národný projekt Elektronické sluţby Sociálnej poisťovne, vyuţíva
potenciál implementovaných aplikačných riešení pre rozšírenie portfólia poskytovaných
elektronických sluţieb a definuje ďalšie nové oblasti pre nasadenie elektronických sluţieb za
účelom vytvorenia komplexného informačného systému efektívne podporujúceho dosiahnutie
strategických cieľov Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa v rámci dávkovej agendy sociálneho poistenia rieši nároky prakticky
všetkých občanov vo väzbe na vznik určitej ţivotnej situácie. V rámci transformácie
súčasného agendového spracovania na systém poskytovania elektronických sluţieb bude
Sociálna poisťovňa reagovať na vzniknutú ţivotnú situáciu občana a odbremení ho od
administratívnej záťaţe v oblasti:
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- nemocenského poistenia, kde Sociálna poisťovňa prevezme na seba povinnosť

informovať zamestnávateľa zamestnanca o vzniku a trvaní DPN a období
vylúčenia platenia poistného z tohto dôvodu,
- dôchodkového poistenia pri prevode dôchodkových práv z dôvodu zamestnania
v inštitúciách a organizáciách EÚ,
- kontroly správnosti čísla bankového účtu pri poukazovaní dávok na účty
občanom v bankách.
Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Elektronické sluţby zdravotníctva
Informatizácia zdravotníctva je vládou Slovenskej republiky vnímaná ako jedna z prioritných
oblastí v rámci procesu informatizácie spoločnosti. Poţiadavka samotného Programu eHealth
vyplýva z dokumentu „Strategické ciele eHealth" schváleného vládou SR. Základným cieľom
predmetného národného projektu je sprístupnenie elektronických sluţieb zdravotníctva
(eHealth) a zabezpečenie ich všeobecnej pouţiteľnosti.
Ďalšími cieľmi sú zabezpečenie centrálneho poskytovania verejných zdravotne relevantných
informácií (poskytovanie informácií, upozornení a varovaní občanom z oblasti verejného
zdravotníctva, zabezpečenie konsolidácie a stabilizácie procesov súvisiacich s prípravou a
poskytovaním zdravotne relevantných informácií občanom, poskytovanie zdravotne
relevantných informácií občanom s cieľom skvalitniť účinnosť preventívnych opatrení,
manaţment vlastného zdravia); elektronizácia objednávania pacientov (zabezpečenie
prostriedkov pre zefektívnenie procesu predikcie a plánovania alokácie zdrojov jednotlivých
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zabránenie prestojov a tým aj zníţeniu efektívnosti
u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v dôsledku neprítomnosti pacientov, ktorí na
alokovaný termín zabudli, zavedenie manaţmentu vzoriek pre zníţenie rizika zámeny vzoriek
pri laboratórnych vyšetreniach, zavedenie manaţmentu čakacích zoznamov pre vyššiu
transparentnosť manaţmentu čakacích zoznamov na závaţné zdravotné výkony);
elektronizácia procesov preskripcie a medikácie (poskytovanie medikačne relevantných
podkladov občanom a lekárom poskytujúcim zdravotnú starostlivosť z verejných zdrojov,
elektronické spracovanie receptov).
Zároveň má projekt zabezpečiť vytvorenie, zabezpečenie a konsolidácie dátovej základne
a príslušnej infraštruktúry pre elektronickú zdravotnú kniţku občana pri dodrţaní štandardov
obsahu a štruktúry údajov ako základ budovania národného systému EHR (electronic health
records) a poskytovanie podkladov občanom, ktoré im umoţnia vyuţiť cezhraničné sluţby
zdravotnej starostlivosti v celej EÚ (v rámci projektu EÚ s názvom epSOS).
2. Národný zdravotný informačný systém
Projekt je zameraný na zabezpečenie ďalšieho rozvoja elektronických sluţieb zdravotníctva,
zabezpečenie ich všeobecnej pouţiteľnosti a smerovanie k strategickým cieľom eHealth.
Cieľom projektu je plošné nasadenie elektronických sluţieb zdravotníctva a implementácia
ďalších elektronických sluţieb. Elektronické sluţby projektu sú zamerané na integráciu
systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na celonárodné rozšírenie pouţívania
sluţieb eHealth občanmi SR.
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Projekt sa zaoberá ďalším rozvojom sluţieb z prvej vlny (Poskytovanie verejných zdravotne
relevantných informácií, eMedikácia-ePreskripcia, Poskytovanie zdravotných informácií
pacienta a identifikuje a zavádza nové eHealth eGov sluţby (Zdravotný výkon, Personálna
genomika, Terapeutické postupy ICP, Telemedicína a Manaţment snímok PACS). Projekt sa
venuje definovaniu krokov na vyriešenie identifikácie, autentizácie účastníkov procesov
poskytovania zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie servisnej podpory a call centra,
terminológie, mobility v rámci EÚ a jednotnej referenčnej údajovej základne.
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
1. Register priestorových informácií
Projekt je zameraný na vytvorenie informačného systému registra priestorových informácií
(ďalej ako „RPI“) a poskytovanie jeho sluţieb občanom, podnikateľom a verejnej správe a
z ktorého bude moţné sprístupniť priestorové informácie aj inštitúciám a občanom Európskej
únie v zmysle poţiadaviek smernice INSPIRE. RPI je základným registrom integrovaného
informačného systému verejnej správy. Jeho zdrojovými evidenciami by mali byť databázy
informačných systémov (IS) úsekov verejnej správy obsahujúce priestorové informácie.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad súčasných informačných systémov
s priestorovými informáciami v správe jednotlivých úsekov.
Inštitúcie úsekov správy
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Názov IS:
Informačný systém geodézie, kartografie a
katastra
Ministerstvo obrany SR
Vojenský informačný systém o území
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Informačný systém ţivotného prostredia,
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Informačný systém o pôde
Informačný systém lesnom hospodárstve
Ministerstvo
dopravy,
pôšt Informačný model cestnej siete
a telekomunikácií SR
Geografický informačný systém ţelezníc
Slovenskej republiky
Informačný systém infraštruktúry ŢSR
Ministerstvo vnútra SR
Hraničné dokumentárne dielo
Prehľad súčasných IS relevantných úsekov správy priestorových údajov
Správcom informačných systémov zdrojových evidencií sú jednotlivé ústredné orgány štátnej
správy a miestna samospráva pre IS v úseku jednotlivých údajových skladov o priestorových
informáciách
Štatistický úrad SR
1. Elektronické sluţby Štatistického úradu SR
Cieľom projektu je:
Zavedenie kvalitných, na zákazníka orientovaných elektronických sluţieb
 Zvýšenie informačnej hodnoty, dostupnosti a prehľadnosti štatistických údajov
a informácií pomocou produktovo orientovaného prístupu,
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Zníţenie administratívneho zaťaţenia spravodajských jednotiek pomocou plnej
elektronizácie zberu údajov pre všetky formy štatistických zisťovaní,
Elektronizácia procesov pre zadávanie výsledkov hlasovania pri voľbách
a referendách,
Zabezpečenie geografickej prezentácie štatistických údajov. Vytvorenie jednotného,
plne integrovaného informačného prostredia Štatistického úradu SR v kontexte
ISVS
Vytvorenie prehľadného internetového portálu statistics.sk, ktorý umoţní jednotnú
prezentáciu štatistických údajov zo všetkých verejných zdrojov a bude prepojený
s ÚPVS a medzinárodnými zdrojmi údajov,
Vytvorenie funkčných prepojení všetkých informačných systémov štatistického
úradu, aby bol moţný procesný chod organizácie,
Pouţívanie základných modulov ÚPVS pri poskytovaní elektronických sluţieb,
Vybudovanie elektronických prepojení so zdrojmi administratívnych údajov
a informačnými systémami medzinárodných štatistických organizácií. Podpora
koncepčného pohľadu pri činnostiach súvisiacich s prácou so štatistickými údajmi
Zavedenie štandardov pre výmenu štatistických údajov v informačnom systéme
verejnej správy,
Zabezpečenie integrácie a vyuţitia registrov ISVS pre spravovanie spravodajskej
povinnosti a všetky formy štatistických zisťovaní,
Nasadenie modulu pre správu základných číselníkov v ISVS.

2. Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov
Cieľom tohto projektu je vybudovanie registra právnických osôb a podnikateľov v súlade s
NKIVS tak, aby fungoval ako samostatný systém a obsahoval jednotný a dátovo konzistentný
zdroj údajov všetkých právnických osôb a podnikateľov, ktoré prichádzajú do styku s
verejnou správou, splnenie tohto cieľa predpokladá:


vybudovať integračné rozhrania na existujúce zdrojové registre a nové registre adries,
fyzických osôb a inštitúcií verejnej správy,


zaviesť elektronické sluţby IS RPO a IPO pre inštitúcie verejnej správy,



zaviesť centrálnu sluţbu prideľovania IPO (resp. IČO),



zvýšiť ochranu a bezpečnosť uchovávaných údajov,



zvýšiť referenčnosť a právnu záväznosťou poskytovaných údajov,



sprístupnenie elektronických sluţieb IS RPO a zabezpečenie ich pouţiteľnosti na právne
úkony.
Hlavnou funkciou referenčného RPO bude poskytovanie aktuálnych a spoľahlivých údajov v
elektronickej forme o právnických osobách a podnikateľoch registrovaných v SR verejnej
správe a verejnosti ako zákonom upravenú sluţbu eGovernmentu.
Cieľom RPO je vytvorenie referenčného elektronického registra všetkých právnických osôb
a podnikateľov ako nadstavbu nad existujúcimi zdrojovými registrami tak, aby mohla byť
právnická osoba a podnikateľ identifikovaný v reálnom čase vo všetkých ISVS rovnakým
spôsobom. RPO vytvorí prostredie a praktickú aplikáciu princípu jedenkrát a dosť. To
znamená, ţe právnická osoba alebo podnikateľ budú musieť údaje poţadované registrátorom
predloţiť iba raz. Kaţdá inštitúcia verejnej správy, alebo podnikateľ uţ nebude od neho
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poţadovať predkladanie výpisov z registra, alebo iných dokumentov identifikujúcich právny
subjekt, ale si ich nájde priamo prostredníctvom RPO.
Registrátori budú môcť zaznamenať overené údaje do RPO elektronickými prostriedkami. Za
týmto účelom budú vytvorené a sprístupnené sluţby RPO, ktoré budú umoţňovať vykonať
zápis údajov do zdrojových registrov. Tieto sluţby budú v rámci projektu integrované do IS
jednotlivých zdrojových registrov. Týmto spôsobom bude zabezpečená poţadovaná kvalita
údajov v elektronickej podobe a zároveň zostanú zachované zákonom stanovené kompetencie
jednotlivých správcov IS zdrojových registrov a registrátorov.
Pouţívatelia RPO budú môcť elektronickými prostriedkami ţiadať výpisy a odpisy, ktoré
budú pouţiteľné na právne úkony. Za týmto účelom budú vytvorené sluţby RPO
poskytovania odpisov zo zdrojových registrov, ktoré budú sprístupnené na ÚPVS.
Prostredníctvom ÚPVS budú môcť sluţby RPO pouţívať všetci pouţívatelia, teda jednotliví
registrátori, ostatné inštitúcie verejnej správy a podnikatelia.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
1. Elektronické sluţby stavebného poriadku
V súčasnej dobe neexistuje IS pre poskytovanie elektronických sluţieb stavebného poriadku
a všetky sluţby sú poskytované výhradne papierovou formou. Občania a podnikatelia majú
v súčasnosti výrazne obmedzenú moţnosť realizovať procesy stavebného poriadku
elektronicky. Elektronické sluţby pre podporu procesov stavebného konania existujú len
ojedinele a to taktieţ len na základnej informatívnej úrovni sofistikovanosti.
Cieľom národného projektu je hlavne vybudovanie nového informačného systému stavebného
poriadku (IS SP), ktorý umoţní podporu všetkých činností týkajúcich sa stavebného konania
a zjednodušenie procesov a sluţieb z pohľadu občana a podnikateľa ich elektronizáciou,
zavedením moţnosti podávať ţiadosti a prijímať rozhodnutia a ďalšej interakcie v procesoch
stavebného poriadku v elektronickej forme, skrátenie priemernej doby trvania agendy
stavebného poriadku, zavedením moţnosti elektronického sledovania stavu, v akom sa
nachádza vybraný proces stavebného poriadku, zabezpečením geografickej prezentácie
údajov o stavbách a výstupoch procesov stavebného poriadku.
Prínosy elektronizácie sluţieb stavebného poriadku sú predovšetkým na strane občanov
a podnikateľov , ktorým sa do budúcna veľmi uľahčí ţivotná situácia spojená so stavbou a
príbuznými agendami. Benefity sa prejavia v zníţení času potrebného k vybaveniu záleţitostí
na stavebnom úrade, a to hlavne v odpadnutí nutnosti osobného podania na úrade, v zrýchlení
sluţieb v dôsledku lepšieho obehu a spracovania podaných dokumentov a efektívnejšej
komunikácii úradu so zainteresovanými osobami, v lepšom prístupe k informáciám ohľadom
stavebného poriadku a ďalších. Prínosy pre úrad potom spočívajú v lepšom obehu a
spracovaní dokumentov a celkovej zníţenej náročnosti celého procesu.
Ministerstvo zahraničných vecí SR
1. Elektronizácia sluţieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov
Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky
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Cieľom tohto projektu je vybudovanie elektronických sluţieb Ministerstva zahraničných vecí
SR, ktorý bude dosiahnutý vytvorením a nasadením informačného systému MZV SR ako aj
prepojením s ÚPVS a ISVS iných inštitúcií verejnej správy. Navrhované riešenie bude
pokrývať všetky oblasti, v ktorých MZV SR poskytuje sluţby občanom a podnikateľom.
Riešenie bude zabezpečovať sluţby, ktoré priamo vykonáva MZV SR ako aj sluţby, pri
zabezpečení ktorých MZV SR vystupuje ako sprostredkovateľ medzi ţiadateľom a
príslušným úradom. Systém IS MZV SR bude obsahovať vlastnosti pre riešenie poţiadaviek
občanov a podnikateľov v oblastiach podpory pri cestách do zahraničia, riešení krízových
situácií, podpory podnikateľského prostredia, konzulárnych a zdieľaných sluţieb. HW a SW
vybavenie konzulárnych úradov nepokrýva predmetný projekt vzhľadom na oprávnenosť
územia realizácie projektu a s tým súvisiacu obmedzenosť čerpania finančných prostriedkov z
ERDF. Uvedené bude zabezpečené z rozpočtovej kapitoly MZV SR.
Úrad pre verejné obstarávanie
1. Elektronické sluţby úradu pre verejné obstarávanie
Informačné systémy Úradu pre verejné obstarávanie nepodporujú všetky typy postupov
verejného obstarávania a taktieţ systém nepodporuje všetky typy zákaziek a podávanie
všetkých typov oznámení v elektronickej podobe.
Hlavným cieľom národného projektu bude vybudovať informačný systému ÚVO na báze
webových sluţieb a integrácia súčasného systému elektronického verejného obstarávania do
tohto systému čo umoţní podávanie oznámení všetkých typov v elektronickej forme
a zabezpečí podporu pre elektronické verejné obstarávanie pre všetky súčasne vyuţívané
postupy verejného obstarávania.
Z pohľadu podnikateľa je dôleţité zavedenie moţnosti vytvárania inteligentných formulárov
pre podávanie ponúk k jednotlivým obstarávaniam čo umoţní vyuţitie elektronickej podpory
pre vyhodnocovanie obstarávania čím sa zvýši transparentnosť a zjednoduší a zrýchli postup
vyhodnocovania.
Nasadením nového informačného systému sa zlepší bezpečnosť a zavedením nových
centrálnych úloţísk správ sa zabezpečí jednoznačná:


nepopierateľnosť obsahu a pôvodu spracovávaných dokumentov,



časová nepopierateľnosť o vykonaní činností v elektronickej komunikácii vo verejnom
obstarávaní

Ministerstva hospodárstva SR
1. Elektronické sluţby Ministerstva hospodárstva SR
Obsahovou náplňou projektu je nasadenie a zabezpečenie všeobecne pouţiteľných
elektronických sluţieb Ministerstva hospodárstva SR.
Hlavným cieľom tohto projektu je sprístupnenie elektronických sluţieb Ministerstva
hospodárstva SR a zabezpečenie ich všeobecnej pouţiteľnosti.
a/ Elektronizácia procesov Ministerstva hospodárstva SR a ich sprístupnenie občanom a
podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických sluţieb
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Zabezpečenie inteligentného vyuţívania registrov a sofistikovaných analýz trţného
prostredia,



Elektronizácia procesov práce s klientmi pre NARMSP a SARIO,



Sofistikácia podpory exportu,



Elektronizácia procesu energetického auditu,



Elektronizovanie sluţieb pre vydávanie licencií MHSR.

b/ Vybudovanie integrovaného informačného systému spravujúceho procesy MH, NARMSP
a SARIO na báze troch kooperujúcich celkov


Zavedenie kolaboračných portálov pre efektívnu prácu pouţívateľov MH SR, SARIO,
NARMSP,



Zavedenie moderných systémov pre riadenie vzťahov s hospodárskymi subjektmi a
ďalšími klientmi,



Zavedenie dátových skladov umoţňujúcim pokročilé analytické a štatistické funkcie,



Zavedenie systémov pre efektívne riadenie zdrojov a elektronizáciu úsekov výkonu
správy.

c/ Zabezpečenie vyuţívania elektronických sluţieb Ministerstva hospodárstva SR v kontexte
elektronizácie verejnej správy a NKIVS


Prepojenie informačného systému Ministerstva hospodárstva SR s informačným
prostredím Štatistického úradu SR, MS, NKÚ, Sociálnou poisťovňou, Daňovou
správou a Centrálnym elektronickým priečinkom,



Zabezpečenie vyuţívania základných registrov podľa NKIVS pre dátovú harmonizáciu
a spoločných modulov ÚPVS pre podporu behu obsluţných procesov pre sluţby v
informačnom prostredí Ministerstva hospodárstva SR.

Cieľom tohto portálu je postupne zjednotiť všetky zdroje údajov na jednom mieste a vytvoriť
jednoduché prezentačné rozhranie pre ich interpretáciu pre MH SR. Pôjde tak zároveň o
horizontálneho integrátora informácii podľa širokého mnoţstva oborov a vertikálneho
integrátora informácii, schopného ponúkať pohľady od lokálnej a regionálnej úrovne, aţ po
prepojenia na celosvetové údaje. Portál bude plne vyuţívať základné spoločné moduly ÚPVS
a stane sa hlavným prostredím, z ktorého sa budú spúšťať elektronické sluţby Ministerstva
hospodárstva SR. Zároveň budú vybudované vlastné portály pre agentúry SARIO a NARMSP
prostredníctvom ktorých sa budú dať vyuţívať webové aplikácie pre poskytovanie sluţieb
týchto agentúr.
Generálna prokuratúra SR
1. Elektronické sluţby Generálnej prokuratúry SR
Cieľom tohto projektu je zjednodušenie administratívy pre ţivotné situácie občana
dosiahnutím vydávania elektronického odpisu údajov z informačného systému registra trestov
generálnej prokuratúry pre oprávneného občana; napojenie na vybrané justičné systémy
členských štátov EÚ s elektronickou výmenou dokumentov; proaktívne informovať
zúčastnenú osobu o stave konania v konkrétnej veci na prokuratúre; zavedením prvkov
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eJustice a digitalizáciou prokurátorských spisov urýchlenie práce a zvýšenie transparentnosti
pôsobenia prokurátora.
Prepojením so systémami členských štátov EÚ a ostatnými orgánmi činnými v trestnom
konaní a súdmi na Slovensku bude umoţnená efektívnejšia komunikácia a výmena
dokumentov v elektronickej podobe. Pracovníkom prokuratúry bude umoţnený elektronický
prístup do databázy zboru väzenskej a justičnej stráţe a Centrálnej lustračnej konzoly MV SR.
Na druhej strane budú poskytované opatrenia a rozhodnutia prokuratúra, informácie
o stíhaných osobách a oznámenia o trestných činoch automaticky elektronickou cestou
ostatným orgánom činným v trestnom konaní. V súčasnosti prebieha výmena daných
informácií telefonicky alebo písomne, takţe v cieľovom stave dôjde k úspore času aj
nákladov. Prepojenie na európske systémy Network of Judical Register, ECRIS a SIRENE
významne uľahčí prácu s medzinárodnou kriminalitou a posilní spoluprácu v rámci EÚ.
Ministerstvo spravodlivosti SR
1. Elektronická zbierka zákonov
Cieľom projektu je vytvoriť referenčný zdroj právnych informácií v elektronickej podobe a
zabezpečiť tým prístup k právu občanom. Cieľom je rovnako zabezpečiť pre potreby
budovania právneho štátu kvalitu právnych predpisov a ich dostupnosť v elektronickej forme.
Zámerom národného projektu je riešenie príslušných artefaktov (právnych informačných
systémov) prostredníctvom informačných systémov: eZbierka, ktorý bude zdrojom platného
práva pre všetky skupiny adresátov práva v takých formách a s takými moţnosťami, aké sú od
informačných systémov na začiatku 2. dekády 3. tisícročia očakávané, eLegislatíva, ktorý
poskytne tvorcom legislatívy efektívne nástroje k tvorbe obsahu a riadeniu ţivotných cyklov
právnych predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky
1. Elektronizácia sluţieb Národnej rady Slovenskej republiky
Elektronizácia sluţieb Národnej rady Slovenskej republiky je projekt, ktorý zjednoduší
prístup občanov k informáciám a výrazným spôsobom zefektívni prácu s poskytovanými
údajmi. Prvotným predpokladom úspešného nasadenia celého projektu je konsolidácia
informačnej infraštruktúry za účelom jej optimálneho nastavenia a parametrizácie pre potreby
nového riešenia. Projekt významnou mierou skvalitní a sprístupní informácie z diania v
Národnej rade smerom k občanovi a umoţní jeho aktívnejšiu kontrolu vecí verejných ako aj
jeho zapájanie sa do diania v národnej rade. Národná rada Slovenskej republiky bude
poskytovať prostredníctvom nového informačného systému „Elektronické sluţby Národnej
rady Slovenskej republiky“ priame sluţby zamerané na poskytovanie informácií, ako je
napríklad priebeh jednotlivých legislatívnych procesov, priebeh rokovaní, ako aj široké
spektrum štatistických údajov z diania v NR SR.
Slovenská akadémia vied
1. Elektronické sluţby vedy a vzdelávania
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Základným cieľom tohto projektu je efektívne sprístupnenie poznatkov vedy výskumným
pracovníkom v rámci vedeckých entít mimo SAV (univerzity, iné subjekty verejnej správy)
ako aj podnikateľským subjektom pre vyuţitie v aplikačnej praxi. Potrebné bude vybudovať
adekvátne informačné prostredie s relevantnými komponentmi, ktorých vzájomným
prepojením bude moţné formou elektronických sluţieb zabezpečiť transfer vedy (vedeckých
poznatkov). Sekundárnym efektom vytvorenia takéhoto prostredia je zvýšenie efektívnosti
fungovania inštitúcie samotnej, a to hlavne prostredníctvom efektívneho prenosu dát,
riadením toku informácií a vhodnou formou kolaborácie vedeckých skupín alebo vedeckých
pracovníkov.
Ústavný súd SR
1. Elektronické sluţby Ústavného súdu Slovenskej republiky
Z analýzy súčasného stavu vyplýva, ţe súčasná architektúra a infraštruktúra podporuje
základnú činnosť ÚS SR, ale v mnohých oblastiach je nevyhovujúca. Sudcovská činnosť je
podporovaná jedinou aplikáciou vyuţívajúcou register podaní ÚS SR. Informačný systém
organizácie ako taký neexistuje, elektronické sluţby súčasnej internetovej stránky ÚS SR
nepokrývajú ani informačné ani komunikačné potreby interných a externých pouţívateľov.
Cieľom projektu je modernizácia informatickej podpory ÚS SR a sprístupnenie
elektronických sluţieb, ktoré zaradia ÚS SR medzi moderné štátne a verejnoprávne inštitúcie
eGovernmentu v Slovenskej republike.
Hlavným prínosom projektu pre občana bude jeho kvalitnejšie informovanie o činnosti ÚS
SR. Fyzickým a právnickým osobám, ako navrhovateľom a sťaţovateľom pred ÚS SR bude
umoţnené sledovať priebeh a stav činností majúcich vzťah k ich podaniu a s ÚS SR právne
záväzne elektronicky komunikovať. Veľmi cenné prínosy budú dosiahnuté aj pre odbornú
verejnosť ako externých účastníkov konania pred ÚS SR. Budú priebeţne informovaní o stave
konania a poskytovať doplňujúce materiály elektronicky. Realizácia projektu je významným
počinom nielen informatizácie verejnej správy ale aj rozšírenia moţnosti kontroly demokracie
a ústavnosti v Slovenskej republike.

Úrad priemyselného vlastníctva SR
1. Elektronické sluţby Úradu priemyselného vlastníctva SR
Cieľom projektu je umoţniť občanovi, v súlade s koncepciou NKIVS, jednoduchý
a prehľadný prístup k sluţbám Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej aj „Úradu“), ktorý
je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na
základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy. Hlavnou poţiadavkou prijímateľa je zefektívnenie výkonu agend s vyuţitím moţností
IT, vrátane elektronizácie niektorých úkonov.
IS Úradu priemyselného vlastníctva sú sčasti aktualizované, predovšetkým nasadením
virtuálnej infraštruktúry s postupnou migráciou jednotlivých systémov do tejto infraštruktúry.
Väčšinu informačných systémov je však potrebné modernizovať, predovšetkým operačné
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systémy, databázy, ale aj ďalšie. Medzi najväčšie priority patrí prebudovanie informačného
systému INVENTIO, ktorý bude slúţiť ako register predmetov priemyselného vlastníctva,
vybudovanie systému on-line podávania prihlášok jednotlivých predmetov priemyselného
vlastníctva vrátane celej následnej komunikácie po podaní prihlášky s prihlasovateľom
v elektronickej forme ako aj on-line objednávok produktov a sluţieb Úradu a vybudovanie
tzv. webregistrov Úradu, čiţe zverejňovanie údajov z registrov Úradu na internetovej stránke.
V rámci projektu je dôleţitou prioritou aj poţiadavka na vybudovanie „Dokument manaţment
systému“ (DMS) pre komplexné zabezpečenie obehu dokumentov (prihlášok priemyselných
práv) v rámci Úradu a tým zjednodušenie postupov posudzovania prihlášok.
Hlavným princípom je vytvorenie jednotného integrovaného informačného prostredia
v súlade s princípmi jednotnej architektúry ISVS definovanými v NKIVS, s dôrazom na
vyuţívanie centrálnych a spoločných modulov postavených na princípoch SOA architektúry,
kde kaţdý komponent plní jasne definovanú rolu. Jednotlivé komponenty IS budú poskytovať
webové sluţby, ktoré budú voľne previazané pomocou integračných nástrojov na integráciu
procesov (procesná integrácia – BPM, WFM).
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Ostatné
1. Integrované obsluţné miesta (IOM)
Národný projekt Integrované obsluţné miesta je zlúčením všeobecne uznávaných princípov
eGovernmentu akceptovaných členskými štátmi EÚ. Je v súlade s Cestovnou mapou
zavádzania elektronických sluţieb verejnej správy. Ide však nad jej rámec v tom, ţe prístup k
sluţbám verejnej správy neobmedzuje len na internet.
Jeho podstatou je zásadným spôsobom zlepšiť a sprístupniť sluţby občanom tak, aby si celú
svoju agendu mohli vybaviť na jednom mieste, pri jednej návšteve integrovaného obsluţného
miesta. Okrem toho môţu vyuţiť počítač, kiosk alebo call centrum. Všetky alternatívy budú
vyuţívať spoločnú infraštruktúru, spoločný back – Office. Vďaka integrácii agend do jedného
miesta bude moţné výrazne zvýšiť hustotu pokrytia obsluţných miest v rámci územia SR a
tak zvýšiť dostupnosť a obmedziť potrebu cestovania pri vybavovaní agendy občanov. Ak v
súčasnosti v závislosti od rezortu je pre jednotlivé agendy od 50 do 130 pracovísk (vrátane
detašovaných), v navrhovanom modeli by mohli byť obsluţnými miestami spoločné obecné
úrady, v prípade potreby aj ďalšie miesta. Úspešná realizácia tohto projektu závisí okrem
iného od dostatočnej vybavenosti miest a obcí vhodnou výpočtovou technikou. Vybaviť
všetky úrady kompletnou infraštruktúrou je drahé a za súčasných podmienok prakticky
nerealizovateľné. Z tohto dôvodu bude realizovaný súvisiaci projekt, ktorého cieľom je
poskytovanie SW aplikácií ako sluţby. Takýto prístup pomôţe zmierniť rozdiely v
moţnostiach vyuţívania informačných technológií, najmä v menších mestách a obciach. Z
technologického pohľadu by malo jadro systému predstavovať integračnú platformu,
umoţňujúcu procesne orientovanú integráciu parciálnych IS, ktoré budú vytvárať jeden
ucelený IS, postavený na systémovej architektúre orientovanej na sluţby (SOA).
2. Datacentrum miest a obcí
Vyuţívanie informačných technológií v obecnej správe zďaleka nie je na úrovni
zodpovedajúcej dnešným moţnostiam. Samospráva má ambíciu vytvoriť čo najlepšie
podmienky na podstatne širšie, ale aj efektívnejšie, vyuţívanie informačných technológií. Pri
zvaţovaní rôznych moţností, ako by sa mohlo aktívne napomôcť urýchleniu procesu
informatizácie obecnej správy, sa ukazuje ako najefektívnejšia cesta poskytovania
unifikovaných SW riešení potrebných pre obecnú správu ako sluţbu zo špecializovaného Data
Centra Obcí a Miest (zatiaľ pracovný názov, skratka DCOM) .
Prostriedky OP IS by mali byť pouţité predovšetkým na rozbehovú fázu, kedy vstupné
investície budú vysoko prevyšovať výnosy. Postupne, s rastúcim počtom klientov a
stabilizáciou personálu, klesajúcimi telekomunikačnými poplatkami a klesajúcimi cenami
HW by sa ekonomika mala zlepšovať. Preto prostriedky zo štrukturálnych fondov by mali byť
pouţité predovšetkým na rozbehové, resp. transformačné projekty:
 Spracovanie projektu na realizáciu celého zámeru (poradenská, resp. konzultačná
firma pohybujúca sa v oblasti IT, ktorá by mala prevziať zodpovednosť za
spracovanie realistického časového harmonogramu , biznis plánu ale aj zadaní pre
verejné obstarávanie)
 Vybudovanie technickej infraštruktúry centrálneho výpočtového strediska spolu s
bezpečnostným projektom (podľa dispozícií Manaţéra projektu a poskytovateľa
outsorcingu na prevádzku)
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Vybudovanie špičkového call centra pre podporu koncových uţívateľov
Dočasná finančná podpora prevádzky výpočtového strediska a čiastočná úhrada
telekomunikačných poplatkov (biznis plán by mal byť nastavený tak, aby v
cieľovom stave poplatky za pouţívanie SW aplikácii ako sluţby od obecných
úradov priniesli dostatok prostriedkov na prevádzku a beţnú reprodukciu. V prvých
rokoch však nábeh počtu klientov bude len postupný, i keď náklady budú prakticky
identické s nákladmi v cieľovom stave. Preto by prostriedky zo štrukturálnych
fondov mali v prvých troch rokoch spustenia zámeru vykrývať tento príjmový
deficit).
Migračné projekty na mestských a obecných úradoch (stimulácia na prechod od
lokálnych aplikácií na centrálne poskytované, v rozhodujúcej miere by malo ísť
poradenské a konzultačné aktivity a školenia uţívateľov, čiastočne na nákup
koncových zariadení a bezpečnostných prvkov).
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Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry
Slovenská národná kniţnica
1. Digitálna kniţnica a digitálny archív
Predmetom digitalizácie projektu budú písomné slovacikálne dokumenty z archívnych
a kniţničných fondov. Digitalizácia bude prebiehať ako jeden sofistikovaný technologický
proces, v rámci ktorého sa uskutočnia operácie a úkony výberu a klasifikácie objektov do
technologických tried, identifikácia objektov, príprava na digitalizáciu (čistenie,
konzervovanie, deacidifikácia, reštaurovanie), samotná digitalizácia a post-processing.
V nadväznosti na realizáciu výskumov v oblasti masovej deacidifikácie lignocelulózových
nosičov informácií v pamäťových inštitúciách, priamo súvisiacich s digitalizáciou, bude
v rámci projektu vytvorené deacidifikačné pracovisko, pre zabezpečenie deacidifikácie
pamäťových objektov ako nevyhnutnej súčasti prípravy objektov na digitalizáciu. V rámci
projektu bude vytvorené jedno digitalizačné pracovisko, ktoré bude kompletne technologicky
zabezpečovať realizáciu masovej a manuálnej digitalizácie kniţničných a archívnych
objektov. Archívne materiály budú transportované zo Slovenského národného archívu
v Bratislave do Slovenskej národnej kniţnice v Martine na ošetrenie a následnú digitalizáciu.
Najväčšia časť slovacikálneho fondu kniţničných dokumentov, ktorá sa plánuje digitalizovať
sa nachádza v depozite slovacikálneho fondu v Slovenskej národnej kniţnici v Martine.
Keďţe je potrebné, aby sa ošetrené a zdigitalizované kniţničné objekty vrátili do čistého
a vyhovujúceho prostredia depozitu bez následnej degradácie zreštaurovaného fondu, bude
nevyhnutné priestory súvisiace s digitalizáciou pamäťových objektov po ich premiestnení do
pracovného depozitu zrekonštruovať súbeţne s prebiehajúcou digitalizáciou objektov.
Po realizácii projektu budú kniţnice a archívy poskytovať nielen bibliografické záznamy a
súpisy archívnych a kniţničných dokumentov, ale aj úplné texty samotných dokumentov
Výsledky projektu budú uloţené v centrálnom dátovom sklade, ktorého vytvorenie bude
výsledkom iného národného projektu a prezentácia časti zdigitalizovaných galerijných
objektov bude zabezpečená prostredníctvom portálu rezortu kultúry, ktorý bude v budúcnosti
poskytovať sprístupnené kultúrne dedičstvo Slovenska aj prostredníctvom európskych
kultúrnych databáz a portálov
Slovenská národná galéria
1. Digitálna galéria
Predmetom digitalizácie galerijných zbierok budú zbierkové predmety evidované v zbierkach
galérií na Slovensku. Sú to prevaţne 2D a 3D objekty: obrazy, maľby, grafiky, umelecké
fotografie, sochy a pod. Ţiadateľ v rámci projektu vybuduje špecializované digitalizačné
pracovisko pre malé 2D a 3D objekty, prostredníctvom ktorého zabezpečí udrţateľnosť
projektu. Digitalizácia veľkých 3D objektov sa bude realizovať dodávateľsky (napr.:
nástenné gobelíny – digitalizácia vertikálnym skenerom). Súčasťou projektu je aj
vybudovanie fumigačnej komory pre plynové ošetrenie galerijných objektov pred
digitalizáciou. Procesy digitalizácie galerijných zbierok pozostávajú z niekoľkých, na seba
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nadväzujúcich špecifických aktivít, ich súčasťou sú prípravné aktivity (reštaurovanie,
konzervovanie a sterilizácia, doplnenie popisných metadát, evidencia a verifikácia
katalogizačných údajov vybraných zbierkových predmetov, skenovanie, fotografovanie, atď.),
digitalizácia a procesy po konverzii (základná automatická retuš, priradenie metadát,
manuálna retuš, manipulácia s objektom, atď.).
Výsledky projektu budú uloţené v centrálnom dátovom sklade, ktorého vytvorenie bude
výsledkom iného národného projektu a prezentácia časti zdigitalizovaných galerijných
objektov bude zabezpečená prostredníctvom portálu rezortu kultúry, ktorý bude v budúcnosti
poskytovať sprístupnené kultúrne dedičstvo Slovenska aj prostredníctvom európskych
kultúrnych databáz a portálov.
Múzeum Slovenského národného povstania
1. Digitálne múzeum
Predmetom digitalizácie múzejných zbierok budú zbierkové predmety evidované v zbierkach
múzeí na Slovensku a zbierkach nehmotného kultúrneho dedičstva v podobe ľudových tancov
a tradičných ľudových znalostí.
Procesy digitalizácie pozostávajú z niekoľkých, na seba nadväzujúcich špecifických aktivít,
ich súčasťou sú prípravné aktivity (reštaurátorská diagnostika objektu a príprava na snímanie,
stabilizácia objektu, konzervovanie a reštaurovanie), digitalizácia a post-processing. Prípravné
procesy vrátane fyzickej digitalizácie objektov budú väčšinou prebiehať v mieste uloţenia
zbierok, vo vhodných priestoroch s vyuţitím mobilných technologických zariadení. Postprocessingové spracovanie objektov bude vykonávané súbeţne s ostatnými procesmi
v digitalizačnom pracovisku.
Procesy digitalizácie múzejných zbierok si vyţadujú softvérové zabezpečenie projektu, ktoré
zabezpečí prepojenie záznamov o múzejných zbierkach s procesom tvorby návrhov,
vizualizovanými objektmi a samotnými fyzickými objektmi. Zároveň bude špecializovaný
softvér slúţiť ako nástroj riadenia a koordinácie digitalizačných procesov u ţiadateľa
a partnerov.
Výsledky projektu budú uloţené v centrálnom dátovom sklade, ktorého vytvorenie bude
výsledkom iného národného projektu a prezentácia časti zdigitalizovaných galerijných
objektov bude zabezpečená prostredníctvom portálu rezortu kultúry, ktorý bude v budúcnosti
poskytovať sprístupnené kultúrne dedičstvo Slovenska aj prostredníctvom európskych
kultúrnych databáz a portálov.
Pamiatkový úrad SR
1. Digitálny pamiatkový fond
Realizáciou projektu sa zabezpečí digitalizácia pamiatkového fondu, ktorý zahŕňa:
 malé 3D objekty (meštianske domy, malé a stredne veľké kostoly s nástennými
maľbami, obydlia ľudovej architektúry ako aj hnuteľné národné kultúrne pamiatky a
pod.), ktorých zdigitalizovanie bude realizované prostredníctvom vybudovania
vlastného digitalizačného pracoviska špecializovaného pre tento typ objektov.
Zriadenie digitalizačného pracoviska u ţiadateľa pre formát malých 3D objektov bolo
zvolené z hľadiska ďalšieho vyuţitia zariadení, nakoľko tento typ objektov tvorí
prevaţnú časť pamiatkového fondu v SR, čím sa zabezpečí aj trvalá udrţateľnosť po
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ukončení projektu (úplný zoznam Pamiatkového fondu SR tvorí viac ako 13 500
objektov).


veľké 3D objekty (hrady, zámky, rozsiahle kaštiele, katedrály a veľké sakrálne stavby,
industriálna architektúra), ktoré sa budú digitalizovať dodávateľsky. V danej skupine
objektov budú zdigitalizované všetky významné a veľké areály národných kultúrnych
pamiatok, ktoré sú súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva, Európskeho kultúrneho
dedičstva a ďalších významných pamiatkových území na Slovensku.

Digitalizácia národných kultúrnych pamiatok zabezpečí rozšírenie a skvalitnenie informácií
o pamiatkovom fonde poskytovaných pre odbornú, ale aj širokú verejnosť.
Výsledky projektu budú uloţené v centrálnom dátovom sklade, ktorého vytvorenie bude
výsledkom iného národného projektu a prezentácia časti zdigitalizovaných pamiatkových
objektov bude zabezpečená prostredníctvom portálu rezortu kultúry, ktorý bude v budúcnosti
poskytovať sprístupnené kultúrne dedičstvo Slovenska aj prostredníctvom európskych
kultúrnych databáz a portálov.
Slovenský filmový ústav
1. Digitálna audiovízia
V rámci realizácie projektu bude vybudované digitalizačné pracovisko v priestoroch ţiadateľa
na ošetrenie, digitalizáciu a postprocesing najvýznamnejších filmových diel dlhometráţnych, dokumentárnych a animovaných, ktoré sú v správe Slovenského filmového
ústavu. Keďţe predpokladané mnoţstvo zdigitalizovaných objektov v rámci realizácie
projektu predstavuje len cca 8% z celkového mnoţstva spravovaných objektov filmového
archívu, vybudované digitalizačné pracovisko vytvorí predpoklad trvalej udrţateľnosti
v segmente audiovízie. Dôleţitou aktivitou projektu je digitalizácia zvukových a video
materiálov, ktoré sa nachádzajú prevaţne v archíve zvukových a video nahrávok RTVS, ktorá
bude realizovaná dodávateľsky.
Výsledky projektu budú uloţené v centrálnom dátovom sklade, ktorého vytvorenie bude
výsledkom iného národného projektu a prezentácia časti zdigitalizovaných filmových,
zvukových a video materiálov bude zabezpečená prostredníctvom portálu rezortu kultúry,
ktorý bude poskytovať sprístupnené kultúrne dedičstvo Slovenska aj prostredníctvom
európskych kultúrnych databáz a portálov.
Národné osvetové centrum
1. Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra
Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra bude systémová softvérová nadstavba nad
digitalizačnými projektmi v jednotlivých segmentoch kultúrneho dedičstva. Vytvorí sa
integrovaný informačný systém pre dlhodobú archiváciu a sprístupnenie digitálneho
kultúrneho obsahu na jednom mieste tak, aby sa stala centrálnym uzlom celej digitalizácie pre
správu a sprístupňovanie obsahu. Zároveň projekt predpokladá zabezpečenie obsahu
potrebného pre národné registre v zodpovedajúcej kvalite a objeme. Patrí sem Národný
register autorít, zabezpečujúci centrálne riadené slovníky, tezaury a autority, ďalej Národný
register kultúrnych objektov, zabezpečujúci jednoznačnú, trvalú a globálnu identifikáciu
kultúrnych diel. Národný register digitalizácie, zabezpečujúci ekvivalentnú identifikáciu
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digitálnych objektov, ako aj zaznamenávanie priebehu aktivít digitalizácie a Národný register
autorských práv.
2. Harmonizácia informačných systémov
Projekt je zameraný na dobudovanie lokálnej infraštruktúry v rámci rezortu kultúry (vrátane
vybudovania lokálnych dátových skladov), ktorých informačné systémy nie sú v súčasnosti na
poţadovanej úrovni. Samotná úprava informačných systémov PFI zahŕňa viacero úrovní
integrácie, v ktorých je potrebné zaručiť technickú, sémantickú a organizačnú interoperabilitu.
Je to úroveň evidencie a katalogizácie kultúrnych diel, úroveň ich konverzie do
digitalizovanej podoby, dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu. Súčasťou
projektu je aj zabezpečenie skúšobnej monitorovanej prevádzky riešenia za účelom prepojenia
informačných systémov v rezorte kultúry s centrálnou aplikačnou infraštruktúrou.
Univerzitná kniţnica v Bratislave
1. Centrálny dátový archív
V rámci projektu sa vybuduje centrálny dátový archív, ktorý musí v zmysle medzinárodných
bezpečnostných štandardov zabezpečiť uloţenie minimálne 3 najhodnotnejších kópií
digitálnych objektov na minimálne 2 lokalitách, ktoré nesmú byť od seba vzdialené bliţšie
ako 50 km. Lokality budú dve: Univerzitná kniţnica v Bratislave (primárny sklad) a sklad
(sekundárny), ktorý bude zriadený v prenajatých priestoroch. Obidve lokality budú vybavené
hardvérom a softvérom a navzájom zosieťované. Celý systém bude mať zároveň zabezpečený
servis.
Štátna vedecká kniţnica v Prešove
1. Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
Cieľom projektu je zaloţenie a vybudovanie odborného pracoviska, ktoré bude zastrešovať
problematiku rómskej kultúry na Slovensku. Hlavnou náplňou dokumentačno-informačného
centra bude zber a dokumentácia prejavov tradičnej rómskej kultúry a zabezpečenie ich
zachovania v digitálnej podobe.
Činnosť dokumentačno-informačného centra umoţní pracovníkom štátnej správy, študentom,
odbornej a laickej verejnosti pohodlnejší prístup ku komplexným informáciám o histórií,
ţivote, tradíciách a kultúre Rómov ţijúcich na Slovensku.
Popis projektu:
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Prioritná os 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické sluţby
1. Zabezpečenie odborných konzultácií a prípravnej fázy veľkého projektu PO3
OPIS
Projekt má prispieť k urýchlenému a efektívnemu naplneniu cieľa prioritnej osi 3 OPIS –
vysoká penetrácia širokopásmového pripojenia. Prostredníctvom zabezpečenia odbornej
poradenskej
činnosti, vyhotovenia potrebnej dokumentácie a zabezpečením procesov
prípravnej fázy veľkého projektu PO3 OPIS (realizácia verejných obstarávaní, zabezpečenie
zmluvných vzťahov, príprava ţiadosti o NFP, zabezpečenie akvizície, projekčnej činnosti,
inţinierskej činnosti a autorského dozoru) urýchli a zefektívni implementáciu veľkého
projektu PO3 OPIS – budovanie regionálnych sietí v bielych miestach SR - ktorý zabráni
zväčšovaniu digitálnej priepasti medzi mestami a odľahlým vidieckym osídlením na
Slovensku a vytvorí predpoklady pre vysokú mieru inklúzie obyvateľov SR pri vyuţívaní
IKT.
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Príloha č.1
Zoznam národných projektov OPIS
Názov národného projektu

Ţiadateľ/Prijímateľ projektu

Por. č.

15.

Integrované obsluţné miesta
Datacentrum miest a obcí
Kontrolórsky informačný systém
Elektronizácia sluţieb matriky
Informačný systém registra fyzických
osôb
Informačný systém identifikátora
fyzických osôb
Elektronické sluţby katastra
nehnuteľností
Elektronická identifikačná karta
Elektronické sluţby MPSVR
SR na úseku výkonu správy štátne
sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc
v hmotnej núdzi
Elektronizácia sluţieb Sociálnej
poisťovne
Elektronické sluţby Sociálnej poisťovne
pre vybrané oblasti sluţieb na úseku
sociálneho poistenia
Elektronické sluţby zdravotníctva
Informačný systém registra adries
Elektronické sluţby katastra
nehnuteľností
ZB GIS (základná báza geografického
informačného systému)
Elektronické sluţby centrálnej
ohlasovne

16.

Register priestorových informácií

17.

21.

Kontaktné centrum
Elektronické sluţby národnej evidencie
vozidiel
Elektronické sluţby Štatistického úradu
SR
Elektronické sluţby pre osvedčenie o
evidencii vozidla
Elektronické sluţby centrálneho
elektronického priečinka

22.

ÚGKK – Poskytovanie sluţieb pre RPI

23.

Elektronické sluţby VO
Elektronizácia sluţieb na úseku ochrany
práv a záujmov občanov a podnikateľov
Slovenskej republiky v pôsobnosti
Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky
Elektronické sluţby stavebného
poriadku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

18.
19.
20.

24.

25.

Najvyšší kontrolný úrad SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

10. 11. 2008

Ministerstvo vnútra SR

10. 11. 2008

Úrad geodézie, kartografie a
katastra SR
Ministerstvo vnútra SR

10. 11. 2008
10. 11. 2008

Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

19. 12. 2008

Sociálna poisťovňa

19. 12. 2008

Sociálna poisťovňa

24.8.2012

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo vnútra SR

9. 4. 2009
9. 4. 2009

Úrad geodézie, kartografie a
katastra SR

9. 4. 2009

Ministerstvo vnútra SR

9. 4. 2009

Ministerstvo ţivotného
prostredia SR
Úrad vlády SR

25. 5. 2009
25. 5. 2009

Ministerstvo vnútra SR

25. 5. 2009

Štatistický úrad SR

25. 5. 2009

Ministerstvo vnútra SR

25. 5. 2009

Ministerstvo financií SR

25. 5. 2009

Úrad geodézie, kartografie a
katastra SR
Úrad pre verejné obstarávanie
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Dátum zaradenia
do zoznamu národných
projektov
17. 9. 2007
17. 9. 2007
17. 9. 2007
10. 11. 2008

21. 7. 2009
21. 7. 2009

Ministerstvo zahraničných vecí
SR

21. 7. 2009

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

21. 7. 2009

Názov národného projektu

Ţiadateľ/Prijímateľ projektu

Por. č.

44.

Elektronické sluţby finančných
a rozpočtových agend MF SR
Elektronické sluţby spoločných
modulov ÚPVS a prístupových
komponentov
Spoločné moduly ÚPVS a prístupové
komponenty (portál ÚPVS a Kontaktné
centrum) II
Register a identifikátor právnických
osôb a podnikateľov
Register inštitúcií verejnej správy
Elektronické sluţby Ministerstva
hospodárstva SR
Elektronické sluţby finančnej správy
I. oblasť daňová - UNITAS
Metainformačný systém
Elektronické sluţby Generálnej
prokuratúry SR
Bezpečnostný projekt eGovernmentu
Elektronická zbierka zákonov
Elektronické sluţby Ústavného súdu
Slovenskej republiky
Centrálne sluţby dátového centra pre
elektronizáciu verejnej správy
Elektronické sluţby vyšetrovacieho
spisu v rezorte Ministerstva vnútra SR
Národný zdravotný informačný systém
Projekt Harmony
Elektronizácia sluţieb Národnej rady
Slovenskej republiky
Elektronické sluţby vedy a vzdelávania
Elektronické sluţby Úradu
priemyselného vlastníctva SR

45.

1. Digitálna kniţnica a digitálny archív

46.

2. Digitálna galéria

47.

3. Digitálne múzeum

48.
49.
50.

4. Digitálny pamiatkový fond
5. Digitálna audiovízia
7. Centrálna aplikačná infraštruktúra a
registratúra

51.

8. Centrálny dátový archív

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

52.
53.
54.

9. Harmonizácia informačných
systémov
10. Dokumentačno - informačné
centrum rómskej kultúry
Zabezpečenie odborných konzultácií a
prípravnej fázy veľkého projektu PO3
OPIS

34

Dátum zaradenia
do zoznamu národných
projektov

Ministerstvo financií SR

25. 11. 2009

Národná agentúra pre sieťové a
elektronické sluţby

25. 11. 2009

Národná agentúra pre sieťové a
elektronické sluţby

24.8.2012

Štatistický úrad SR

9. 4. 2010

Ministerstvo vnútra SR

9. 4. 2010

Ministerstvo hospodárstva SR

9. 4. 2010

Ministerstvo financií SR

26. 9. 2011

Ministerstvo financií SR

26. 9. 2011

Generálna prokuratúra SR

26. 9. 2011

Ministerstvo financií SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ústavný súd SR

7.2.2012
7.2.2012

Ministerstvo financií SR

7.2.2012

Ministerstvo vnútra SR

7.2.2012

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo financií SR
Národná rada Slovenskej
republiky
Slovenská akadémia vied
Úrad priemyselného vlastníctva
SR
Slovenská národná kniţnica v
Martine
Slovenská národná galéria
Múzeum Slovenského
národného povstania Banská
Bystrica
Pamiatkový úrad SR
Slovenský filmový ústav

24.8.2012
7.2.2012

Národné osvetové centrum

1. 4. 2011

Univerzitná kniţnica v
Bratislave

1. 4. 2011

Národné osvetové centrum

1. 4. 2011

Štátna vedecká kniţnica Prešov

1. 4. 2011

Národná agentúra pre sieťové a
elektronické sluţby

14.12.2011

7.2.2012

7.2.2012
7.2.2012
20.7.2012
1. 4. 2011
1. 4. 2011
1. 4. 2011
1. 4. 2011
1. 4. 2011

