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Tlačová správa:
Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Jednotný
informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave“.
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Jednotný informačný systém v cestnej doprave Elektronické služby v doprave“.
Cieľom projektu „Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave“ je
vytvoriť a sprevádzkovať nový informačný systém, ktorý bude obsahovať tri funkčné celky, konkrétne ide o:
Digitálnu autoškolu, Digitálne vzdelávanie, Integrované technické služby.
Funkčný celok Digitálna autoškola vytvorí jednotný prístupový bod pre všetky zainteresované subjekty,
ktorými sú dopravné správne orgány, autoškoly, lektori autoškôl, uchádzači o vodičské oprávnenie a ďalšie
subjekty. Dostupná bude napr. služba: „Podanie žiadosti o registráciu, zmenu alebo zrušenie registrácie
autoškoly“.
Funkčný celok Digitálne vzdelávanie a certifikácie bude slúžiť predovšetkým na správu a schvaľovanie
školiacich materiálov, jednak pre organizácie poverené odbornou prípravou a tiež pre jednotlivcov, ktorí potrebujú
získať odbornú spôsobilosť v cestnej doprave. Systém bude zaisťovať ucelený proces vzdelávania a
preskúšavania inštruktorov autoškôl. Príkladom služby v rámci uvedeného funkčného celku je „Prístup
k záznamom o priebehu výcviku odborne spôsobilej osoby v oblasti cestnej dopravy“.
Funkčný celok Integrované technické služby zabezpečí efektívnu komunikáciu medzi subjektmi
zapojenými do kontroly technického stavu vozidiel (napr. dovoz vozidla zo zahraničia, prestavba vozidiel,
technická kontrola vozidla, emisná kontrola vozidla, kontrola originality), skvalitní, zefektívni a zjednoduší všetky
potrebné procesy. Službou tohto funkčného celku bude napr. „Podanie žiadosti o schválenie jednotlivo
dovezeného vozidla“).
Zavedením jednotného informačného systému v cestnej doprave dôjde z pohľadu občana
k zjednodušeniu vybavovania si životných situácií z oblasti digitálnej autoškoly, digitálneho vzdelávacieho,
certifikačného systému v doprave a integrovaných technických služieb. Zavedené budú elektronické podania a
notifikovanie, skvalitní sa výučba a certifikácia, zníži sa výskyt technicky nespôsobilých vozidiel v premávke.
Občania a podnikatelia budú mať možnosť podávať žiadosti a prijímať rozhodnutia prípadne realizovať
ďalšiu interakciu v elektronickej forme. Taktiež bude umožnené elektronicky sledovať stav, v ktorom sa nachádza
vybraný proces.
Zmluva bola 11.októbra 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa
12.októbra 2013.
Výška nenávratného finančného príspevku je 26 000 000,00 EUR.
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