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Tlačová správa:
Ministerstvo financií SR zverejnilo písomné vyzvania na tri národné projekty OPIS
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvania na národné projekty:
 Elektronický preukaz poistenca;
 Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií;
 Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti
SR.
Projekty prispejú k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na
centrálnej úrovni.
„Elektronický preukaz poistenca“ bude slúžiť ako identifikačný a autentifikačný prostriedok poistenca pre
využívanie elektronických služieb zdravotníctva. Elektronický preukaz poistenca by mal plne nahradiť súčasný preukaz
poistenca a Európsky preukaz zdravotného poistenia. Nový preukaz bude použiteľný vo všetkých zdravotníckych
zariadeniach (nemocnice, ordinácie praktických lekárov a pod.) a poistencovi zároveň umožní prístup k údajom
v elektronickej zdravotnej knižke.
V rámci projektu „Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií“ dôjde hlavne
k vybudovaniu jednotného hardvérového a softvérového prostredia ministerstva kultúry (a podriadených inštitúcií) pre
integráciu IS rezortu kultúry s ÚPVS (www.slovensko.sk) a dátovými schránkami, ako aj s informačným systémom
centrálneho elektronického priečinka pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru (čo sa v praxi využíva pri dočasnom alebo
trvalom vývoze kultúrnej pamiatky, zbierkového predmetu, historických knižničných dokumentov a predmetov kultúrnej
hodnoty).
Cieľom projektu „Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva
spravodlivosti SR“ je vybudovať celorezortnú integračnú platformu ministerstva spravodlivosti. Tá vygeneruje
v budúcnosti veľké časové úspory pri implementácii zmenových požiadaviek všetkých aplikácií, ktoré sa v súčasnosti
budujú. Projektom sa zjednoduší realizácia všetkých procesov rezortu spravodlivosti a zefektívni sa prevádzka
informačných systémov, vďaka ktorým sa budú bezpečnejšie prihlasovať špecializovaní používatelia (ako sú notári,
advokáti, exekútori a pod.) a zamestnanci verejnej správy do systémov v správe ministerstva.
Dátum uzávierky jednotlivých písomných vyzvaní na národné projekty je 17.07.2015. Písomné vyzvania na
národné projekty sú spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk,
www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
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