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V júli pribudli ďalšie elektronické služby pre občanov
Rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa či príspevok pri jeho narodení je už možné vybaviť si aj
elektronicky, bez potreby ísť osobne na úrad. Takúto možnosť majú občania, ktorí vlastnia občiansky preukaz
s elektronickým čipom (eID karta). Od júla ho už môžu využívať pre elektronické služby z pohodlia domova aj občania
a podnikatelia, ktorí používajú operačné systémy Mac a Linux. Doteraz mali túto možnosť len používatelia MS Windows.
Ak zmeníte trvalý pobyt a aktívne už využívate eID kartu, o nový doklad už taktiež môžete požiadať cez internet.
Celkovo je už v prevádzke viac ako 400 elektronických služieb verejnej správy, pričom do konca roka ich počet ešte
výrazne narastie. Ministerstvo financií v tejto súvislosti organizuje sériu workshopov, ktoré majú napomôcť k úspešnému
ukončovaniu projektov súvisiacich s informatizáciou verejnej správy a elektronizáciou služieb.
Štvrtého tohtoročného workshopu, ktorý sa konal 30. júna 2015, sa zúčastnilo takmer 100 zástupcov z ústredných
orgánov štátnej správy, samospráv ako aj samotní dodávatelia elektronických služieb. Na odbornom podujatí sa tento
krát riešili témy súvisiace s ukončovaním projektov prioritnej osi 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti
(OPIS) z pohľadu projektového a finančného manažmentu. Odborníci sa taktiež aktívne venovali problematike
súvisiacej s aktuálnym stavom integrácie, integračných kontraktov, dopadmi nasadenia Metainformačného systému II.
na OPIS projekty, ako aj metodickým usmerneniam a aktuálnym novelám v oblasti legislatívy.
Okrem už ukončených 3 projektov je 12 projektov v štádiu ukončovania a v priebehu júla a augusta sa počíta s
procesom ukončovania ďalších 40 projektov prioritnej osi 1 OPIS. Ku koncu roka 2015 budú dostupné stovky
elektronických služieb, ktoré sú súčasťou 55 projektov realizovaných v rámci prioritnej osi 1 OPIS. Po ich spustení do
prevádzky budú môcť občania a podnikatelia aktívne využívať množstvo elektronických služieb verejnej správy
z pohodlia domova cez jednotný prístupový bod www.slovensko.sk, bez nutnosti navštíviť úrady osobne.
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