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Elektronické služby štátu šetria ľuďom čas aj peniaze

Využívať elektronické služby štátu sa občanom aj podnikateľom oplatí. Ušetria im čas aj peniaze na
cestovnom, keďže nemusia osobne navštíviť úrady a svoje záležitosti si môžu vybaviť z pohodlia domova cez
internet. Okrem toho je využívanie elektronických služieb výhodné aj vďaka nižším správnym poplatkom. Pri eslužbách, ktorých použitie je podmienené zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), je poplatok za každý úkon
zlacnený o 50 %, najviac však o 70 eur. O ZEP pritom môžu občania aj podnikatelia požiadať bezplatne, keď si
vybavujú nový občiansky preukaz s čipom, ale aj vtedy, ak už ho majú.
Vďaka realizácii projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti už dnes občania môžu pri
komunikácii s úradmi využívať aj elektronické schránky, ktoré sú sfunkčnené tak pre fyzické ako aj právnické
osoby. V súčasnosti je k dispozícii už celkovo viac ako 5,4 mil. elektronických schránok. Tie slúžia na využívanie
elektronických služieb štátu prostredníctvom využitia občianskeho preukazu s čipom, ktorý je základným
nástrojom pre ich používanie.
Ministerstvo financií SR v súvislosti s ukončovaním projektov OPIS organizuje pravidelné workshopy,
ktorých hlavným zámerom je najmä bezproblémové a úspešné ukončenie programového obdobia 2007-2013.
V poradí piateho workshopu, ktorý sa konal 14. júla 2015 v Bratislave, sa zúčastnilo viac ako 90 predstaviteľov zo
štátnej správy, samosprávy, ako aj zo strany dodávateľov. Workshop sa tentokrát venoval témam, ktoré súviseli
s harmonogramom integrácie u vybraných poskytovateľov, poradenstvom pri implementácii veľkých projektov,
ako aj problematike úradnej komunikácie či s výnosom o referenčných údajoch. Účastníkom boli odprezentované
aj témy, ktoré sa týkajú už aj programového obdobia 2014-2020. Išlo o prezentácie ohľadom spracovania štúdií
uskutočniteľnosti v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a kontroly verejného obstarávania
v kontexte využitia skúsenosti z OP IS.
Ministerstvo financií SR aj týmito krokmi potvrdzuje, že sa aktívne venuje nielen končiacemu sa
programovému obdobiu, ale aj koordinovaniu a príprave aktivít v rámci programového obdobia 2014-2020.
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