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Ponuka elektronických služieb pre občanov ďalej rastie
Prostredníctvom portálu www.slovensko.sk už môžu občania žiadať o štátne sociálne dávky, príspevky, či sociálnu
pomoc prostredníctvom elektronických služieb ministerstva práce. Pre všetky subjekty, ktoré sú zapojené do
medzinárodného obchodu, finančná správa sprístupnila podávanie colného vyhlásenia v elektronickej podobe
prostredníctvom projektu Centrálneho elektronického priečinka. Ministerstvo vnútra SR rozšírilo ponuku e-služieb
centrálnej ohlasovne o špecializované služby hlásenia trvalého či prechodného pobytu za inú osobu na základe
splnomocnenia a takisto možnosť podávať podnety na zrušenie oboch foriem pobytu.
V týchto dňoch bol odovzdaný miliónty kus občianskeho preukazu s čipom, čo svedčí o tom, že Slovensko
napreduje v oblasti elektronických služieb. V rámci prioritnej osi 1 OPIS sa počet spustených elektronických služieb
zvýšil na viac ako 500 a celkové čerpanie finančných prostriedkov prekročilo hranicu 80%.
Ministerstvo financií SR v rámci ukončovania projektov OPIS aktívne komunikuje a spolupracuje s prijímateľmi. Za
posledný rok bola zrealizovaná aj séria niekoľkých workshopov pre prijímateľov, ktorých cieľom bolo prispieť
k úspešnému ukončovaniu projektov. V súvislosti s projektmi, ktoré už vstúpili do svojej záverečnej fázy, sú
realizované zo strany Ministerstva financií SR ukončovacie kontroly na mieste. V súčasnosti je ukončovaných 32
projektov prioritnej osi 1 OPIS.
Okrem už vykonaných kontrol na mieste napr. pre projekty NASES a MV SR, od konca júla prebiehajú ďalšie
kontroly týkajúce sa projektov Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel - časť 2, Elektronické služby Úradu
priemyselného vlastníctva SR, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Elektronické služby
monitoringu obvinených a odsúdených osôb a Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby
v doprave. V auguste sa otvorili kontroly spojené s ukončovaním ďalších projektov. Ide o projekty Dátové centrum
obcí a miest, Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR, Rozvoj elektronických služieb súdnictva,
Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja, Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému
Najvyššieho kontrolného úradu SR, projekt IS Identifikátora fyzických osôb a Elektronizácia služieb mesta Nitra.
V najbližšej dobe preto MF SR očakáva úspešné ukončenie viacerých projektov.
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