Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu stratégie
informatizácie spoločnosti za rok 2007 a aktualizácia úloh
akčného plánu v ďalších rokoch

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 215
z 9. apríla 2008
k Správe o stave plnenia úloh Akčného plánu stratégie informatizácie
spoločnosti za rok 2007
a aktualizácii úloh akčného plánu v ďalších rokoch
Číslo materiálu:

6642/2008

Predkladateľ:

minister financií

Vláda
A. berie na vedomie
A.1.

B.

schvaľuje
B.1.

C.

správu o stave plnenia úloh akčného plánu za rok 2007;

aktualizáciu úloh akčného plánu v ďalších rokoch;

ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti
podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministrovi financií
ministrovi hospodárstva
ministrovi kultúry
ministerke pôdohospodárstva
ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi zdravotníctva
vedúcemu Úradu vlády SR
predsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
C.1

predložiť ministrovi financií SR a splnomocnencovi vlády SR pre informačnú
spoločnosť priebežnú správu o plnení úloh v oblasti informatizácie spoločnosti
v zmysle novej metodiky
do 15. januára 2009
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VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ministrovi financií v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre informačnú
spoločnosť
C.2

vypracovať a predložiť na rokovanie vlády správu o stave plnenia úloh
v oblasti informatizácie spoločnosti, vypracovanú podľa novej metodiky
a nahrádzajúcu doterajšiu správu o stave plnenia úloh Akčného plánu stratégie
informatizácie spoločnosti
do 31. marca 2009

D.

zrušuje
D.1.

úlohu v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 395 z 2. mája 2007 – zabezpečiť plnenie
úloh Akčného plánu stratégie informatizácie spoločnosti v rezortoch a vytvoriť
podmienky na ich realizáciu,

D.2.

úlohu v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 43 z 21. januára 2004 – predkladať na
rokovanie vlády správu o stave plnenia úloh Akčného plánu za predošlý rok
a aktualizáciu úloh Akčného plánu v ďalších rokoch.

Vykonajú:

podpredseda vlády a minister vnútra
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
podpredseda vlády a minister školstva
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister financií
minister hospodárstva
minister kultúry
ministerka pôdohospodárstva
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
minister zdravotníctva
vedúci Úradu vlády SR
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť
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Predkladacia správa
Ministerstvu financií Slovenskej republiky vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 43/2004 z 21. januára 2004 bod B.3 a jeho zmeny v bode D. uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 669/2005 zo 7. septembra 2005 úloha každoročne vždy v termíne
do 31. marca, predkladať na rokovanie vlády správu o stave plnenia úloh Akčného plánu
stratégie informatizácie spoločnosti za predošlý rok a aktualizáciu úloh akčného plánu
v ďalších rokoch. Z dôvodu potreby skvalitnenia riadenia a kontroly úloh vyplývajúcich
z akčného plánu, by uvedené predkladané správy mali byť vypracované na základe nového
metodického pokynu na prípravu správ o plnení úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.
Tento materiál vypracuje minister financií Slovenskej republiky v spolupráci so
splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre informačnú spoločnosť do 30. septembra
2008. Na základe tohto nového metodického pokynu gestori jednotlivých úloh predložia
ministrovi financií Slovenskej republiky a splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre
informačnú spoločnosť priebežnú správu o plnení úloh v oblasti informatizácie spoločnosti
do 15. januára 2009. Minister financií Slovenskej republiky v spolupráci so splnomocnencom
vlády Slovenskej republiky pre informačnú spoločnosť vypracuje a predloží na rokovanie
vlády Slovenskej republiky správu o stave plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti
za rok 2008 vypracovanú už podľa novej metodiky do 31. marca 2009.
Akčný plán predstavuje konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich
s procesom informatizácie spoločnosti. Akčný plán obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia
jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie. Ministerstvo financií
SR zabezpečuje monitorovanie plnenia jednotlivých čiastkových úloh ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy.
Materiál „Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu stratégie informatizácie
spoločnosti za rok 2007 a aktualizáciu úloh akčného plánu v ďalších rokoch“ obsahuje súhrn
konkrétnych krokov, ktoré vykonalo Ministerstvo financií SR ako aj ďalšie ústredné orgány
štátnej správy na zabezpečenie plnenia úloh akčného plánu. Materiál zároveň obsahuje aj
celkové hodnotenie plnenia týchto úloh na základe stanovených merateľných ukazovateľov.
Číslovanie úloh zostáva nemenné.
Predmetný materiál je harmonizovaný s uznesením vlády SR č. 837 z 19. októbra 2005
k Cestovnej mape zavádzania elektronických služieb verejnej správy, uznesením vlády SR č.
574 z 13. júla 2005 k Akčnému plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010
a uznesením vlády SR č. 1056 z 13. decembra 2006 k návrhu dodatku Národného programu
reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 - 2008.
Predkladaný materiál nemá žiadne nové finančné nároky na štátny rozpočet, vzhľadom
na to, že prostriedky na financovanie úloh z akčného plánu sú zabezpečené v rámci
schválených limitov jednotlivých kapitol. Vzhľadom na to, že v krajinách EÚ sú riešené
podobné úlohy, očakávame pozitívny vplyv na životné prostredie.

Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu za rok 2007
Slovenská republika sa oficiálne prihlásila k iniciatíve eEurope+ uznesením vlády SR
č. 522 z 13. júna 2001, ktorým bol schválený základný dokument v oblasti informatizácie
spoločnosti: „Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike“. Na základe vyššie
uvedeného uznesenia vlády SR bol predložený „Návrh Stratégie informatizácie spoločnosti
v podmienkach SR a Akčného plánu“, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 43 z 21. januára
2004.
Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyplývala úloha každoročne
v termíne do 31. marca počínajúc rokom 2006 predkladať na rokovanie vlády správu o stave
plnenia úloh Akčného plánu stratégie informatizácie spoločnosti za predošlý rok
a aktualizáciu úloh akčného plánu v ďalších rokoch. Zákonom č. 678/2006 Z. z, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 575 /2001 Z. z. o organizácii činností vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo
k presunu práv a kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti. K 1. februáru 2007 na
základe tohto zákona prebralo úlohu - predložiť správu o stave plnenia úloh Akčného plánu
stratégie informatizácie spoločnosti za predošlý rok a aktualizáciu úloh akčného plánu
v ďalších rokoch - Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Akčný plán stratégie informatizácie spoločnosti (ďalej len „AP“) je konkrétny
a záväzný harmonogram činností súvisiacich s procesom informatizácie spoločnosti. AP
obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh, ako aj zoznam inštitúcií
zodpovedných za ich plnenie. Ministerstvo financií SR zabezpečuje monitorovanie plnenia
jednotlivých čiastkových úloh ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
Predmetný materiál je harmonizovaný:


s uznesením vlády SR č. 797 z 12. októbra 2005 k Národnému programu reforiem
Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008,



s uznesením vlády SR č. 837 z 19. októbra 2005 – Cestovná mapa zavádzania
elektronických služieb verejnej správy



s uznesením vlády SR č. 574 z 13. júla 2005 – Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja
v SR na roky 2005 – 2010.

Materiál „Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu stratégie informatizácie
spoločnosti za rok 2007 a aktualizácia úloh akčného plánu v ďalších rokoch“ obsahuje súhrn
konkrétnych krokov, ktoré vykonali príslušné ústredné orgány štátnej správy pre zabezpečenie
plnenia úloh AP. Materiál zároveň obsahuje aj celkové hodnotenie plnenia týchto úloh.
Úlohy, ktorým bol zmenený termín plnenia, resp. nové úlohy, sú súčasťou návrhu AP na rok
2008.

Na základe vyhodnotenia plnenia úloh Akčného plánu stratégie informatizácie
spoločnosti v podmienkach SR za rok 2007 je treba konštatovať, že informatizácia
zdravotníctva eHealth prebieha pomaly a stanovené úlohy sa plnia v obmedzenom rozsahu,
v rámci daných možností a finančných prostriedkov, pridelených rezortu zdravotníctva na
tento účel.
Napriek doteraz vyvinutým aktivitám a vykonaným opatreniam na plnenie týchto
zásadných úloh, rezort zdravotníctva doteraz nemá k dispozícií potrebné finančné prostriedky,
bez ktorých nemôže začať zabezpečovať a riešiť príslušné projekty. Na plnenie úloh
vyplývajúcich z akčného plánu požadoval rezort Ministerstva zdravotníctva SR finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ v celkom objeme 5 750 mil.,- Sk, ktoré mu
neboli pridelené.
V rámci pridelených finančných prostriedkov na rok 2007 sa prioritne riešili
a zabezpečovali stanovené úlohy s nízkymi nárokmi na financovanie a činnosti, ktoré
nevyžadovali vysoké finančné náklady.
AP na rok 2007 obsahoval celkovo 48 úloh. Ministerstvo financií SR ako gestor úloh
riešilo spoločne s inými inštitúciami 13 úloh vyplývajúcich z AP. Z celkového počtu úloh AP
bolo splnených 8 úloh, úloh plnených v stanovenom termíne 24 (týka sa to úloh, ktorých
termín splnenia je rok 2007 alebo neskorší). Úloh, ktoré sa plnia s časovým sklzom, bolo 10
a úloh, ktoré neboli splnené v stanovenom termíne bolo 6.
Úlohy AP na rok 2007 sú rozdelené na nosné a podporné. Z celkového počtu 3
nosných úloh, ktorých gestorom bolo Ministerstvo financií SR, sú splnené 2 úlohy a 1 úloha
sa plní v stanovenom termíne. Podporných úloh, ktorých gestorom bolo Ministerstvo financií
SR, bolo spolu 10. Z nich 3 boli vyhodnotené ako splnené, 6 sa plní v stanovenom termíne a 1
nebola splnená v stanovenom termíne realizácie.
V nasledujúcej časti sú uvedené všetky úlohy z AP vyhodnotené podľa kritéria plnenia
merateľných ukazovateľov.

Vyhodnotenie Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti za rok 2007

Číslo Názov úlohy:
úlohy: Posilnenie a redundancia infraštruktúry vládnej nadrezortnej siete GOVNET v súvislosti so
skvalitnením zabezpečenia prenosu neutajovaných skutočností pre orgány štátnej správy
a prenosu klasifikovaných skutočností do úrovne – vyhradené s ohľadom na bezpečnostné
požiadavky informačnej siete EÚ TESTA
Gestor úlohy: Vedúci úradu vlády SR
Termín úlohy:
31. marec 2008

A.1

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
Zdôvodnenie neplnenia
Objektívne príčiny, nedostatok financií.
alebo čiastočného plnenia Problematika prenosu utajovaných informácií v SR bude potrebné riešiť
úlohy:
v súlade so závermi Štúdie vybudovania národnej siete na prenos utajovaných
informácií, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 24/2008 zo dňa 9. 1. 2008.
Merateľné ukazovatele
¾ Realizácia bezpečnostného projektu vládnej nadrezortnej siete GOVNET
pokroku:
¾ Výstavba nového dátového centra siete GOVNET Úradu vlády SR, ktoré
bude spĺňať sprísnené požiadavky fyzickej, objektovej a aplikačnej
bezpečnosti
¾ Zabezpečenie nového objektu technologickým a bezpečnostným
zariadením pre následné umiestnenie redundancie siete GOVNET
a premostenie pôvodného dátového centra
¾ Odovzdanie nového dátového centra Úradu vlády SR do prevádzky
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 30 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
Objektívne príčiny, nedostatok financií
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia Úloha je v riešení. Bolo zlúčené územné a stavebné konanie, ktoré sa bude
úlohy k 31.12.2007:
konať 14. 2. 2008. Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania sa konanie
zvolávalo verejnou vyhláškou, taktiež rozhodnutie o stavebnom konaní bude
zverejnené verejnou vyhláškou, čo výrazne predĺžilo lehoty. Stavebné
povolenie by mohlo nadobudnúť právoplatnosť koncom marca 2008.
Dodávateľ stavby bol vybraný verejným obstarávaním. Odovzdanie do
prevádzky by mohlo nastať do konca mesiaca jún 2008.
Finančné prostriedky
32 mil.,- Sk
určené na realizáciu
úlohy:
2 mil.,- Sk
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
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Číslo Názov úlohy:
úlohy: Dobudovanie základných funkcionalít a modulov Ústredného portálu verejnej správy pre
integráciu elektronických služieb poskytovaných orgánmi verejnej správy na rozhraní
portálu
Gestor úlohy: Vedúci úradu vlády SR
Termín úlohy:
31. december 2007

A.2

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
Objektívne príčiny, nedostatok financií

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
¾ doplnenie komponentov centrálnej elektronickej podateľne a ich prevádzka
pokroku:
¾ spustenie transakčnej formy komunikácie elektronických služieb správnych
orgánov, ktoré elektronické služby poskytujú
¾ integrácia šiestich elektronických služieb centrálnych správnych orgánov na
Ústredný portál verejnej správy (špecifikácia podľa rozhodnutia riadiaceho
výboru Ústredný portál verejnej správy)
¾ konsolidácia informačného obsahu Ústredného portálu verejnej správy
a jeho transakčného jadra vo vzťahu k novým elektronickým službám
¾ 20 % zvýšenie návštevnosti Ústredného portálu verejnej správy
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 50 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
Objektívne príčiny, nedostatok financií
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia Väčšina úloh je splnená. Čo sa týka integrácie šiestich elektronických služieb,
úlohy k 31.12.2007:
zatiaľ boli integrované dve, keďže nebol ustanovený riadiaci výbor ústredného
portálu verejnej správy a v tom prípade ani ďalšie špecifikácie.

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

20 mil.,- Sk
20 mil.,- Sk

2

Vyhodnotenie Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti za rok 2007

Číslo Názov úlohy:
úlohy: Aktívna účasť na komunitárnych programoch EÚ v oblasti IS (IDAbc, eContentplus, Safer
Internetplus, CIP)

A.4

Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
vytvorenie národných kontaktných bodov pre koordináciu relevantných
pokroku:
programov Spoločenstva, aktívna účasť na zasadnutiach výborov a
pracovných skupín
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 100 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia Zamestnanci sekcie informatizácie spoločnosti Ministerstva financií SR sa
úlohy k 31.12.2007:
pravidelne zúčastňovali na zasadaniach rady, výborov a pracovných skupín
týkajúcich sa informatizácie spoločnosti pri Európskom spoločenstve podľa
plánov jednotlivých komisií a výborov. Poskytujú zároveň aktívnu spoluprácu
na úrovni národných kontaktných bodov.
Finančné prostriedky
1 mil.,- Sk
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
300 tis.,- Sk
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo Názov úlohy:
úlohy: Stimulovať tvorbu digitálneho obsahu - informácií a služieb - zameraného na praktické
použitie z pohľadu občana a súkromného sektora.

A.5

Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
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Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

počet služieb vytvorených online
merateľný ukazovateľ splnený na 20 %

Prevádzka Ústredného portálu verejnej správy sa začala v júli 2006. V súlade
so zákonom č. 275/2006 Z. z. je správcom portálu MF SR a
prevádzkovateľom portálu ÚV SR. Ústredný portál verejnej správy (ďalej len
„ÚPVS“) zabezpečuje centrálny prístup k informačným zdrojom a službám
verejnej správy. ÚPVS nasmeruje používateľa na konkrétne služby verejnej
správy. V súčasnosti sú vytvorené legislatívne a technické predpoklady na
sústavnú súčinnosť ÚPVS s ústrednými orgánmi štátnej správy.
Povinné osoby majú povinnosť zabezpečiť tvorbu informačných zdrojov
využívaných ústredným portálom a majú povinnosť zabezpečiť ich správnosť
a povinnosť sprístupniť nimi poskytované elektronické služby verejnej správy
prostredníctvom ústredného portálu (§ 5 ods. 3 zákona č. 275/2006 Z. z.
V sledovanom období prebiehala aktualizácia obsahu a postupne pribúdali
elektronické služby. Podrobnejšie vyhodnotenie online služieb je uvedené
v bode 1.b.3. Táto úloha bude v ďalšom období odpočtovaná s úlohou 1.b.2
Finančné prostriedky neboli vyčlenené.
Finančné prostriedky neboli čerpané.

Číslo Názov úlohy:
úlohy: Zvyšovanie počítačovej gramotnosti špecifických skupín obyvateľstva (žien, špeciálne žien
ohrozených nezamestnanosťou, rómskych spoluobčanov, zdravotne postihnutých občanov,
seniorov, občanov s menšími rozvojovými šancami - vidiecke obyvateľstvo.
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne

B.1

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
podporiť minimálne 50 projektov na zvyšovanie digitálnej gramotnosti
pokroku:
špecifických skupín obyvateľstva
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 100 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
4
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Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

V roku 2007 bolo ukončených a vyhodnotených bezmála 900 projektov
vzdelávania obyvateľstva v oblasti digitálnej gramotnosti. Výška nákladov na
tieto projekty bola 114 mil. Sk. V roku 2007, vzhľadom na prechod
kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti, vydalo MF SR nový výnos na
udeľovanie dotácií v tejto oblasti.
114 mil.,- Sk
114 mil.,- Sk

Názov úlohy:
Stimulovať zvýšenú flexibilitu pri regulácii e-obchodu so zameraním na spoločnú reguláciu
a samoreguláciu, napr. prostredníctvom spolupráce s relevantnými obchodnými skupinami,
ako sú Global Business Dialogue. (www.gbde.org)
Gestor úlohy: Minister hospodárstva SR
Termín úlohy:
priebežne
Číslo
úlohy:

1.a.1

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
Vytvorenie možnosti elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej správy
pokroku:
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 40 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
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Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

Za SR boli spracované, pre potreby Európskej komisie, štúdie so
zameraním na e-obchodovanie, ktoré analyzovali podmienky a ešte
pretrvávajúce bariéry v tejto oblasti s cieľom ich odstránenia. Jednou
z možností stimulácie e-obchodovania je aj implementácia smernice
o službách na vnútornom trhu č. 2006/123/ES, z ktorej vyplýva povinnosť, aby
každý členský štát, teda aj SR zabezpečovali služby v zmysle tejto smernice
elektronicky.
1. 10. 2007 začali fungovať na živnostenských úradoch jednotné kontaktné
miesta (JKM) pre živnostníkov, ktoré zabezpečujú okrem vydania dokladu na
podnikanie aj elektronický kontakt s inými orgánmi verejnej správy, ktoré sú
rozhodné pre začatie podnikania (daňový úrad, zdravotná poisťovňa, RT GP
SR a pod.) a vybavujú za podnikateľa náležitosti súvisiace so začatím
podnikania na týchto orgánoch. JKM sú predpokladom vytvorenia možnosti,
aby podnikateľ vybavoval povolenie či iné náležitostí k podnikaniu
elektronicky, a to aj v rámci EÚ. V ďalšej etape sa budú realizovať JKM pre
podnikateľov, ktorí podnikajú na základe osobitných právnych predpisov mimo
rámca živnostenského zákona, a to v spolupráci MF SR a ostatných
zainteresovaných rezortov. K predmetnej veci sa už uskutočnili rokovania na
MF SR a administratívne práce, ktoré sú podkladom pre ďalšie kroky v tejto
oblasti. Čo sa týka prístupu podnikateľov k službám vykonávaných na základe
osobitných predpisov prostredníctvom JKM, ministerstvo hospodárstva
sumarizuje okruh služieb spadajúcich do pôsobnosti smernice a s tým
súvisiace právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na získanie príslušného dokladu
na podnikanie. Bol vytvorený zoznam rezortov, ktoré vydávajú povolenia na
výkon podnikateľskej činnosti, ale aj profesijné komory, ktoré zastrešujú
niektoré podnikateľské aktivity a participujú na vydávaní dokladov na
podnikanie, či kontrolujú určitým spôsobom vykonávanie podnikateľskej
činnosti. V ďalšom období bude táto úloha odpočtovaná s úlohou 1.a.2
Uvedené vo vládou schválenej koncepcii „Založenie JKM na Slovensku“
Finančné prostriedky neboli čerpané.

Názov úlohy:
Podporovať elektronizáciu malých a stredných podnikov ("Go Digital") koordináciu
vzájomnej výmeny vedomostí a informácií o praktických príkladoch, pripravenosti na eobchod a meraní ukazovateľov (benchmarking). Zriadiť "referenčné centrá" s úlohou
pomôcť malým a stredným podnikom začleniť e-obchod do obchodných stratégií.
Gestor úlohy: Minister hospodárstva SR
Termín úlohy:
priebežne
Číslo
úlohy:

1.a.2

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
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Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

1.a.3

Možnosť prístupu pri vybavovaní rôznych záležitostí pre podnikanie
elektronicky aj s využitím elektronického podpisu.
V roku 2007 je merateľný ukazovateľ splnený na 50 %

Elektronizácia malých a stredných podnikov bude podporovaná vytvorením
možnosti priamej elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej správy
v spojitosti s čl. 8 smernice č. 2006/123/ES o službách. V ďalšom období bude
táto úloha odpočtovaná s úlohou 1.a.1
Z iných zdrojov ako MH SR
Finančné prostriedky neboli čerpané.

Názov úlohy:
Zaviesť systém elektronických identifikačných preukazov totožnosti ako predpokladu
využívania integrovaných služieb v režime online.

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
2009
Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia merateľného
pokroku:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
neboli vytvorené finančné prostriedky na realizáciu
technicky pripraviť možnosť vydávania občianskych preukazov do preukazov
s elektronickým čipom pre zaručený elektronický podpis
merateľný ukazovateľ splnený na 10 %
neboli vytvorené finančné prostriedky na realizáciu
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Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

MV SR spracovalo Štúdiu možností vydávania elektronického občianskeho
preukazu pre použitie v elektronických systémoch verejnej správy, ktorá bola
predložená na medzirezortné pripomienkové konanie.
Pri realizácii úlohy sa v štúdii zohľadňuje aj možnosť viacúčelového využitia
čipu, to znamená jeho využitie v rámci e-governmentu, ako aj možnosť
uloženia v čipe iných relevantných údajov o držiteľovi vrátane biometrických
prvkov.
Sú tu uvedené technické a organizačné možnosti vydávania občianskeho
preukazu s čipom a sú navrhnuté možnosti dátovej štruktúry čipu pre jeho
viacúčelové využitie.
V snahe nájsť najschodnejší, rýchly a ekonomicky najmenej náročný
spôsob realizácie, je navrhnuté riešenie primárne pre zaručený elektronický
podpis. Toto riešenie predpokladá realizovať potrebné úpravy systémov
v rámci bežiacich projektov na zabezpečenie vydávania nových občianskych
preukazov.
Nahrávanie dodatočných informácií do čipu by znamenalo zabezpečiť
personalizáciu údajov na pracovisku Národného personalizačného centra
a tým odhadované zvýšenie nákladov na projekt o viac ako 72 mil. Sk.
Zároveň sa zvýšia náklady na čistopisy nových občianskych preukazov
s čipom oproti plánovaným a finančne krytým prostriedkom v rozpočte MV
SR. Predpokladaný nárast je 80 až 100 mil. Sk ročne.
Úloha v rozsahu vypracovania štúdie bola splnená.
Realizácia úlohy nemôže byť splnená bez zabezpečenia dodatočných
finančných prostriedkov.
Výsledkom realizácie projektu nie je poskytovanie certifikačných služieb
štátnou inštitúciou, ale len podpora zavedenia elektronického podpisu formou
vydávania bezpečného prostriedku pre elektronický podpis v občianskom
preukaze.
Vydanie zaručeného elektronického podpisu budú naďalej vykonávať
akreditované certifikačné autority. Začiatok vydávania by bol možný po
zahájení vydávania nových občianskych preukazov vo forme
polykarbonátovej karty.
Koncom roku 2007 prebehlo úspešne výberové konanie na dodávku
čistopisov občianskych a vodičských preukazov formátu Európskej únie
(polykarbonátových kariet s predtlačou a ochrannými prvkami) a bola
zazmluvnená dodávka na dodanie uvedených čistopisov zatiaľ bez
konkrétneho elektronického čipu.
Na základe požiadavky MV SR je dodávateľ občianskych preukazov
formátu EÚ povinný dodať občianske preukazy s elektronickým čipom
kontaktným a/alebo bezkontaktným. V závislosti od špecifikácie
konkrétneho/nych čipu/ov, je potrebné v lehote minimálne 6 až 9 mesiacov
pred stanovením termínu dodania čistopisov občianskych preukazov oznámiť
požiadavku na dodanie čistopisov s elektronickým/i čipom/i dodávateľovi.
Pre zadanie špecifikácie konkrétneho čipu je nevyhnutné určiť štruktúru a
množstvo informácií vzhľadom na kapacitu čipu/ov. Toto však nemôže
stanoviť rezort MV SR, keďže aj iné rezorty majú záujem, aby elektronický
čip obsahoval aj údaje z ich databáz.
Po schválení príslušných noriem je možné začať vydávanie nového
občianskeho preukazu Slovenskej republiky vo forme polykarbonátovej karty
s čipom.
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Po schválení štúdie vládou Slovenskej republiky je potrebné spracovať
návrh novely zákona o občianskych preukazoch, ktorá umožní vydávanie
občianskych preukazov s čipom a na realizáciu projektu vyčleniť potrebné
finančné prostriedky.
Predpoklad vydávania občianskych preukazov Európskeho formátu je
v polovici roku 2008 (bez prvku nesúceho elektronickú informáciu).
V súčasnosti prebieha medzirezortná komunikácia na organizačné
a finančné zabezpečenie tohto projektu”.
Finančné prostriedky neboli určené.

Finančné prostriedky
určené na realizáciu úlohy:
Finančné prostriedky, ktoré Finančné prostriedky neboli čerpané.
boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

1.b.1

Názov úlohy:
Budovanie siete Jednotných kontaktných miest (JKM) – znižovanie administratívnych
postupov pri začatí podnikania.

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
2009
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
¾ poskytovanie služieb JKM pre fyzické osoby (FO) SR a pre právnické
pokroku:
osoby (PO) SR podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
¾ poskytovanie služieb JKM FO/PO EÚ podnikajúce na základe
živnostenského oprávnenia
¾ poskytovanie služieb JKM pre osoby podnikajúce na základe iného ako
živnostenského oprávnenia
Plnenie merateľných
v roku 2007 je merateľný ukazovateľ splnený na 40 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
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Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Predpokladaný ďalší
postup pri riešení úlohy:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:

Prijatím zákona č. 358/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli vytvorené
základné zákonné predpoklady pre vytvorenie siete JKM.
Následne boli vytvorené technické predpoklady, ktoré umožňujú plnenie
nasledovných úloh:
• vyžiadanie výpisu z Registra trestov SR
• zasielanie údajov daňovým úradom na splnenie daňovej registrácie k
dani z príjmov a oznamovacej povinnosti
• zasielanie údajov zdravotným poisťovniam na prihlásenie sa do
systému povinného zdravotného poistenia
• oznamovanie všetkých zmien, ktoré sa ohlasujú na živnostenských
úradoch aj daňovým úradom a zdravotným poisťovniam
Všetky vyššie uvedené služby sú plne elektronické.
Komunikácia s dotknutými inštitúciami:
a) Daňové riaditeľstvo – komunikácia prostredníctvom elektronickej podateľne
ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a elektronickej podateľne
daňového riaditeľstva;
b) Generálna prokuratúra - vyžiadanie výpisov z registra trestov
prostredníctvom web aplikácie generálnej prokuratúry, realizácia technického
prepojenia siete VSNET a GOVNET
c) Zdravotné poisťovne – zasielanie požadovaných informácií pre ZP mailom
v zašifrovaných dávkach 1-krát za deň. Spracovanie návratovej informácie
o prijatí dávky
d)Štatistický úrad - pripojenie na register ŠÚ prostredníctvom webovej služby
na overenie existencie IČO podnikateľského subjektu
e) REGOB - testovanie webovej služby overenie údajov o občanovi v registri
obyvateľov.
Uvedené služby sú v súčasnosti poskytované pre FO/PO SR a FO/PO EÚ
podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia.
1.Rozšírenie funkcionality aplikačnej podpory JKM na základe poznatkov
z prevádzky JKM
2.Technologická inovácia komunikácie s dotknutými inštitúciami – cieľové
riešenie – komunikácia systém – systém; rozšírenie služieb pre obchodný
register; sociálnu poisťovňu; overenie údajov o občanovi v registri obyvateľov
a) Daňové riaditeľstvo - úpravy existujúcej komunikácie s cieľom
skvalitnenia služieb (optimalizácia)
b) Generálna prokuratúra - prepojenie IS generálnej prokuratúry a IS
CEZIR prostredníctvom ÚPVS so ZEP.
c) Zdravotné poisťovne - prepojenie informačných systémov šiestich
zdravotných poisťovní s IS CEZIR komunikácia prostredníctvom ÚPVS.
d) REGOB - sprístupnenie webovej služby pre overovanie údajov
o občanovi do rutinného používania
3.Elektronická komunikácia občana so živnostenským úradom
prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy pre vybrané služby.
Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.
Keďže ide o nadrezortný projekt, ktorý zakladá finančné nároky u všetkých
dotknutých inštitúcií, predpokladáme, že financovanie tohto projektu bude
zabezpečené v rámci OPIS.
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Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

Finančné prostriedky neboli vyčíslené, keďže ide o nadrezortný projekt;
prostriedky MV SR za rok 2007 predstavujú 2 mil. Sk

Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Zabezpečiť tvorbu, aktualizáciu a sprístupnenie verejných informácií a služieb online
vrátane právnických, administratívnych, kultúrnych, environmentálnych a dopravných
informácií s prepojením na centrálny portál. Poskytnúť súčinnosť a zabezpečiť spoluprácu
pri udržiavaní aktuálneho stavu centrálneho portálu a zabezpečiť aktívne permanentné
poskytovanie informácií pre potreby centrálneho portálu (metodický pokyn).
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne

1.b.2

Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Počet služieb vytvorených online
merateľný ukazovateľ splnený na 50 %

Centrálny vstupný bod je funkčný, sú vytvorené legislatívne a technické
predpoklady na sústavnú súčinnosť ÚPVS s ÚOŠS.
Prevádzka Ústredného portálu verejnej správy sa začala v júli 2006. V súlade
so zákonom č. 275/2006 Z. z. je správcom portálu MF SR a
prevádzkovateľom portálu ÚV SR. Ústredný portál verejnej správy
zabezpečuje centrálny prístup k informačným zdrojom a službám verejnej
správy. ÚPVS nasmeruje používateľa na konkrétne služby verejnej správy.
Podrobnejšie informácie sú spravidla súčasťou portálov jednotlivých ÚOŠS –
správcov ISVS.
Povinné osoby majú povinnosť zabezpečiť tvorbu informačných zdrojov
využívaných ústredným portálom a majú povinnosť zabezpečiť ich správnosť
a povinnosť sprístupniť nimi poskytované elektronické služby verejnej správy
prostredníctvom ústredného portálu (§ 5 ods. 3 zákona č. 275/2006 Z. z.
V sledovanom období prebiehala aktualizácia obsahu a postupne pribúdali
elektronické služby. Podrobnejšie vyhodnotenie online služieb je uvedené
v bode 1.b.3. V ďalšom období bude táto úloha odpočtovaná s úlohou A.5.
30 mil.,- Sk
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Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

1.b.3

30 mil.,- Sk

Názov úlohy:
Umožniť všeobecný elektronický prístup k základným verejným službám. ("Cestovná
mapa" k e-Governmentu)

Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
realizácia úloh cestovnej mapy
pokroku:
Plnenie merateľných
V roku 2007 pribudli 2 služby na úrovni 4/4: Obchodný register
ukazovateľov pokroku:
a elektronické verejné obstarávanie.
Počet základných kategórií služieb verejnej správy, ktoré dosiahli najvyššiu
úroveň (4/4, resp. 3/3) z 20 služieb sledovaných Radou EÚ - merateľný
ukazovateľ splnený na 40 %.
Prehľad plnenia úloh cestovnej mapy je uvedený v tabuľke k bodu 1.b.3. Za
plnenie jednotlivých úloh cestovnej mapy sú zodpovedné príslušné ÚOŠS,
ktoré vyhodnocujú pokrok k 31.12.2007.
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
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Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

1.b.4

Elektronický prístup k 20. základným verejným službám, ktoré definovala
a sleduje Rada EÚ, a ktoré sú rozpracované do úloh Cestovnej mapy
e-Governmentu (UV SR 837/2005), sa plní nasledovne:
- v roku 2005 najvyššiu úroveň 4/4 (resp. 3/3) dosahovalo 5 služieb,
k 31.12.2007 úroveň 4/4 dosiahlo 8 služieb,
- v roku 2005 najnižšiu úroveň 1/4 dosahovalo 14 služieb, k 31.12.2007
úroveň 1/4 dosahujú 4 služby.
V roku 2007 boli sprevádzkované najmä tieto služby:
Register osobitných ponukových konaní (online služba 2/4)
V októbri 2007 sa začala prevádzka registra prebytočného nehnuteľného
majetku štátu ponúkaného v osobitnom ponukovom konaní na základe zákona
č. 278/1993 Z. z.
Katastrálny portál (online služba 2/4)
V septembri 2007 sa začali bezplatne poskytovať informácie pre verejnosť z
katastra nehnuteľností prostredníctvom katastrálneho portálu v zmysle zák. č.
346/2007 Z. z.
Elektronické katastrálne služby
V novembri 2007 bol ukončený pilotný projekt zavedenia Elektronickej
podateľne a elektronickej registratúry. Pripravuje sa nasadenie do ostrej
prevádzky.
Elektronické služby Obchodného registra (online služba 4/4)
V júli 2007 Obchodný register SR zaviedol elektronický zápis, zmenu a výmaz
údajov v OR SR s použitím ZEP a poskytovanie elektronických výpisov, kópií
a potvrdení z OR SR.
Jednotné kontaktné miesta (online služba 2/4)
Vo IV. štvrťroku 2007 Živnostenský register SR zaviedol zjednodušenú
elektronickú registráciu živnosti na jednotných kontaktných miestach, v ktorej
rámci sa zjednodušila komunikácia občana s registrom trestov, zdravotnými
poisťovňami a daňovým úradom.
Elektronické verejné obstarávanie (online služba 4/4)
Od januára 2007 bola sprístupnená služba verejné elektronické obstarávanie.
141 mil.,- Sk
141 mil.,- Sk

Názov úlohy:
Zabezpečiť zjednodušené elektronické administratívne postupy pre obchodovanie, napr.
zrýchlené (online) postupy na založenie spoločností.

Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
13
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Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

skrátenie času potrebného pre založenie súkromnej spoločnosti
merateľný ukazovateľ splnený na 100 %

Úloha je splnená. Od 1. augusta 2007 je možné prostredníctvom tejto služby
podať elektronicky žiadosť o prvozápis spoločnosti do obchodného registra,
žiadosť o zmenu zápisu spoločnosti v obchodnom registri, žiadosť o výmaz
spoločnosti z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň
vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu. Pri návrhu sa vyžadujú
dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom a zaregistrovanie
certifikátu, ktorým sú dokumenty podpísané.
23,5 mil.,- Sk
23,5 mil.,- Sk

Názov úlohy:
Vytvoriť "Systém základných registrov VS" ako systém navzájom prepojených a
harmonizovaných registrov, ktorý bude povinne zdielateľný všetkými IS VS a bude
celoplošne sprístupniteľný.
a) Vypracovať návrh základných východísk a princípov systému základných registrov VS
ako systému navzájom prepojených a harmonizovaných registrov
b) Vypracovať návrh realizačnej štúdie s cieľom konkretizovať údajové objekty systému a
otestovať možnosti ich prepojenia do funkčného kooperujúceho celku
Gestor úlohy: Predseda štatistického úradu SR
Termín úlohy:
2007
Číslo
úlohy:

1.b.5

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
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Zdôvodnenie neplnenia
Plnenie úlohy bolo v roku 2007 zamerané na vývoj a sprevádzkovanie
alebo čiastočného plnenia systému obojsmernej elektronickej výmeny údajov medzi štatistickým
úlohy:
registrom organizácií a živnostenským registrom. Systém je v rutinnej
prevádzke od júla 2007 a v súčasnosti je významným prvkom harmonizácie
základných registrov spravovaných v rámci rezortov ŠÚ SR a MV SR.
V rámci riešenia projektu „Využitie administratívnych zdrojov pre rozšírenie
a zdokonalenie štatistického informačného systému „ boli vytvorené nástroje
pre elektronickú výmenu dát medzi informačným systémom ŠÚ SR
a správcami administratívnych zdrojov vrátane registrov. Pri riešení
projektových úloh bola identifikovaná právna prekážka výmeny osobných
údajov o fyzických osobách medzi registrami, ktorá je spôsobená zákonom č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšou legislatívnou prekážkou je
absencia zákona o základných registroch verejnej správy, ktorý mal byť
vypracovaný v gescii MDPT SR. V ďalšom období bude táto úloha
odpočtovaná s úlohou 1.b.15.
Merateľné ukazovatele
¾ predložiť návrh základných východísk
pokroku:
¾ návrh realizačnej štúdie
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 70%
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
Existencia právnej prekážky pri výmene osobných údajov o fyzických osobách
nedosiahnutia
medzi registrami, ktorá je spôsobená zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane
merateľného pokroku:
osobných údajov. Ďalšou legislatívnou prekážkou je absencia zákona
o základných registroch verejnej správy, ktorý mal byť vypracovaný v gescii
MDPT SR.
Celkové zhrnutie plnenia 1. Štatistický úrad SR vypracoval v 2. štvrťroku 2005 štúdiu Návrh
úlohy k 31.12.2007:
základných východísk a princípov systému registrov verejnej správy.
Tento dokument bol pripomienkovaný viacerými ústrednými orgánmi štátnej
správy, konkrétne Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom spravodlivosti SR.
2. V roku 2006 prebehlo otestovanie možnosti elektronickej výmeny údajov
medzi registrami verejnej správy.
3. Od júla 2007 je v rutinnej prevádzke systém obojsmernej elektronickej
výmeny údajov medzi registrom organizácií, vedeným ŠÚ SR
a živnostenským registrom, ktorý spravuje MV SR.
4. V rámci projektu „Využitie administratívnych zdrojov pre rozšírenie
a zdokonalenie štatistického informačného systému“ boli realizované
aktivity, ktoré nielen plnia väčšinu cieľov realizačnej štúdie, ale idú za jej
rámec. Konkrétne bola v rámci tohto projektu vypracovaná a aplikovaná
metodika analýzy informačných systémov zameraná na obsah údajov
a metaúdajov,
používané
informačno-komunikačné
technológie
a identifikáciu potenciálnych elektronických trás pre optimalizovaný
a automatizovaný obojsmerný prenos údajov. Ďalej bol navrhnutý,
vyvinutý a implementovaný SW produkt pre prenosy údajov, ktorý bol
pilotne overený napr. na Registri obyvateľstva, vedenom na MV SR,
v prostredí Daňového riaditeľstva SR a Sociálnej poisťovne.
Finančné prostriedky
Finančné prostriedky neboli vyčlenené.
určené na realizáciu
úlohy:
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Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

1.b.6

Finančné prostriedky neboli čerpané.

Názov úlohy:
Zabezpečiť vypracovanie definície Bezvýznamového identifikátora fyzických osôb (BIFO)
pre registre verejnej správy.

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
2007
Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

zavedenie identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami
verejnej správy a vytvorenie jednoznačného identifikátora z rodného čísla
merateľný ukazovateľ splnený na 0 %

Pre realizáciu tejto úlohy je potrebné skonsolidovať údaje registra
obyvateľov a registra rodných čísel, aby sa odstránili duplicity údajov a
zároveň je potrebné on–line pripojiť jednotlivé matriky v obciach s
pôrodnicami, aby sa zamedzilo vytváraniu ďalších chýb v registroch.
Následne je možné začať prideľovať jednoznačný identifikátor fyzickej
osoby. V opačnom prípade nie je možné zabezpečiť jeho jednoznačnosť, čo je
jeho kľúčová požadovaná vlastnosť.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, na vlastné náklady, v súčasnosti
zabezpečuje jednoznačnosť rodného čísla osoby, t. j. pripája online rodné
matriky (v sídle pôrodníc), odstraňuje duplicity rodných čísiel a vydáva nové
doklady dotknutým osobám.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v spolupráci so splnomocnencom
vlády Slovenskej republiky pre informatizáciu spoločnosti, vypracovalo návrh
koncepcie zavedenia identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými
systémami verejnej správy.
Návrh obsahuje dôvody výberu a zavedenia identifikátora, princípy
vytvárania a prideľovania nového identifikátora, ktorých uplatnenie je
nevyhnutné na to, aby sa identifikátor mohol začať používať v Slovenskej
republike. Materiál koncom roku 2005 prešiel medzirezortným
pripomienkovým konaním a je pripravený na rokovanie vlády Slovenskej
republiky.
V súčasnosti prebieha medzirezortná komunikácia na organizačné
a finančné zabezpečenie tohto projektu.
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Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

Finančné prostriedky na rok 2007 neboli vyčlenené.
V roku 2007 finančné prostriedky neboli čerpané.

Názov úlohy:
Zabezpečiť aktuálnosť JASPI.

1.b.9
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Termín úlohy:
2007
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
Zdôvodnenie neplnenia
Problematika elektronického podpisovania dokumentov nie je v štátnej správe
alebo čiastočného plnenia centrálne riešená.
úlohy:
Merateľné ukazovatele
predložiť návrh riešenia systému JASPI vrátane legislatívneho zabezpečenia
pokroku:
zabezpečiť relevanciu vkladaných dokumentov na základe el. podpisu
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

v roku 2007 je merateľný ukazovateľ splnený na 70 %

Prevádzka informačného systému JASPI je zabezpečovaná nepretržite (24
hodín denne) v sieti internet pre verejnosť a pre orgány štátnej správy v sieti
GOVNET. Elektronická zbierka zákonov je aktualizovaná do 24 hodín od
publikovania predpisu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. V súlade so
zmenou organizačného poriadku ministerstva je od 15. mája 2007 úloha
zabezpečenia aktuálnosti údajov v JASPI presunutá do kompetencie sekcie
edičných činností Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Zoznam
znalcov, znaleckých organizácií a ústavov, zoznam tlmočníkov
a prekladateľov sú aktualizované súbežne s platnosťou údajov. Úlohu
navrhujeme ponechať v pôvodnom znení a termín realizácie predĺžiť do roku
2009, keďže zabezpečenie aktuálnosti JASPI považuje Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky za jednu z trvalých úloh.
Finančné prostriedky neboli vyčlenené.
Finančné prostriedky neboli čerpané.
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Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Vypracovať a predložiť návrh prepojenia systému JASPI so systémami EÚ.

1.b.10
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Termín úlohy:
2009
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
¾ predložiť návrh základných východísk
pokroku:
¾ predložiť legislatívny zámer
¾ predložiť návrh realizačnej štúdie
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 50 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia V súčasnosti je v prevádzke portál právnych predpisov krajín Európskej únie
úlohy k 31.12.2007:
N-Lex, ktorý je prepojený so systémom JASPI. Ministerstvo spravodlivosti SR
sa pravidelne zúčastňuje stretnutí pracovných skupín eJustice. Zmeny, ktoré
sa v systémoch EÚ vykonávajú sú zohľadnené aj v informačnom systéme
JASPI.
Finančné prostriedky
Finančné prostriedky neboli vyčlenené.
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
Finančné prostriedky neboli čerpané.
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Názov úlohy:
Vybudovanie základnej bázy pre geografické informačné systémy (ZBGIS) - ako
nadrezortného systému priestorových informácií (úloha vyplýva zo zákona NR SR č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii).
Gestor úlohy: Predseda úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Termín úlohy:
2011
Číslo
úlohy:

1.b.12

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
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Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

v roku 2007 databázové spracovanie ZB GIS vrátane atribútov a metaúdajov
v rozsahu 1500 km2
v roku 2007 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 %

V roku 2007 bol vykonaný fotogrametrický zber údajov 3D polohopisu
v rozsahu 1588 km2 (z toho 570 km2 rozpracované). Následné spracovanie
údajov do databázy, ich verifikácia v teréne a doplnenie atribútov objektov
vrátane metaúdajov, sa vykonalo v rozsahu 1300km2. Zber údajov pre
digitálny model reliéfu v rozsahu 2191 km2 z toho 649 km2 rozpracovaných.
Ministerstvo obrany SR odovzdalo pre ZB GIS údaje v rozsahu 1114 km2.
K 1. 1. 2008 je zozbieraných 32 079 km2, čo predstavuje 67,2% územia SR.
12,5 mil. Sk
9,0 mil.,- Sk – mzdy zamestnancov
3,5 mil.,- Sk – bežné výdavky

Názov úlohy:
Realizovať Program elektronizácie knižníc (zabezpečiť vo verejných a vedeckých
knižniciach budovanie verejných internetových pracovísk pre všetky skupiny občanov s
prístupom k verejným informačným zdrojom a službám).
Gestor úlohy: Minister kultúry SR
Termín úlohy:
priebežne
Číslo
úlohy:

1.b.13

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
počet verejných knižníc s profesionálnym zamestnancom s aspoň jedným
pokroku:
verejne prístupným počítačom pripojeným na širokopásmový internet
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 75 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
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Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

V priebehu roku 2007 v rámci národného projektu Informatizácia knižníc
(financovanie v rámci OP programu Základná infraštruktúra, opatrenie 3.2
Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor) bolo
zabezpečené vytvorenie základnej infraštruktúry na poskytovanie verejných
internetových služieb v 110 knižniciach: 110 serverov + 760 prístupových
bodov. Od októbra 2007 v rámci uvedeného projektu zabezpečuje Slovenská
národná knižnica prostredníctvom externej spoločnosti servis a softvérovú
podporu týchto počítačových zariadení. Prístup pre všetky vekové skupiny
obyvateľstva k verejným informačným zdrojom a službám prostredníctvom
internetu v uvedených knižniciach je bezplatný. Zoznam knižníc je zverejnený
na internetovej stránke www.snk.sk.
Koncom roku 2007 vzrástol počet verejných prístupových bodov k internetu
(VPBI) v Slovenskej republike prevádzkovaných vo verejných knižniciach
oproti roku 2006 takmer o 80 percent (z 969 na 1 729 VPBI).
40 mil.,- Sk
40 mil.,- Sk

Názov úlohy:
Realizovať plne online službu podania žiadosti o príspevky na deti.

1.b.14
Gestor úlohy: Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Termín úlohy:
2007
Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného
plnenia úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
Žiadosť je zaevidovaná, ale k plnému online chýba elektronický podpis
spustenie služby podania žiadosti o príspevky na deti k (4. úroveň služby)
merateľný ukazovateľ splnený na 80 %
Chýba elektronický podpis, konektivita na iné databázy, potreba dokladovania
žiadosti inými písomnosťami
Umožňuje online registráciu, ale spracovanie začína až po písomnom
doručení a overení žiadosti. Realizácia – v roku 2005
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Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:

Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

Potrebné zdroje na rok 2007:
Legislatíva: 0,1 mil.,- Sk
Zmena procesov: 3 mil.,- Sk
Vzdelávanie: 0,92 mil.,- Sk
Hardvérové vybavenie: 5,75 mil.,- Sk
Softvérové vybavenie: 5,65 mil.,- Sk
Spolu: 15,42 mil.,- Sk
r. 2005 – 1,2 mil.,- Sk
r. 2006 – 0,- Sk
r. 2007 – 0,- Sk

Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Vytvoriť "Systém základných registrov VS" ako systém navzájom prepojených a
harmonizovaných registrov, ktorý bude povinne zdielateľný všetkými IS VS a bude
celoplošne sprístupniteľný.
a) Vypracovať návrh legislatívneho zámeru zákona o základných registroch verejnej
správy
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
2007

1.b.15

Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
Problematiku bude komplexne riešiť zákon o elektronickej verejnej správe.
legislatívny zámer
merateľný ukazovateľ splnený na 0 %
Organizačné zmeny, príprava nových
dokumentov (koncepcia, interoperabilita).

nadstavbových

strategických

V roku 2006 bola vypracovaná pracovná verzia dokumentu. Práce boli
pozastavené. V ďalšom roku bude táto úloha odpočtovaná s úlohou 1.b.5.

Finančné prostriedky neboli určené.
Finančné prostriedky neboli čerpané.
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Názov úlohy:
Integrácia informačnej sústavy zdravotníctva, návrh a aktualizácia integračných nástrojov
(centrálnych číselníkov, klasifikácií, protokolov a rozhraní) a štandardov pre zdravotnícku
informatiku s prihliadnutím na medzinárodné štandardy a prostredie v SR
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR
Termín úlohy:
2009
Číslo
úlohy:

1.c.1

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
nedostatok finančných prostriedkov

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
Návrh a aktualizácia integračných nástrojov (centrálnych číselníkov,
pokroku:
klasifikácií, protokolov a rozhraní) a štandardov pre zdravotnícku informatiku,
pilotný projekt, dátové úložisko.
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 10 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia Vypracovanie návrhu vyhlášky o záväzných štandardoch pre zdravotnícku
úlohy k 31.12.2007:
informatiku a štatistiku, návrhy do novely zák. 576/2004.
Práce na Návrhu aplikačnej a technickej infraštruktúry pre realizáciu
štandardizácie registrov v rezorte zdravotníctva SR.
Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

1.c.3

Finančné prostriedky na realizáciu úlohy v štruktúre a takom objeme ako
požadovalo MZ SR neboli pre kapitolu MZ SR pridelené.
20,1 mil.,- Sk

Názov úlohy:
Informatizácia zdravotníckych zariadení, národné a regionálne zdravotnícke infraštruktúry
a ich prepájanie s verejnými zdravotníckymi sieťami EÚ.

Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR
Termín úlohy:
2009
Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
nedostatok finančných prostriedkov
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Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

počet typov informatizovaných zdravotníckych zariadení – poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti (PZS), napr. všeobecná ambulantná starostlivosť,
špecializovaná ambulantná starostlivosť, ústavná starostlivosť, lekárska
starostlivosť a pod.
merateľný ukazovateľ splnený na 10 %

Prípravné práce na projekte Large Scale Pilot – S.O.S. – riešenie na úrovni
regiónov.

Finančné prostriedky na realizáciu úlohy v štruktúre a takom objeme ako
požadovalo MZ SR neboli pre kapitolu MZ SR pridelené.
1,8 mil.,- Sk

Názov úlohy:
Rozvoj informačných systémov pre podporu politiky verejného zdravotníctva

1.c.4
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR
Termín úlohy:
2009
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
Zdôvodnenie neplnenia
Naplánované finančné prostriedky pre rozvoj a údržbu IS na rok 2007 neboli
alebo čiastočného plnenia pridelené MZ SR.
úlohy:
Merateľné ukazovatele
Počet druhov aplikácií nasadených do prevádzky
pokroku:
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 0 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
Nepridelenie finančných prostriedkov MZ SR na rok 2007
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia Rozvoj a aktualizácia ISHEM / ISUVZ:
úlohy k 31.12.2007:
Uvedenie modulu kontroly a ochrany zdravej výživy - KOZV do prevádzky.
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Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

Finančné prostriedky na realizáciu úlohy v štruktúre a takom objeme ako
požadovalo MZ SR neboli pre kapitolu MZ SR pridelené.
Finančné prostriedky neboli čerpané.

Názov úlohy:
Informatizácia Úradu MZ SR

1.c.5
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR
Termín úlohy:
2009
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
Zdôvodnenie neplnenia
Čiastočné plnenie úlohy podľa výšky pridelených finančných prostriedkov na
alebo čiastočného plnenia rok 2007.
úlohy:
Merateľné ukazovatele
Čiastočná obnova počítačov - pracovných staníc IS úradu MZ SR.
pokroku:
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 1 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
Obmedzenia vyplývajúce z výšky pridelených finančných prostriedkov na rok
nedosiahnutia
2007.
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia Boli zaobstarané nové počítače ako náhrada za opotrebované a technicky
úlohy k 31.12.2007:
zastarané pracovné stanice.
Táto úloha nemá strategický význam z hľadiska informatizácie spoločnosti,
preto v budúcom období nebude zaradená do úloh Akčného plánu stratégie
informatizácie spoločnosti.
Finančné prostriedky
Finančné prostriedky na realizáciu úlohy v štruktúre a takom objeme ako
určené na realizáciu
požadovalo MZ SR neboli pre kapitolu MZ SR pridelené.
úlohy:
1 mil.,- Sk (výpočtová technika)
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
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Názov úlohy:
Podporovať budovanie národných digitálnych knižníc pre vedu, výskum, techniku a
vzdelávanie, systémov elektronického publikovania a digitalizáciu národného dedičstva
(otvorených národných digitálnych archívov, digitalizáciu fondov, zbierok pamäťových
inštitúcií atď.).
Gestor úlohy: Minister kultúry SR
Termín úlohy:
priebežne
Číslo
úlohy:

1.d.1

Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

počet digitalizačných pracovísk v rezorte kultúry
merateľný ukazovateľ splnený na 30 %

V priebehu roku 2007 v rámci schválených finančných prostriedkov na rok
2007 pokračovali v realizácii pod gestorstvom národných inštitúcií viaceré
projekty v oblasti digitalizácie zbierok pamäťových inštitúcií ako CEMUZ
(múzeá), CEDVA (galérie), SK CINEMA (audiovízia), IS OPF (Pamiatky),
THEISA, LINDA, SNORKA a súčasne sa realizovali nové projekty zamerané
na poskytovanie elektronických služieb pre verejnosť napr. Digitálna knižnica
Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči, ktorá sprístupnila pre nevidiacich
a slabozrakých používateľov nové digitálne služby (www.skn.sk ), Univerzitná
knižnice v Bratislave vytvorila podmienky na poskytovanie služby digitalizácie
na objednávku - Elektronická knižnica na objednávku (www.ulib.sk). Do konca
roku 2007 bolo zapojených do spoločného využívania knižnično-informačného
systému v rámci projektu KIS3G 46 knižníc, systém v súčasnosti obsahuje už
viac ako 3,4 mil. bibliografických záznamov. V priebehu roku 2008 plánuje
Slovenská národná knižnica do systému zapojiť ďalších 16 knižníc
(www.kis3g.sk).
V rámci realizácie danej úlohy je pripravená Stratégia digitalizácie národného
kultúrneho a vedeckého dedičstva v Slovenskej republike.
80 mil.,- Sk
80 mil.,- Sk
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Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Portál kultúry

1.d.2
Gestor úlohy: Minister kultúry SR
Termín úlohy:
2008
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
sprístupnenie informácií a štruktúrovaných dát vrátane registrov za všetky
pokroku:
oblasti kultúry pre verejnosť prostredníctvom jediného prístupového miesta na
internete
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 20 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia V roku 2007 bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie projektovej
úlohy k 31.12.2007:
dokumentácie a pilotného riešenia Digitálneho informačného systému MK SR
– Portál kultúry. Do riešenia boli zapojené všetky významné inštitúcie rezortu
Slovenská národná knižnica, Slovenské národné múzeum, Slovenská
národná galéria, Slovenský filmový ústav, TASR, Univerzitná knižnica, ktoré
prevádzkujú rozsiahle databázové systémy.
V priebehu roku 2008 budú pokračovať ďalšie práce podľa harmonogramu
realizácie tak, aby do konca roka 2008 boli sprístupnené pre širokú verejnosť
prostredníctvom Portálu kultúry všetky významné databázy rezortu.
Finančné prostriedky
80 mil. Sk
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
20 mil. Sk
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Realizácia projektov i úloh z Programu informatizácie rezortu MP SR do roku 2005.

1.d.3
Gestor úlohy: Minister pôdohospodárstva SR
Termín úlohy:
2007
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
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Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
predloženie realizovaných úloh a projektov
pokroku:
¾ sieť WAN-LAN, ktorá prepája Ministerstvo pôdohospodárstva SR a jeho
externé odbory s úradmi špecializovanej štátnej správy, bola
vybudovaná. V závislosti od množstva využívaných dátových služieb sa
pripravuje/zvažuje posilnenie komunikačných liniek
¾ internetová aplikácia veterinárneho GIS bola vytvorená, predpokladá sa
jej zahrnutie do komplexného systému veterinárnej ochrany územia
¾ zrealizovaných bolo nasledovných 5 opatrení riadenia bezpečnosti IS
rezortu pôdohospodárstva zo štandardu STN ISO/IEC 17799
– Smernica č. 3 o ochrane osobných údajov
– Smernica č. 4 určujúca postup riadenia bezpečnostných incidentov
– Smernica č. 5 určujúca riadenie prístupu tretích strán k IS rezortu
– Smernica č. 6 o bezpečnom používaní externých služieb
(outsourcing)
– Smernica č. 7 o fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 100 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia merateľného
pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
Úloha je splnená.
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
19 294 622,- Sk
určené na realizáciu úlohy:
Finančné prostriedky, ktoré 19 294 622,- Sk
boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Konsolidácia telekomunikačných služieb rezortu pôdohospodárstva

1.d.4
Gestor úlohy: Minister pôdohospodárstva SR
Termín úlohy:
2007
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia alebo
čiastočného plnenia úlohy:
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Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Na existujúcej dátovej sieti špecializovanej štátnej správy rezortu:
¾ implementovaná IP telefónia
¾ zjednotený systém poskytovateľov pevných hlasových služieb a
poskytovateľov mobilných komunikačných služieb
merateľný ukazovateľ splnený na 100 %

Implementovaná IP telefónia – MP SR a na špecializovanej štátnej
správe rezortu pôdohospodárstva, rovina pevných hlasových služieb 100
% na technológii VoIP, vybratý jeden poskytovateľ a je vybudovaná
virtuálna privátna sieť VVN.
Rovina mobilných hlasových služieb – je vybraný jeden poskytovateľ, je
vybudovaná mobilná virtuálna privátna sieť VPS, integrovaných 250
mobilných telefónov ministerstva a špecializovanej štátnej správy rezortu
pôdohospodárstva.
Finančné prostriedky určené 11 102 665,- Sk
na realizáciu úlohy:
Finančné prostriedky, ktoré 11 102 665,- Sk
boli vyčerpané na realizáciu
úlohy k 31. 12. 2007:
Názov úlohy:
Vybudovanie internetového portálu, ktorý poskytne ľahší a cezhraničný prístup
k archívnemu dedičstvu uloženému v štátnych archívoch SR a verejných archívoch
členských krajín EÚ.
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
2010
Číslo
úlohy:

1.d.5

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
Zdôvodnenie neplnenia
Podmienkou splnenia úlohy je splnenie úlohy 1.d.7 a v jej rámci vyriešenie
alebo čiastočného plnenia okrem problémov technického charakteru aj problémy, ktoré definoval
úlohy:
európsky projekt.
V rámci členských krajín EÚ sú v súčasnosti definované ciele archívneho
portálu – centrálny bod prístupu, orientácia na občanov EÚ a prostriedky
komunikácie medzi európskymi archivármi.
Projekt v rámci EÚ má nadväzovať na už existujúce národné projekty;
riešiteľská skupina pripravuje dotazník k jeho technickej stránke, príprava
projektu by mala trvať asi tri roky. Problémom, ako pri všetkých projektoch
priorít, je financovanie. Projekt musí vyriešiť otázky viacjazyčnosti, rôznych
legislatívnych podmienok prístupu, zachovania identity archívov, súčasne
musí poskytnúť možnosť spolupráce a múzeami a knižnicami.
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Merateľné ukazovatele
pokroku:

Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

1.d.6

¾ vybudovanie centrálneho miesta prístupu k základným informáciám
o archívnom dedičstve v štátnych archívoch SR, jeho obsahu, sprístupnení
a prístupe k nemu,
¾ prepojenie na internetový archívny portál archívov členských štátov EÚ
¾ funkčná prevádzka portálu
¾ počet štátnych archívov pripojených na portál
¾ počet dostupných služieb pre verejnosť
merateľný ukazovateľ splnený na 0%
10 % splnenie úlohy 1.d.7
Úloha nadväzuje na úlohy 1.d.6 a 1.d.7. Bude riešená následne po
dostatočnom splnení týchto úloh.

Finančné prostriedky na túto úlohu nie sú vyčlenené.
Predpokladáme, že financovanie tohto projektu bude zabezpečené v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti
Finančné prostriedky neboli čerpané.

Názov úlohy:
Vytvorenie technických podmienok pre vyhotovovanie študijných kópií a online prístup
k archívnym dokumentom uloženým v štátnych archívoch SR.

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
2010
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
Zdôvodnenie neplnenia
Systematické digitalizovanie archívnych dokumentov a ich zverejňovanie
alebo čiastočného plnenia znemožňuje nedostatok personálnych kapacít.
úlohy:
Merateľné ukazovatele
¾ počet špecializovaných pracovísk a zamestnancov pre digitalizovanie
pokroku:
archívnych dokumentov
¾ počet zverejnených archívnych pomôcok a informácií o archívnych
dokumentoch
¾ počet zverejnených digitalizovaných archívnych dokumentov
¾ počet predložených / zverejnených digitálnych kópií archívnych dokumentov žiadateľovi v porovnaní s počtom predkladaných originálov
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 25 %
ukazovateľov pokroku:
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Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:

Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

Predpokladá sa financovanie z OP IS. Pre OP IS považujeme za
nevyhnutnú účasť rezortu MV SR na 2. prioritnej osi minimálne na tej istej
úrovni ako MK SR.
V závislosti na limitujúcich finančných zdrojoch a absolútne nedostatočnom
personálnom obsadzovaní potrebných miest schválených uznesením vlády
SR č. 1201/2003 ku koncepcii rozvoja štátnych archívov zriadených
Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov do roku 2010 (s výhľadom
do roku 2015) sa len veľmi pomaly darí v súčasnom štádiu túto úlohu
realizovať. Preto je nevyhnutné zahrnúť jej riešenie medzi priority v rámci
daných strategických úloh archívnictva SR.
Nezabezpečenie centrálneho dátového úložiska pre digitalizované archívne
dokumenty.
Základný technický predpoklad – vybudovať pracoviská pre digitalizáciu
archívnych dokumentov - sa v roku 2007 splnil vybudovaním troch pracovísk –
Slovenský národný archív, Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici
(mapy a veľkoformátové dokumenty) a Štátny archív v Levoči.
V priebehu roka 2007 bola podľa navrhnutej technickej špecifikácia
zabezpečená pracovná stanica na spracovanie digitalizovaných
veľkoformátových obrazových predlôh, ďalej 3 ks externých dátových polí.
Ďalej bolo zabezpečené špeciálne aplikačné programové vybavenie na
spracovanie a sprístupňovanie veľkorozmerných archívnych dokumentov
(máp).
na rok 2007: 1 mil.,- Sk
za rok 2007: 1 mil.,- Sk

Názov úlohy:
Vybudovanie elektronického archívneho informačného systému (EAIS).

1.d.7
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
2010
Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
¾
pokroku:
¾
¾
¾

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

počet štátnych archívov s vlastným portálom EAIS
počet štátnych archívov pripojených na centrálny portál
počet štátnych archívov s verejne prístupným PC s prístupom na portál
počet dostupných služieb prostredníctvom EAIS pre verejnosť
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Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:

merateľný ukazovateľ splnený na 10 %

V súčasnosti je sprístupnená a zverejnená centrálna (sumárna) databáza
evidencie archívnych fondov a zbierok (AFONDY) evidovaných v štátnych
archívoch prostredníctvom Archívneho VadeMeCum v rámci siete internet na
adrese http://vademecum.vsnet.sk, ktorej databáza obsahuje údaje
o archívnych fondoch a zbierkach štátnych archívov zriadených
ministerstvom.
Systém umožňuje vyhľadávanie podľa archívov, tematických skupín,
názvov archívnych fondov alebo podľa ich pôvodcov.
Interaktívne a vzájomne kombinovateľné vyhľadávacie nástroje aplikácie
umožňujú v pripojenej archívnej pomôcke vyhľadať záznam až o jednotlivine –
archívnom dokumente.
Systém počíta aj so zverejnením vybraných digitalizovaných archívnych
dokumentov a ich online štúdiom pri zachovaní ustanovení autorského
zákona.
Po dopracovaní požadovaných úprav bude databáza archívnych fondov
a zbierok sprístupnená aj na internete. Na štátnych archívoch je
prevádzkované programové vybavenie na evidenciu inventárov, máp a listín,
postupne sa k evidenciám pripájajú skenované dokumenty.
Spracované fondy, archívne dokumenty a pomôcky sú sprístupnené na
príslušných štátnych archívoch.
Predpokladá sa financovanie z OP IS. Pre OP IS považujeme za
nevyhnutnú účasť rezortu MV SR na 2. prioritnej osi minimálne na tej istej
úrovni ako MK SR.
V závislosti od limitujúcich finančných zdrojov a absolútne nedostatočnom
personálnom obsadzovaní potrebných miest schválených uznesením vlády
SR č. 1201/2003 ku koncepcii rozvoja štátnych archívov zriadených
Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov do roku 2010 (s výhľadom
do roku 2015) sa len veľmi pomaly darí v súčasnom štádiu túto úlohu
realizovať. Preto je nevyhnutné zahrnúť jej riešenie medzi priority v rámci
daných strategických úloh archívnictva SR.
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Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

Číslo
úlohy:

V roku 2006 boli zabezpečené zariadenia na skenovanie archívnych
dokumentov ATLAS s obslužným PC a SW Sirius v hodnote 1 441 328,- Sk
pre Slovenský národný archív, pre ktorý sa zakúpilo aj zariadenie na
priebežné snímanie a digitalizovanie mikrofilmov s obslužným PC a SW Sirius
v hodnote 1 609 356,- Sk.
Pre Slovenský národný archív, Štátny archív v Levoči a Štátny ústredný
banský archív sa zakúpili zadné digitálne steny s obslužným PC a ďalším
príslušenstvom v celkovej hodnote 4 721 944,- a pre Štátny ústredný banský
archív sa zabezpečilo v roku 2006 zariadenie na snímanie a digitalizáciu máp
– CRUSE s obslužným PC a SW v hodnote 3 085 146,- Sk.
Celkové náklady v roku 2006 cca 10 857 775,- Sk
V roku 2007 boli zabezpečené pre Slovenský národný archív, Štátny archív
v Levoči a Štátny ústredný banský archív externé dátové polia v hodnote
249 900,- Sk a pre Štátny ústredný banský archív bolo zabezpečené
programové vybavenie na spracovanie a sprístupňovanie veľkorozmerných
archívnych dokumentov máp ELMAP v hodnote 763 444,- Sk a rozšírenie
technických parametrov pracovnej stanice v hodnote 35 000,- Sk.
Celkové náklady v roku 2007 cca 1 013 344,- Sk
(SPOLU cca 11 906 119,- Sk)

Názov úlohy:
Implementácia inteligentných dopravných služieb.

1.e.1
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Termín úlohy:
priebežne
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
počet realizovaných domácich a európskych projektov
pokroku:
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 100 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
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Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

V roku 2007 prebiehali v súlade so schváleným postupom práce na riešení
III. fázy projektu CONNECT. V doméne 1 bola riešená problematika
infraštruktúry monitorovania dopravy. V doméne 2 bola riešená otázka
dopravných informačných centier s návrhom jednotného systému dopravných
informácií. Riešenie v doméne 3 sa zameralo na problematiku elektronického
výberu mýta na cestnej sieti, pričom výsledky riešenia boli uplatnené na
príprave príslušnej legislatívy (zákon č.25/2007 Z.z., nariadenie vlády SR,
ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov
pozemných komunikácií). V doméne 4 sa riešenie zameralo na problematiku
využitia šírenia dopravných informácií pomocou RDS-TMC a prípravy
nevyhnutných opatrení smerujúcich na využitie cezhraničnej výmeny
dopravných informácií a prípravy pilotného overenia v spolupráci so
Slovenským rozhlasom. V tejto doméne sa riešila tiež problematika sledovania
prepravy nebezpečných tovarov v cestnej doprave s návrhom palubnej
jednotky a experimentálnym overením výsledkov riešenia. Riešenie projektu
CONNECT je koordinované EK.
V súlade so schválenou zmluvou sa v Bratislave dňa 10. 12. 2007
uskutočnilo záverečné oponentské konanie, ktoré pozitívne zhodnotilo
slovenskú účasť na riešení projektu CONNECT a odporučilo zapojiť SR do
viacročného programu EASYWAY.
Vzhľadom na nové výzvy v oblasti európskej dopravnej politiky a
naliehavosť riešenia otázok inteligentných dopravných systémov sa od
minulého roka na úrovni EK pripravuje viacročný program EASYWAY, ktorý
plynule nadviaže na projekt CONNECT. V programe EASYWAY bude dôraz
kladený na realizáciu konkrétnych riešení IDS v cestnej doprave. Konečné
rozhodnutie EK o vecnom zameraní a finančnom zabezpečení viacročného
programu EASYWAY na roky 2008 - 2013 a zapojenie jednotlivých členských
krajín EÚ (vrátane SR) na riešení konkrétnych domén sa očakáva v priebehu
1. polroka 2008.
12 mil.,- Sk
12 mil.,- Sk

Číslo Názov úlohy:
úlohy: Podporovať ďalší rozvoj siete EIONET na zber, monitorovanie a informovanie o
environmentálnych údajoch kompatibilnej s rozvíjajúcimi sa sieťami v Európe.

1.f.1

Gestor úlohy: Minister životného prostredia SR
Termín úlohy:
priebežne
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

33

Vyhodnotenie Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti za rok 2007

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
permanentné zabezpečenie uzla a sieťových služieb
pokroku:
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 100 %
ukazovateľov pokroku:
server a služby boli funkčné 349 dni, výpadok bol len z dôvodu inštalácie
novej klimatizácie, novej UPS a úpravy elektrických rozvodov
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia Server nfp-sk je funkčný od r. 1998 ako národný uzol siete EIONET. Fyzicky je
úlohy k 31.12.2007:
umiestnený v Slovenskej agentúre životného prostredia.
Na serveri sú zabezpečované služby - webová stránka:
http://nfp-sk.eionet.europa.eu
CIRCA: http://nfp-sk.eionet.europa.eu:8980/eionet-circle
Výstupy úlohy: stav k 31. 12. 2007
Circa:
počet záujmových skupín: 27
počet užívateľov: 120
objem údajov Circa servera: 16 GB
počet dotazov na Circa server : 215 tis.
Zope:
počet dotazov na Zope server: 33 tis.
objem stiahnutých údajov: 684 MB
Medzinárodná štatistika využívania EIONET serverov je na stránke
http://nmc.eionet.eu.int/CM_Service/statistics/view_allstat
Finančné prostriedky
Plán: 100 tis.,- Sk ( cestovné, sys. admin)
určené na realizáciu
úlohy:
čerpané boli len minimálne mzdové náklady na administráciu systému, ktoré
Finančné prostriedky,
boli uhradené z rozpočtu SAZP
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

1.g.1

Názov úlohy:
Vypracovanie stratégie informatizácie regionálneho školstva, t. j. budovanie modernej
školy.

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
2007
Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
materiál čaká na zaradenie na rokovanie vlády
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Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia merateľného
pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

schválenie stratégie informatizácie regionálneho školstva vládou SR
cieľ splnený na 90 %

Pôvodný termín úlohy 2004 - 2006 bol predĺžený do roku 2007. Materiál,
ktorý bol spracovaný v období 2004 - 2006 bol zapracovaný do Koncepcie
informatiky a informatizácie školstva. Materiál bol vypracovaný a schválený
na generálnej porade ministra a porade vedenia ministerstva, zverejnený na
medzirezortné pripomienkové konanie a po vyhodnotení zaslaný na
rokovanie vlády SR dňa 20. 12. 2007.
0,05 mil.,- Sk

Finančné prostriedky
určené na realizáciu úlohy:
Finančné prostriedky, ktoré 0,05 mil.,- Sk
boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

Názov úlohy:
a) Stimulovať tvorbu digitálneho obsahu (informácií a služieb) a edukačného softvéru
zameraného na praktické použitie vo výchovno-vzdelávacom procese.
b) Tvorba e-vzdelávania - class server - (vzdelávacie portály pre všetky stupne škôl).
c) Vytvorenie špeciálnej podpory pre deti so zdravotným postihnutím a pre sociálne
slabšie skupiny a Rómov.
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
priebežne
Číslo
úlohy:

1.g.2

Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:

Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia merateľného
pokroku:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

¾ počet nových titulov, počet šírených titulov
¾ počet prístupov na príslušné portály a systémy
¾ počet pedagógov využívajúcich počítače v pedagogickom procese
v percentách
¾ počet žiakov využívajúcich počítače v pedagogickom procese v
percentách
cieľ splnený na 100 % za úlohy plnené v roku 2007
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Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu úlohy:

Počet nových titulov, počet šírených titulov: neeviduje sa.
Počet prístupov na príslušné portály a systémy:
www.infovek.sk, eviduje sa len prístup na predmety, od 400 – 84 000
prístupov mesačne,
ep.edu.sk, neeviduje sa ,
www.fitucitela.sk, registrovaných užívateľov 14 000, počet prístupov 22 000,
www.skolaplus.sk, registrovaných užívateľov 1 800, počet prístupov
mesačne 28 000.
Počet pedagógov využívajúcich počítače v pedagogickom procese
v percentách:
80 % (ÚIPŠ 2007).
Počet žiakov využívajúcich počítače v pedagogickom procese v percentách:
68 % (ÚIPŠ 2007).
a) Stimulovať tvorbu digitálneho obsahu (informácií a služieb)
a edukačného softvéru zameraného na praktické použitie vo
výchovno-vzdelávacom procese.
Učitelia sa mali možnosť zapojiť do tvorby digitálneho obsahu a do súťaže
Inovatívny učiteľ prostredníctvom portálu www.modernyucitel.net. V rámci
projektu ESF sa vytvara databáza scenárov na použitie na hodinách
www.fitucitela.sk. Návštevnosť za posledný mesiac je 22 000 prístupov,
z toho ¼ je nových návštevníkov a ¾ návštevníkov je stálych.
b) Tvorba e-vzdelávania - class server - (vzdelávacie portály pre
všetky stupne škôl).
V spolupráci s firmou Microsoft bol spustený portál na podporu projektového
vyučovania www.modernyucitel.net pre učiteľov. Naďalej sa zabezpečuje
chod portálu www.infovek.sk s informáciami a materiálmi pre učiteľov.
S podporou MŠ SR je zabezpečený e-learningový portál Škola budúcnosti
ep.edu.sk. V rámci aktivít Slovak Telekom sa organizuje súťaž
www.cenast.sk, v rámci ktorej vzniká portál s materiálmi pre učiteľov.
S financnou podporou ESF sa udržiava portál www.skolaplus.sk. Učiteľom
slúži aj medzinárodná databáza WAD pre učiteľov s viac ako 500
pracovnými listami v slovenskom jazyku.
V rámci odborného vzdelávania bola nasadená a aplikovaná edukačná
platforma EDULIFE, automatická tvorba el. obchodu na internete,
dokumentačná databanka pre odborné vzdelávanie, a bolo zriadené
telematické centrum odborného vzdelávania.
c) Vytvorenie špeciálnej podpory pre deti so zdravotným postihnutím
a pre sociálne slabšie skupiny a Rómov.
Služby pre rodičov detí s postihnutím sa poskytujú prostredníctvom webovej
stránky www.rocepo.sk, na ktorej sa zabezpečuje poradenstvo aj v IKT
v rámci Rómskeho centra (ROCEPO). Priemerná denná návštevnosť je
v rozpätí 10 - 40 užívateľov.
K 30.8. MS SR vyhlásilo výzvu na podávanie projektov na podporu evzdelávania pre detí so zdravotným postinutím a pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia.s celkovou dotáciou 5 mil. Sk. Do projektu bolo
zapojených 275 škôl – vyhovené bolo 44 školám.
70 mil.,-Sk
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Finančné prostriedky, ktoré 60 mil.,- Sk
boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
a) Implementácia IKT do vzdelávacích osnov na všetkých stupňoch škôl
b) Upraviť učebné osnovy tak, aby umožnili používať nové učebné metódy založené na
informačných a komunikačných technológiách.
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
priebežne

1.g.3

Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia merateľného
pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
Obsahové zmeny budú nadväzovať na nový školský zákon a na vyškolenie
učiteľov na využívanie IKT vo vyučovaní.
počet schválených učebných osnov so zapracovaním využívania IKT
v jednotlivých predmetoch (okrem informatiky)
cieľ splnený na 60 %
Zatiaľ nie je schválený školský zákon, v ktorom sa plánuje uskutočnenie
obsahovej prestavby. Na lepšie využívanie IKT vo vyučovacom procese je
potrebné doplniť infraštruktúru (maximálne 10 žiakov na jeden počítač) a
vyškoliť učiteľov na používanie nových učebných metód s podporou IKT.
a) Implementácia IKT do vzdelávacích osnov na všetkých stupňoch
škôl
Merateľný ukazovateľ sa vo výkazoch MŠ SR nesleduje. Úloha čaká na
kurikulárnu reformu. Väčšie využívanie bude možné až po schválení nového
školského zákona.
MŠ SR realizuje grantový program pre financovanie projektov grafických
systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2007,
v ktorého rámci sa implementuje IKT do vzdelávacích osnov odorných
predmetov súvisiacich s používaním grafických systémov.
b) Upraviť učebné osnovy tak, aby umožnili používať nové učebné
metódy založené na informačných a komunikačných
technológiách
Učebné metódy v iných predmetoch ako je informatika, môžu učitelia
iniciatívne tvorivo upravovať, súčasná legislatíva im to umožňuje.
Obsahové zmeny budú nadväzovať na nový školský zákon a na vyškolenie
učiteľov na základnú a funkčnú gramotnosť v IKT.
V rámci ESF sa realizujú mnohé ďalšie projekty v oblasti e-vzdelávania.
1,5 mil.,- Sk

Finančné prostriedky
určené na realizáciu úlohy:
Finančné prostriedky, ktoré 1,5 mil.,- Sk
boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
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Číslo
úlohy:

2.a.1

Názov úlohy:
Zabezpečiť IKT kompetencie na 1. a 2. úrovni v informačných technológiách vo výchovnovzdelávacom procese pre učiteľov a ich prepojenie na kariérový postup.

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
priebežne
Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia merateľného
pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
problémy s čerpaním finančných prostriedkov z ESF
počet vyškolených učiteľov
počet pedagógov používajúcich IKT vo výchovno-vzdelávacom procese
merateľný ukazovateľ splnený na 33 % za ciele určené v roku 2007
problémy s čerpaním finančných prostriedkov z ESF
Počet preškolených učiteľov je cca 9 500 v rámci školení. Využitie IKT vo
vyučovacích predmetoch – funkčná gramotnosť pedagogických
zamestnancov v informačných technológiách. Školenie sa koná na základe
vyhlášky 42/1996 o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov.
Počet pedagógov používajúcich IKT vo výchovno-vzdelávacom procese je
50 174 (ÚIPŠ 2007).
33,6 mil.,- Sk

Finančné prostriedky
určené na realizáciu úlohy:
Finančné prostriedky, ktoré 10 mil.,- Sk
boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
a) Vytvorenie modelových inovačných škôl a sietí spolupracujúcich škôl na podporu
využívania IKT vo výchovno-vzdelávacom procese.
b) Otvorená škola – projekt pre podporu budovania informačnej spoločnosti (spolupráca
škôl s rodičmi, samosprávou, verejnou správou a štátnou správou, podnikmi, NGO
a pod.).
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
priebežne

2.a.3

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
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Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

¾ počet modelových inovačných škôl
¾ počet projektov na spoluprácu
merateľný ukazovateľ splnený na 100 % za ciele určené v r. 2007

Počet modelových inovačných škôl: 0
Počet projektov na spoluprácu: 166
a) Vytvorenie modelových inovačných škôl a sietí spolupracujúcich
škôl na podporu využívania IKT vo výchovno-vzdelávacom procese.
Na elektronickú spoluprácu škôl slúži portál www.etwinning.sk pre školy.
V septembri sa uskutočnila národná konferencia projektu etwinning, ktorú
usporiadala Národná služba pre elektronickú spoluprácu v Žiline a rad
regionálnych workshopov.
V r. 2007 sa uskutočnila konferencia Didinfo s medzinárodnou účasťou,
konferencia ESP (Európsky školský projekt), multimediálny projekt
Zaspievajme si a návšteva rakúskych učiteľov zo všetkých stupňov
vzdelávania za účelom podpory spoločných projektov zameraných na
využívanie IKT a elearningu.
b) Otvorená škola – projekt pre podporu budovania informačnej
spoločnosti (spolupráca škôl s rodičmi, samosprávou, verejnou
správou a štátnou správou, podnikmi, NGO a pod.).
V júni 2007 MS SR vyhlásilo výzvu na podávanie projektov Otvorenej školy na
inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií s
cieľom podnietiť spoluprácu základných a stredných škôl s partnermi mimo
školy na podporu budovania informačnej spoločnosti s celkovou dotáciou 10
mil. Sk. Projekty predložilo 577 škôl, vyhovené bolo 66 školám.
V ďalšom období bude táto úloha odpočtovaná s úlohou 2.a.6.
11 mil.,- Sk
11 mil.,- Sk

Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Zabezpečiť každému žiakovi možnosť nadobudnúť základnú digitálnu gramotnosť do
ukončenia povinnej školskej dochádzky. Podporovať pilotné projekty, výmenu najlepších
praktík a koordinovať výskumné úsilie prostredníctvom vzdelávacích a IKT programov EÚ.
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
priebežne

2.a.5

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
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Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
¾ zavedenie povinného predmetu informatika, resp. práca s PC do učebných
pokroku:
osnov základných škôl
¾ počet podporených pilotných projektov
¾ správa o výmene najlepších praktík a koordinácií výskumné úsilie
prostredníctvom vzdelávacích a IKT programov EÚ
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 100 % za ciele určené v roku 2007
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia Všetci žiaci, ktorí riadne študujú, majú možnosť nadobudnúť základnú
úlohy k 31.12.2007:
digitálnu gramotnosť do ukončenia povinnej školskej dochádzky.
K 1.9.2007 vstúpili do platnosti tri nové učebné plány v ZŠ, v ktorých majú
žiaci informatickú výchovu povinnú od 1. alebo 3. ročníka, resp. majú povinný
predmet informatika od 5. ročníka. Ďalej majú žiaci ZŠ povinný predmet
informatika v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných
predmetov a v triedach s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy. Prácu
s PC majú zavedenú mnohé školy ako nepovinný predmet, resp. v rámci
povinných predmetov ako ich integrovanú súčasť v prípade, že škola má na to
podmienky.
Na informovanie a zdieľanie osvedčených postupov slúži portál MŠ SR
www.minedu.sk a ďalšie portály, ktoré sú na tejto stránke a prostredníctvom
pedagogicko-organizačných pokynov zverejnené. Na elektronickú spoluprácu
škôl slúži portál www.etwinning.sk pre školy. V septembri sa uskutočnila
národná konferencia projektu etwinning, ktorú usporiadala Národná služba pre
elektronickú spoluprácu v Žiline.
MŠ SR má zastúpenie v medzinárodných komisiách EÚ, je členom IEA, ktorá
koordinuje projekt SITES 2006 (druhá štúdia o informačných technológiách vo
vzdelávaní).
Finančné prostriedky
1 mil.,- Sk
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
1 mil.,- Sk
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
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Číslo
úlohy:

2.a.6

Názov úlohy:
a) Otvorená škola - projekt pre podporu budovania informačnej spoločnosti (spolupráca
škôl s rodičmi, samosprávou, verejnou a štátnou správou, podnikmi, NGO a pod.).

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
2008
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
¾ počet pedagógov využívajúcich počítače v pedagogickom procese
pokroku:
v percentách
¾ počet žiakov využívajúcich počítače v pedagogickom procese v percentách
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 100 % za ciele určené v roku 2007
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
Počet pedagógov využívajúcich počítače v pedagogickom procese
úlohy k 31.12.2007:
v percentách: 80%
Počet žiakov využívajúcich počítače v pedagogickom procese
v percentách: 68%
V júni 2007. MS SR vyhlásilo výzvu na podávanie projektov Otvorenej školy
na inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných
technológií s cieľom podnietiť spoluprácu základných a stredných škôl s
partnermi mimo školy na podporu budovania informačnej spoločnosti
s celkovou dotáciou 10 mil. Sk. Projekty predložilo 577 škôl, vyhovené bolo 66
školám.
V ďalšom období bude táto úloha odpočtovaná s úlohou 2.a.3.
Finančné prostriedky
10 mil.,- Sk
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
10 mil.,-Sk
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
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Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Vypracovať a realizovať program zvyšovania digitálnej gramotnosti zamestnancov v štátnej
a verejnej službe. Realizovať Koncepciu informačného systému v štátnej službe. Uplatniť
medzinárodne uznávané programy typu ECDL.
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne

2.b.1

Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

2.c.1

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

percento štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu na
štátnozamestnaneckom mieste, ktorý získali certifikát ECDL - Štart
merateľný ukazovateľ splnený na 100 %

Do eLearningového vzdelávania na zvýšenie digitálnej gramotnosti, ktoré
realizuje MF SR, je zapojených 11300 zamestnancov verejnej správy.
Priebežne prebiehajú skúšky a prezenčné vzdelávania zamestnancov
jednotlivých služobných úradov. Očakávame v roku 2008 nárast na 14 000
frekventantov. Náklady na projekt v roku 2007 dosiahli výšku 52 mil. a všetky
náklady boli prefinancované cez ESF. Vzhľadom na to, že Úrad pre štátnu
službu mal realizovať informačný systém v štátnej službe a tento úrad bol
zrušený, nedá sa táto časť úlohy realizovať. Počet štátnych zamestnancov,
ktorí úspešne vykonali ECDL skúšky bude známy po ukončení projekov na
jednotlivých služobných úradoch a ich vyhodnotení (koniec roku 2008).
52 mil.,- Sk
52 mil.,- Sk

Názov úlohy:
Spolupracovať na európskej úrovni na efektívnej koordinácii opatrení zameraných na
dostupnosť informácií pre všetkých prostredníctvom výmeny najlepších praktík.

Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme
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Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
¾ aktualizácia informácií na portály www.epractice.eu
pokroku:
¾ zverejňovanie najlepších praktík iných členských štátov v oblasti
informatizácie spoločnosti
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 50 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
Zamestnanci sekcie informatizácie spoločnosti Ministerstva financií SR sa
úlohy k 31.12.2007:
pravidelne zúčastňovali na zasadaniach výboru pre paneurópske služby
elektronickej verejnej správy a jeho pracovných skupín. Taktiež sú nominovaní
vo výbore pre informačnú, počítačovú a komunikačnú politiku a jeho troch
pracovných skupinách.
V roku 2007 boli niekoľkokrát aktualizované informácie zo Slovenskej
republiky zverejnené na portáli www.epractice.eu, ktorý je zameraný na
výmenu najlepších praktík v oblasti elektronickej verejnej správy. Taktiež
dochádzalo ku komunikácii a vzájomnému vymieňaniu informácií s rôznymi
medzinárodnými inštitúciami z oblastí eGovernment, eInclusion, Broadband,
eHealth a ďalších.
Finančné prostriedky
250 tis.,- Sk
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
250 tis.,- Sk
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Zabezpečiť pripojenie 80% škôl do vysokorýchlostného internetu.

3.a.1
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
2008
Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
percento pripojených škôl
pokroku:
Plnenie merateľných
cieľ splnený na 63 % v roku 2007
ukazovateľov pokroku:
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Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

Približne 97% škôl má pripojenie do internetu. Kritickým miestom je neúplné,
resp. nedostatočné pripojenie vzhľadom na optimálne parametre (ISDN, 128
kbps) má približne 37 % pripojených škôl). Vysokorýchlostné internetové
pripojenie (aDSL, 1536/256 kbps) – má približne 63 % pripojených škôl. Na
približne 100 základných a 50 stredných školách (v dôsledku zriaďovania,
rušenia a združovania škôl) nie je žiadne pripojenie.
132 mil.,- Sk
132 mil.,- Sk

Názov úlohy:
Zamerať sa na posilnenie konkurencie v miestnych prístupových sieťach. Identifikovať
prekážky a vyriešiť sporné otázky, ktoré bránia posilňovaniu konkurencie v miestnych
prístupových sieťach a následne priebežne zverejňovať správy o ich odstránení na
internete.
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne
Číslo
úlohy:

3.b.1

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
vypracovanie štúdie možnosti efektívneho využitia elektronickej komunikačnej
pokroku:
infraštruktúry vlastnenej subjektmi, v ktorých má štát majoritný vlastnícky
podiel chrbticových sietí
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 100 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v zmysle uznesenia vlády SR
úlohy k 31.12.2007:
č. 199/2006 z 1. marca 2006 zabezpečilo vypracovanie štúdie „Efektívne
využívanie elektronickej komunikačnej infraštruktúry vlastnenej subjektami,
v ktorých má štát väčšinový podiel“. Táto štúdia bola vypracovaná firmou
TelTemp, s. r. o. Záverom vypracovanej štúdie bolo vytvoriť štátom riadenú
telekomunikačnú organizáciu, založenú na komerčnej báze, čoho následkom
sa umožní zvýšenie reálnej konkurencie v poskytovaní služieb elektronickej
komunikácie a tým aj zníženie cien pre štátnu správu, územnú samosprávu,
verejné inštitúcie na celom území Slovenskej republiky.
V ďalšom období sa táto úloha bude odpočtovať s úlohou 3.b.2.
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Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

845 tis.,- Sk
845 tis.,- Sk

Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Pomocou nástrojov verejného financovania uprednostniť podporu rozvoja informačnej
infraštruktúry a projektov tam, kde je to potrebné a bez narušenia konkurencie, hlavne v
menej rozvinutých regiónoch.
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne

3.b.2

Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

počet podaných projektov v rámci operačného programu Informatizácia
spoločnosti.
merateľný ukazovateľ splnený na 10 %

17. septembra 2007 bol schválený operačný program Informatizácia
spoločnosti (ďalej len „OPIS“)Európskou komisou. OPIS má tri prioritné osi,
treťou prioritnou osou je Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu.
V súčasnosti Úrad vlády SR ako riadiaci orgán pre OPIS a Ministerstvo
financií ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pripravujú
ďalšie programové dokumenty, potrebné k vyhláseniu výziev pre predkladanie
projektov.
V ďalšom období sa táto úloha bude odpočtovať s úlohou 3.b.1.
96,2 mil.,- EUR
Finančné prostriedky neboli čerpané
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Číslo
úlohy:

3.b.3

Názov úlohy:
Zamerať sa na zavedenie digitálnych televíznych služieb vrátane internetu a na zvýšenie
vzájomnej spolupráce v rámci dobrovoľnej, priemyslom inicializovanej štandardizácie.

Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Termín úlohy:
priebežne
Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

¾ schválenie zákona o digitálnom vysielaní
¾ príprava všeobecne záväzného právneho predpisu
¾ počet realizovaných projektov výskumu a vývoja
merateľný ukazovateľ splnený na 100 %

Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb
úlohy k 31.12.2007:
a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho
prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom
vysielaní) nadobudol účinnosť dňa 31. 5. 2007.
Koncom roku 2007 pripravil Telekomunikačný úrad SR návrh opatrenia,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového
spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny
spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky
prechodu). Dňa 2. januára 2008 bol návrh opatrenia predložený na
pripomienkové konanie.
V roku 2007 MDPT SR v rámci projektov výskumu a vývoja realizovalo 14
projektov s obsahovým zameraním na výskum problematiky prechodu na
pozemské digitálne televízne vysielanie.
Finančné prostriedky
10 mil.,- Sk
určené na realizáciu úlohy:
Finančné prostriedky, ktoré 11 mil.,- Sk
boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:
Názov úlohy:
Zdokonaliť celkovú bezpečnosť online transakcií: podporou certifikátov bezpečnosti,
inicializovaných priemyslom prostredníctvom koordinácie úsilia a vzájomného uznania,
zahrnujúc odbornú certifikáciu informačnej bezpečnosti, stimulovaním verejno / súkromnej
spolupráce na zabezpečení spoľahlivosti informačných infraštruktúr (vrátane rozvoja
systémov včasného varovania).
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne
Číslo
úlohy:

3.c.1
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Plnenie úlohy:

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Plnenie merateľných
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

vytvorenie GOVCERT, sumarizácie projektov využívajúcich el. podpis a
certifikáty bezpečnosti, vydanie štandardov bezpečnosti prevádzky IS
merateľný ukazovateľ splnený na 50 %

Bol vypracovaný strategický dokument „Návrh organizačného, personálneho,
materiálno-technického a finančného zabezpečenia jednotky“ pre riešenie
problematiky počítačového zločinu, vzájomnej spolupráce, výmeny informácií
a skúseností na vnútroštátnej úrovni s prepojením do celoeurópskeho
priestoru. V 1. polroku bude predložený na VPK a následne na rokovanie
vlády SR. Je pripravená novelizácia výnosu k zák. č. 275/2006 Z. z. o ISVS
pre časť štandardov bezpečnosti prevádzky IS.
150 tis.,- Sk
150 tis.,- Sk

Názov úlohy:
Zabezpečiť školenia / vzdelávanie legislatívnych pracovníkov, súdneho personálu a
priemyselných špecialistov v oblasti posilnenia práva, hi-tech kriminality a otázok
bezpečnosti (ako je boj proti počítačovej kriminalite, zneužívaniu počítačov a pod.).
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne
Číslo
úlohy:

3.c.2

Plnenie úlohy:

úloha je splnená
úlohu plníme v stanovenom termíne
úlohu plníme so sklzom
úlohu neplníme

Zdôvodnenie neplnenia
alebo čiastočného plnenia
úlohy:
Merateľné ukazovatele
realizácia školení
pokroku:
Plnenie merateľných
merateľný ukazovateľ splnený na 20 %
ukazovateľov pokroku:
Zdôvodnenie
nedosiahnutia
merateľného pokroku:
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Celkové zhrnutie plnenia
úlohy k 31.12.2007:

Vypracovaná „Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR“.
Predpoklad predloženia na VPK v 1. polroku 2008. Po schválení dokumentu
bude nasledovať materiál týkajúci sa vzdelávania v IB.

Finančné prostriedky
určené na realizáciu
úlohy:
Finančné prostriedky,
ktoré boli vyčerpané na
realizáciu úlohy k 31. 12.
2007:

Finančné prostriedky neboli vyčlenené.
Finančné prostriedky neboli čerpané.
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Aktualizácia úloh akčného plánu v ďalších rokoch
AP pre rok 2008 celkovo pozostáva z 31 úloh (3 nosných úloh a 28 podporných úloh).
Súčasťou AP pre rok 2008 je aj 21 úloh z AP pre rok 2007, z toho 6 úloh nebolo splnených.
AP pre rok 2008 zahŕňa aj 10 novovytvorených úloh.

0. Urýchliť budovanie základných pilierov informačnej spoločnosti
Štandardizovaná tvorba a integrácia užitočného obsahu – informácií a služieb – pre
A
fyzické a právnické osoby
Číslo Názov úlohy:
úlohy: Posilnenie a redundancia infraštruktúry vládnej nadrezortnej siete GOVNET v súvislosti so
skvalitnením zabezpečenia prenosu neutajovaných skutočností pre orgány štátnej správy
a prenosu klasifikovaných skutočností do úrovne – vyhradené s ohľadom na bezpečnostné
požiadavky informačnej siete EÚ TESTA
Gestor úlohy: Vedúci úradu vlády SR
Termín úlohy:
31. marec 2008

A.1

Merateľné ukazovatele
pokroku:

Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

¾ realizácia bezpečnostného projektu vládnej nadrezortnej siete GOVNET
¾ výstavba nového dátového centra siete GOVNET Úradu vlády SR, ktoré
bude spĺňať sprísnené požiadavky fyzickej, objektovej a aplikačnej
bezpečnosti
¾ zabezpečenie nového objektu technologickým a bezpečnostným
zariadením pre následné umiestnenie redundancie siete GOVNET
a premostenie pôvodného dátového centra
¾ odovzdanie nového dátového centra Úradu vlády SR do prevádzky
Príslušný úrad nezaslal požadované informácie.

Číslo Názov úlohy:
úlohy: Dobudovanie základných funkcionalít a modulov Ústredného portálu verejnej správy pre
integráciu elektronických služieb poskytovaných orgánmi verejnej správy na rozhraní
portálu
Gestor úlohy: Vedúci úradu vlády SR
Termín úlohy:
31. december 2008

A.2
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Merateľné ukazovatele
pokroku:

Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

¾ doplnenie komponentov centrálnej elektronickej podateľne a ich
prevádzka
¾ spustenie transakčnej formy komunikácie elektronických služieb
správnych orgánov, ktoré elektronické služby poskytujú
¾ integrácia šiestich elektronických služieb centrálnych správnych orgánov
na Ústredný portál verejnej správy (špecifikácia podľa rozhodnutia
riadiaceho výboru Ústredný portál verejnej správy)
¾ konsolidácia informačného obsahu Ústredného portálu verejnej správy
a jeho transakčného jadra vo vzťahu k novým elektronickým službám
¾ 20% zvýšenie návštevnosti Ústredného portálu verejnej správy
Príslušný úrad nezaslal požadované informácie.

Číslo Názov úlohy:
úlohy: Stimulovať tvorbu digitálneho obsahu - informácií a služieb - zameraného na praktické
použitie z pohľadu občana a súkromného sektora.
Zabezpečiť tvorbu, aktualizáciu a sprístupnenie verejných informácií a služieb online vrátane
právnických, administratívnych, kultúrnych, environmentálnych a dopravných informácií s
prepojením na centrálny portál. Poskytnúť súčinnosť a zabezpečiť spoluprácu pri udržiavaní
aktuálneho stavu centrálneho portálu a zabezpečiť aktívne permanentné poskytovanie
informácií pre potreby centrálneho portálu
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne

A.5

Merateľné ukazovatele
pokroku:
Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

počet služieb vytvorených online prepojených na centrálny portál
Prostriedky budú čerpané prostredníctvom operačného programu
Informatizácia spoločnosti s rozpočtom takmer 1,2 miliardy EUR. Pričom na
prvú priorinú os: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
je vyčlenených približne 70,7 % celkových finančných prostriedkov.

1. Stimulovať využívanie internetu tvorbou a poskytovaním relevantného obsahu
1. a
Urýchliť e-obchod
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Stimulovať zvýšenú flexibilitu pri regulácii e-obchodu. Podporovať elektronizáciu malých a
stredných podnikov ("Go Digital") koordináciou vzájomnej výmeny vedomostí a informácií
o praktických príkladoch, pripravenosti na e-obchod a meraní ukazovateľov
(benchmarking). Zriadiť "referenčné centrá" s úlohou pomôcť malým a stredným podnikom
začleniť e-obchod do obchodných stratégií.
Gestor úlohy: Minister hospodárstva SR
Termín úlohy:
priebežne

1.a.1

Merateľné ukazovatele
pokroku:

¾ vytvorenie referenčných centier
¾ vytvorenie služieb s e- obchodom
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Návrh finančných
Finančné prostriedky neboli vyčlenené.
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej rozpočtovej
kapitoly):
Číslo
úlohy:

1.a.3

Názov úlohy:
Zaviesť systém elektronických identifikačných preukazov totožnosti ako predpokladu
využívania integrovaných služieb v režime online.

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
2009
Merateľné ukazovatele
technicky pripraviť možnosť vydávania občianskych preukazov do preukazov
pokroku:
s elektronickým čipom pre zaručený elektronický podpis
Návrh finančných
Finančné prostriedky zatiaľ neboli vyčlenené.
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej rozpočtovej
kapitoly):

1. b Verejná správa online – elektronický prístup k verejným službám
Číslo
úlohy:

1.b.1

Názov úlohy:
Budovanie siete Jednotných kontaktných miest (JKM) – znižovanie administratívnych
postupov pri začatí podnikania.

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
2009
Merateľné ukazovatele
pokroku:

Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej rozpočtovej
kapitoly):
Číslo
úlohy:

1.b.3

¾ poskytovanie služieb JKM pre fyzické osoby (FO) SR a pre právnické
osoby (PO) SR podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
¾ poskytovanie služieb JKM FO/PO EÚ podnikajúce na základe
živnostenského oprávnenia
¾ elektronická komunikácia občana so živnostenským úradom
¾ IMI – informačný system pre vnútorný trh – administratívna spolupráca
prostredníctvom elektronických zariadení medzi organizáciami s
rovnakými kompetenciami v jednotlivých členských štátoch EÚ
Predpokladá sa financovanie z operačného programu Informatizácia
spoločnosti.

Názov úlohy:
Umožniť všeobecný elektronický prístup k základným verejným službám. ("Cestovná
mapa" k e-Governmentu)

Gestor úlohy: Minister financií SR
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Termín úlohy:

priebežne

Merateľné ukazovatele
pokroku:

¾ realizácia úloh cestovnej mapy
¾ počet vytvorených online služieb na úrovni 4/4
¾ počet základných kategórií služieb verejnej správy, ktoré dosiahli
najvyššiu úroveň (4/4, resp. 3/3) z 20 služieb sledovaných Radou EÚ.
Návrh finančných
Prostriedky budú čerpané prostredníctvom operačného programu
prostriedkov určených na
Informatizácia spoločnosti s rozpočtom takmer 1,2 miliardy EUR. Pričom na
realizáciu úlohy na ďalšie
prvú priorinú os: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
roky (z vlastnej rozpočtovej služieb je vyčlenených približne 70,7 % celkových finančných prostriedkov.
kapitoly):
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Vytvoriť "Systém základných registrov VS" ako systém navzájom prepojených a
harmonizovaných registrov, ktorý bude povinne zdielateľný všetkými IS VS a bude
celoplošne sprístupniteľný.
a) Vypracovať návrh základných východísk a princípov systému základných registrov
VS ako systému navzájom prepojených a harmonizovaných registrov
b) Vypracovať návrh realizačnej štúdie s cieľom konkretizovať údajové objekty
systému a otestovať možnosti ich prepojenia do funkčného kooperujúceho celku
c) Vypracovať návrh legislatívneho zámeru zákona o elektronickej verejnej správe
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne

1.b.5

Merateľné ukazovatele
pokroku:
Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej rozpočtovej
kapitoly):
Číslo
úlohy:

1.b.6

¾ predložiť návrh základných východísk
¾ návrh realizačnej štúdie
¾ návrh právneho predpisu zákona o elektronickej verejnej správe
Prostriedky budú čerpané prostredníctvom operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

Názov úlohy:
Zabezpečiť vypracovanie definície a schválenie zavedenia Bezvýznamového identifikátora
fyzických osôb (BIFO) pre registre verejnej správy.

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
2008
Merateľné ukazovatele
zavedenie identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami
pokroku:
verejnej správy a vytvorenie jednoznačného identifikátora z rodného čísla
Návrh finančných
Finančné prostriedky zatiaľ neboli vyčlenené.
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej rozpočtovej
kapitoly):
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Číslo
úlohy:

1.b.7

Názov úlohy:
Realizácia projektov a úloh z Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy
v rezorte kultúry na roky 2007 - 2010

Gestor úlohy: Minister kultúry SR
Termín úlohy:
2008 - 2010
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
Číslo
úlohy:

¾ počet zrealizovaných projektov zameraných na poskytovanie
elektronických služieb pre verejnosť
¾ počet zdigitalizovaných subjektov hmotného a nehmotného kultúrneho
dedičstva
220 mil.,- Sk pre rok 2008

Názov úlohy:
Centralizácia tlačových výstupov Katastra nehnuteľností smerom k občanom

1.b.8
Gestor úlohy: Predseda úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Termín úlohy:
2008
Merateľné ukazovatele
pokroku:

Centralizácia výstupu z Katastra nehnuteľností na občana zasielané
automaticky cez obálkovačku (z jedného miesta v SR, ktoré bude centrálne
zbierať údaje z akejkoľvek Správy katastra nehnuteľností).

Návrh finančných
8 mil.,- Sk
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Zabezpečiť aktuálnosť JASPI.

1.b.9
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Termín úlohy:
2009
Merateľné ukazovatele
pokroku:

¾ predložiť návrh riešenia systému JASPI vrátane legislatívneho
zabezpečenia
¾ zabezpečiť relevanciu vkladaných dokumentov na základe el. podpisu

Návrh finančných
Finančné prostriedky neboli vyčlenené.
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
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Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Vypracovať a predložiť návrh prepojenia systému JASPI so systémami EÚ.

1.b.10
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Termín úlohy:
2009
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
Číslo
úlohy:

predložiť návrh základných východísk
predložiť legislatívny zámer
predložiť návrh realizačnej štúdie
Finančné prostriedky neboli vyčlenené.

Názov úlohy:
Geoportál

1.b.11
Gestor úlohy: Predseda úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Termín úlohy:
2008-2009
Merateľné ukazovatele
sprístupnenie rezortných geodetických a katastrálnych informácií ako služieb
pokroku:
podľa direktívy INSPIRE
Návrh finančných
26 mil.,- Sk
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Vybudovanie Základnej bázy pre geografické informačné systémy (ZBGIS) - ako
nadrezortného systému priestorových informácií (úloha vyplýva zo zákona NR SR č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii).
Gestor úlohy: Predseda úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Termín úlohy:
2011

1.b.12

Merateľné ukazovatele
databázové spracovanie fotogrametrických údajov, atribútov a metaúdajov
pokroku:
v rozsahu 1500 km2 na rok 2008
Návrh finančných
12,1 mil.,- Sk
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
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Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Realizovať Program elektronizácie knižníc (zabezpečiť vo verejných a vedeckých
knižniciach budovanie verejných internetových pracovísk pre všetky skupiny občanov s
prístupom k verejným informačným zdrojom a službám).
Gestor úlohy: Minister kultúry SR
Termín úlohy:
priebežne

1.b.13

Merateľné ukazovatele
počet verejných knižníc s profesionálnym zamestnancom s aspoň jedným
pokroku:
verejne prístupným počítačom pripojeným na širokopásmový internet
Návrh finančných
220 mil.,- Sk pre rok 2008
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Realizovať plne online službu podania žiadosti o príspevky na deti.

1.b.14
Gestor úlohy: Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Termín úlohy:
2008
Merateľné ukazovatele
spustenie služby podania žiadosti o príspevky na deti k (4. úroveň služby)
pokroku:
Návrh finančných
Hardvérové vybavenie: 0,7 mil.,- Sk
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Zjednotenie komunikačných vrstiev v rezorte geodézie, kartografie a katastra SR

1.b.16
Gestor úlohy: Predseda úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Termín úlohy:
2008 - 2009
Merateľné ukazovatele
pokroku:

zjednotenie komunikačnej platformy na báze WAN siete, presun pevných
telefónnych liniek do IP priestoru a príprava na integráciu pre ďalšie
komunikačné služby

Návrh finančných
12,5 mil.,- Sk
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
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Číslo
úlohy:

1.b.17

Názov úlohy:
Pripojenie oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately do APV ISOP automatizovaného systému administrácie sociálnych dávok

Gestor úlohy: Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Termín úlohy:
31. 12. 2009
Merateľné ukazovatele
pokroku:

rok 2008 – analýza
rok 2009 – implementácia, realizácia a pripojenie detských domovov do siete
Socnet
Návrh finančných
500 tis.,- Sk – analýza
prostriedkov určených na 15 mil.,- Sk – implementácia, realizácia a pripojenie detských domovov do
realizáciu úlohy na ďalšie siete Socnet
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

1. c Zdravotníctvo online
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Integrácia informačnej sústavy zdravotníctva, návrh a aktualizácia integračných nástrojov
(centrálnych číselníkov, klasifikácií, protokolov a rozhraní) a štandardov pre zdravotnícku
informatiku s prihliadnutím na medzinárodné štandardy a prostredie v SR
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR
Termín úlohy:
2009

1.c.1

Merateľné ukazovatele
pokroku:
Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej rozpočtovej
kapitoly):
Číslo
úlohy:

1.c.3

Návrh a aktualizácia integračných nástrojov (centrálnych číselníkov,
klasifikácií, protokolov a rozhraní) a štandardov pre zdravotnícku informatiku,
pilotný projekt, dátové úložisko.
Požadované finančné prostriedky neboli doteraz vyčlenené.
MZ SR vyčíslilo prostriedky na splnenie tejto úlohy v sume 2 600 mil.,- Sk

Názov úlohy:
Informatizácia zdravotníckych zariadení, národné a regionálne zdravotnícke infraštruktúry
a ich prepájanie s verejnými zdravotníckymi sieťami EÚ.

Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR
Termín úlohy:
2009
Merateľné ukazovatele
pokroku:

Počet typov informatizovaných zdravotníckych zariadení – poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti (PZS), napr. všeobecná ambulantná starostlivosť,
špecializovaná ambulantná starostlivosť, ústavná starostlivosť, lekárska
starostlivosť a pod.
Návrh finančných
Požadované finančné prostriedky neboli doteraz vyčlenené.
prostriedkov určených na MZ SR vyčíslilo prostriedky na splnenie tejto úlohy v sume 3 000 mil.,- Sk
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
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Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Rozvoj informačných systémov pre podporu politiky verejného zdravotníctva

1.c.4
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR
Termín úlohy:
2009
Merateľné ukazovatele
Počet druhov aplikácií nasadených do prevádzky
pokroku:
Návrh finančných
Požadované finančné prostriedky neboli doteraz vyčlenené.
prostriedkov určených na MZ SR vyčíslilo prostriedky na splnenie tejto úlohy v sume 50 mil.,- Sk
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej rozpočtovej
kapitoly):

1. d Národný digitálny obsah pre globálne siete
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Podporovať budovanie národných digitálnych knižníc pre vedu, výskum, techniku a
vzdelávanie, systémov elektronického publikovania a digitalizáciu národného dedičstva
(otvorených národných digitálnych archívov, digitalizáciu fondov, zbierok pamäťových
inštitúcií atď.).
Gestor úlohy: Minister kultúry SR
Termín úlohy:
priebežne

1.d.1

Merateľné ukazovatele
počet digitalizačných pracovísk v rezorte kultúry
pokroku:
Návrh finančných
Príslušný rezort nezaslal požadované informácie.
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Portál kultúry

1.d.2
Gestor úlohy: Minister kultúry SR
Termín úlohy:
2008
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

sprístupnenie informácií a štruktúrovaných dát vrátane registrov za všetky
oblasti kultúry pre verejnosť prostredníctvom jediného prístupového miesta na
internete
60 mil.,- Sk
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Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Vybudovanie internetového portálu, ktorý poskytne ľahší a cezhraničný prístup
k archívnemu dedičstvu uloženému v štátnych archívoch SR a verejných archívoch
členských krajín EÚ.
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
2010

1.d.5

Merateľné ukazovatele
pokroku:

¾ vybudovanie centrálneho miesta prístupu k základným informáciám
o archívnom dedičstve v štátnych archívoch SR, jeho obsahu, sprístupnení
a prístupe k nemu
¾ prepojenie na internetový archívny portál archívov členských štátov EÚ
¾ funkčná prevádzka portálu
¾ počet štátnych archívov pripojených na portál
¾ počet dostupných služieb pre verejnosť
Návrh finančných
Prostriedky budú čerpané prostredníctvom operačného programu
prostriedkov určených na Informatizácia spoločnosti.
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
Číslo
úlohy:

1.d.6

Názov úlohy:
Vytvorenie technických podmienok pre vyhotovovanie študijných kópií a online prístup
k archívnym dokumentom uloženým v štátnych archívoch SR.

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
2010
Merateľné ukazovatele
pokroku:

Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej rozpočtovej
kapitoly):

¾ počet špecializovaných pracovísk a zamestnancov pre digitalizovanie
archívnych dokumentov
¾ počet zverejnených archívnych pomôcok a informácií o archívnych
dokumentoch
¾ počet zverejnených digitalizovaných archívnych dokumentov
¾ počet predložených / zverejnených digitálnych kópií archívnych
dokumentov žiadateľovi v porovnaní s počtom predkladaných
originálov
¾ vytvoriť technické podmienky pre vyhotovovanie študijných kópií
archívnych dokumentov formou digitalizácie originálov
¾ postupne zabezpečovať digitalizáciu ďalších vybraných celkov
archívnych dokumentov podľa požiadaviek bádateľskej verejnosti
a koncepcie sprístupňovania archívnych súborov
¾ na základe informácií o archívnych dokumentoch z archívnych
pomôcok v elektronickej forme postupne zabezpečovať aj online
prístup k archívnym dokumentom uloženým v štátnych archívoch SR
Prostriedky budú čerpané prostredníctvom operačného programu
Informatizácia spoločnosti s rozpočtom takmer 1,2 miliardy EUR, pričom na
prioritnú os Rozvoj a obnova národnej infraštruktúry pamäťových a
fondových inštitúcií je vyčlenených približne 16,5 % celkových finančných
prostriedkov.
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Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Vybudovanie elektronického archívneho informačného systému (EAIS).

1.d.7
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
2010
Merateľné ukazovatele
pokroku:

Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej rozpočtovej
kapitoly):
Číslo
úlohy:

¾ počet štátnych archívov s vlastným portálom EAIS
¾ počet štátnych archívov pripojených na centrálny portál
¾ počet štátnych archívov s verejne prístupným PC s prístupom na
portál
¾ počet dostupných služieb prostredníctvom EAIS pre verejnosť
Prostriedky budú čerpané prostredníctvom operačného programu
Informatizácia spoločnosti s rozpočtom takmer 1,2 miliardy EUR, pričom
na prioritnú os Rozvoj a obnova národnej infraštruktúry pamäťových a
fondových inštitúcií je vyčlenených približne 16,5 % celkových finančných
prostriedkov.

Názov úlohy:
Inovácia IS CEHZ na hardvérovej, softvérovej a komunikačnej úrovni

1.d.8
Gestor úlohy: Ministerka pôdohospodárstva SR
Termín úlohy:
september 2008
Merateľné ukazovatele
pokroku:

inovovaný informačný systém

Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej rozpočtovej
kapitoly):

Príslušný rezort nezaslal požadované informácie.

Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Zavedenie integrovaného ekonomického systému rezortu pôdohospodárstva (IES RP)

1.d.9
Gestor úlohy: Ministerka pôdohospodárstva SR
Termín úlohy:
december 2008
Merateľné ukazovatele
pokroku:

integrovaný ekonomický systém rezortu pôdohospodárstva
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Návrh finančných
Príslušný rezort nezaslal požadované informácie.
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Vybudovanie národného digitálneho archívu

1.d.10
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Termín úlohy:
31.12.2013
Rok 2008: analýza stavu elektronizácie registratúrnych systémov orgánov
verejnej správy
Merateľné ukazovatele
¾ počet orgánov verejnej správy s komplexným systémom elektronickej
pokroku:
správy registratúry (príjem, tvorba, správa, uchovávanie a ochrana
elektronických dokumentov, poskytovania informácií)
¾ počet štátnych archívov s komplexným systémom umožňujúcim správu
elektronických archívnych dokumentov (preberanie, technické
spracovanie (metadáta, metóda a spôsob uchovania, bezpečnosť),
ochrana (autenticita, hodnovernosť), sprístupňovanie, prístup verejnosti
(prepojenie s elektronickým archívnym informačným systémom)
Návrh finančných
Náklady na rok 2008: 6 000.- tis. Sk z rozpočtu kapitoly 630
prostriedkov určených na
Celkové náklady: 500 000.- tis. Sk
realizáciu úlohy na ďalšie
Spolufinancovanie: 1. prioritná os Operačného programu Informatizácia
roky (z vlastnej rozpočtovej spoločnosti, opatrenie 1.1.
kapitoly):

1. e Inteligentné dopravné systémy
Názov úlohy:
Implementácia inteligentných dopravných služieb.

Číslo
úlohy:

1.e.1
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Termín úlohy:
priebežne
Merateľné ukazovatele
na rok 2008: Program rozvoja inteligentných dopravných systémov
pokroku:
Návrh finančných
12 mil.,- Sk na rok 2008
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

1. g

Vzdelávanie online
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Číslo
úlohy:

1.g.1

Názov úlohy:
Vypracovanie stratégie informatizácie regionálneho školstva, t. j. budovanie modernej
školy.

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
2008
Merateľné ukazovatele
schválenie stratégie informatizácie regionálneho školstva vládou SR
pokroku:
Návrh finančných
Finančné prostriedky neboli vyčlenené.
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
Názov úlohy:
a) Stimulovať tvorbu digitálneho obsahu (informácií a služieb) a edukačného softvéru
zameraného na praktické použitie vo výchovno-vzdelávacom procese.
b) Tvorba e-vzdelávania - class server - (vzdelávacie portály pre všetky stupne škôl).
c) Vytvorenie špeciálnej podpory pre deti so zdravotným postihnutím a pre sociálne
slabšie skupiny a Rómov.
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
priebežne
Číslo
úlohy:

1.g.2

Merateľné ukazovatele
pokroku:

Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

¾ počet nových titulov, počet šírených titulov
¾ počet prístupov na príslušné portály a systémy
¾ počet pedagógov využívajúcich počítače v pedagogickom procese
v percentách
¾ počet žiakov využívajúcich počítače v pedagogickom procese v percentách
10 mil.,- Sk

Názov úlohy:
a) Implementácia IKT do vzdelávacích osnov na všetkých stupňoch škôl
b) Upraviť učebné osnovy tak, aby umožnili používať nové učebné metódy založené na
informačných a komunikačných technológiách.
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
priebežne
Číslo
úlohy:

1.g.3

Merateľné ukazovatele
počet schválených učebných osnov so zapracovaním využívania IKT
pokroku:
v jednotlivých predmetoch (okrem informatiky)
Návrh finančných
Finančné prostriedky neboli vyčlenené.
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

2. Investície do ľudí a ich kvalifikácie
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2. a
Číslo
úlohy:

2.a.1

Európska mládež v digitálnom veku
Názov úlohy:
Zabezpečiť IKT kompetencie na 1. a 2. úrovni v informačných technológiách vo výchovnovzdelávacom procese pre učiteľov a ich prepojenie na kariérový postup.

Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
priebežne
Merateľné ukazovatele
¾ počet vyškolených učiteľov
pokroku:
¾ počet pedagógov používajúcich IKT vo výchovno-vzdelávacom procese
Návrh finančných
23,6 mil.,- Sk
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Vytvorenie modelových inovačných škôl a sietí spolupracujúcich škôl na podporu
využívania IKT vo výchovno-vzdelávacom procese.
Otvorená škola – projekt pre podporu budovania informačnej spoločnosti (spolupráca
škôl s rodičmi, samosprávou, verejnou správou a štátnou správou, podnikmi, NGO
a pod.).
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
priebežne

2.a.3

Merateľné ukazovatele
¾ počet modelových inovačných škôl
pokroku:
¾ počet projektov na spoluprácu
Návrh finančných
Príslušný rezort nezaslal požadované informácie.
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Zabezpečiť každému žiakovi možnosť nadobudnúť základnú digitálnu gramotnosť do
ukončenia povinnej školskej dochádzky. Podporovať pilotné projekty, výmenu najlepších
praktík a koordinovať výskumné úsilie prostredníctvom vzdelávacích a IKT programov EÚ.
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
priebežne

2.a.5

Merateľné ukazovatele
pokroku:

¾ zavedenie povinného predmetu informatika, resp. práca s PC do učebných
osnov základných škôl
¾ počet podporených pilotných projektov
¾ správa o výmene najlepších praktík a koordinácií výskumné úsilie
prostredníctvom vzdelávacích a IKT programov EÚ
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Návrh finančných
Príslušný rezort nezaslal požadované informácie.
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

2. b

Akvizícia zručností potrebných pre poskytovanie digitálnych informácií a služieb
u zamestnancov štátnej a verejnej správy

Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Zaradiť IKT kompetencie ako požiadavku do kvalifikačných požiadaviek učiteľa

2.b.2
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
2010
Merateľné ukazovatele
pokroku:

úprava príslušnej právnej normy

Návrh finančných
Príslušný rezort nezaslal požadované informácie.
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

2. c
Číslo
úlohy:

2.c.1

Umožniť všetkým účasť na tvorbe a prínosoch znalostnej ekonomiky
Názov úlohy:
Spolupracovať na európskej úrovni na efektívnej koordinácii opatrení zameraných na
dostupnosť informácií pre všetkých prostredníctvom výmeny najlepších praktík.

Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne
Merateľné ukazovatele
pokroku:
Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

¾ aktualizácia informácií 2-krát ročne na portály www.epractice.eu
¾ zverejňovanie najlepších praktík iných členských štátov v oblasti
informatizácie spoločnosti
Finančné prostriedky neboli vyčlenené.

3. Lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší internet
Podpora nasadenia moderných technológií pre prístup a konektivitu umožňujúcich
3. a
cenovo dostupné širokopásmové pripojenie k internetu pre všetkých občanov
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Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Zabezpečiť pripojenie 80% škôl do vysokorýchlostného internetu.

3.a.1
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR
Termín úlohy:
2008
Merateľné ukazovatele
percento pripojených škôl
pokroku:
Návrh finančných
Príslušný rezort nezaslal požadované informácie.
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

3. b Posilnenie konkurencie v poskytovaní prístupu k miestnym prístupovým sieťam
Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Pomocou nástrojov verejného financovania uprednostniť podporu rozvoja informačnej
infraštruktúry a projektov tam, kde je to potrebné a bez narušenia konkurencie, hlavne v
menej rozvinutých regiónoch.
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne

3.b.2

Merateľné ukazovatele
pokroku:

počet podaných projektov v rámci operačného programu Informatizácia
spoločnosti k tretej prioritnej osi: Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému
internetu
Návrh finančných
Prostriedky budú čerpané prostredníctvom operačného programu
prostriedkov určených na Informatizácia spoločnosti s rozpočtom takmer 1,2 miliardy EUR, pričom na
realizáciu úlohy na ďalšie prioritnú os Zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu je vyčlenených
roky (z vlastnej
približne 9,7 % celkových finančných prostriedkov.
rozpočtovej kapitoly):
Číslo
úlohy:

3.b.3

Názov úlohy:
Zamerať sa na zavedenie digitálnych televíznych služieb vrátane internetu a na zvýšenie
vzájomnej spolupráce v rámci dobrovoľnej, priemyslom inicializovanej štandardizácie.

Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Termín úlohy:
priebežne
Merateľné ukazovatele
pokroku:

Na rok 2008:
¾ vydanie opatrenia Telekomunikačného úradu SR (podmienky prechodu)
¾ načasovanie začiatku informačnej kampane v súlade s materiálom
„Koncepcia a zameranie informačnej kampane o prechode na pozemské
digitálne televízne vysielanie“
¾ počet realizovaných projektov výskumu a vývoja
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Návrh finančných
20 mil.,- Sk
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

3. c

Integrácia informačnej bezpečnosti do IT transakcií na všetkých úrovniach

Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Zdokonaliť celkovú bezpečnosť online transakcií: podporou certifikátov bezpečnosti,
inicializovaných priemyslom prostredníctvom koordinácie úsilia a vzájomného uznania,
zahrnujúc odbornú certifikáciu informačnej bezpečnosti, stimulovaním verejno / súkromnej
spolupráce na zabezpečení spoľahlivosti informačných infraštruktúr (vrátane rozvoja
systémov včasného varovania).
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne

3.c.1

Merateľné ukazovatele
pokroku:
Návrh finančných
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):

¾ vytvorenie GOVCERT, sumarizácie projektov využívajúcich el. podpis a
certifikáty bezpečnosti
¾ vydanie štandardov bezpečnosti prevádzky IS
20 mil.,- Sk

Číslo
úlohy:

Názov úlohy:
Zabezpečiť školenia / vzdelávanie legislatívnych pracovníkov, súdneho personálu a
priemyselných špecialistov v oblasti posilnenia práva, hi-tech kriminality a otázok
bezpečnosti (ako je boj proti počítačovej kriminalite, zneužívaniu počítačov a pod.).
Gestor úlohy: Minister financií SR
Termín úlohy:
priebežne

3.c.2

Merateľné ukazovatele
realizácia školení
pokroku:
Návrh finančných
1,5 mil.,- Sk
prostriedkov určených na
realizáciu úlohy na ďalšie
roky (z vlastnej
rozpočtovej kapitoly):
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Doložka
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť
a podnikateľské prostredie

Odhad dopadov na verejné financie
Návrh aktualizovaných úloh pre rok 2008 a ďalšie roky nemá žiadne nové finančné
nároky na štátny rozpočet, vzhľadom k tomu, že prostriedky na financovanie úloh sú
zabezpečené v rámci schválených limitov jednotlivých kapitol. Návrh aktualizovaných úloh
pre rok 2008 a ďalšie roky je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR z augusta 2006,
v ktorom sa vláda SR zaväzuje prijať účinné opatrenia na podporu informatizácie spoločnosti.
Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických
osôb
Uvedený materiál predpokladá pozitívny dopad na obyvateľstvo a zvyšovanie jeho
kvality života. Vytvára pozitívne prostredie na rozvoj podnikateľských aktivít z hľadiska
žiaduceho ekonomického rastu.

Odhad dopadov na životné prostredie
Materiál predpokladá pozitívny dopad na životné prostredie.

Odhad dopadov na zamestnanosť
Materiál nepredpokladá priamy dopad na zamestnanosť.

Odhad vplyvov na podnikateľské prostredie
Materiál predpokladá pozitívny dopad na podnikateľské prostredie.

Komuniké

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 9. apríla 2008 prerokovala
a schválila Správu o stave plnenia úloh Akčného plánu stratégie informatizácie spoločnosti
za rok 2007 a aktualizáciu úloh akčného plánu v ďalších rokoch.

