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Úprava plánu finančnej alokácie OPIS
Návrh na úpravu plánu finančnej alokácie v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti (OPIS) v rámci
prioritnej osi 1 predkladáme ako riadiaci orgán pre OPIS. Je to iniciatívny
materiál. Jeho potreba vyplynula zo
záverov štúdií uskutočniteľnosti, realizovaných pre prioritnú os 1 Operačného programu Informatizácia
spoločnosti sprostredkovateľským
orgánom pod riadiacim orgánom,
ktorým je Ministerstvo financií SR.
Stratégia v Operačnom programe
Informatizácia spoločnosti, ktorý
bol schválený uznesením vlády SR č.
1004/2006 a rozhodnutím Európskej
komisie zo dňa 17. 9. 2007, určuje vypracovať štúdie uskutočniteľnosti pre
jednotlivé prioritné osi ako súčasť riadiacich a programovacích dokumentov OPIS.
Navrhnuté riešenia vyplývajúce zo
štúdie uskutočniteľnosti pre prioritnú
os 1 OPIS definujú konečný zoznam

projektov pre štátnu správu a samosprávu tak, aby boli elektronizované
všetky prioritné úseky štátnej správy a úseky správy na regionálnej a
miestnej úrovni, aby súčasne boli
zabezpečené najfrekventovanejšie
služby v súlade so zoznamom 20 služieb e Governmentu monitorovaných
Európskou komisiou a aby efektívnym spôsobom boli naplnené ciele a
hodnoty ukazovateľov OPIS.
Predkladaná úprava finančného plánu a presun finančných prostriedkov
z opatrenia 1.1 do opatrenia 1.2 boli v
súlade s platnými postupmi pre riadenie štrukturálnych fondov schválené
Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 10.12.2009.
Predmetný presun v celkovej výške
150 mil. Eur bude znamenať zvýšené
nároky na štátny rozpočet vo výške

Súťaž o OPIS = ATRAKTÍVNE
CENY!!!
Na 5. strane

19 300 226 Eur z dôvodu uplatnenia
princípu „pro rata“ v opatrení 1.1 prioritnej osi 1.
Tento princíp bol použitý v súlade
s nariadeniami Európskej komisie
(Nariadenie Rady (ES) 1083/2006)
už pri príprave OPIS, keďže operačný program sa vzťahuje na územnú
oprávnenosť cieľa Konvergencia (Slovensko okrem Bratislavského kraja) a
aktivity OPIS prioritnej osi 1, opatrenia 1.1 sa vykonávajú aj na území cieľa Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť (t.j. Bratislavský kraj).
V uznesení je úloha pre ministra financií zohľadniť túto požiadavku pri
príprave štátneho rozpočtu v rokoch
2012 a 2013, keďže platobnou jednotkou OPIS je Ministerstvo financií
SR.
(Z úvodného slova na rokovanie
Vlády SR.)
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27. zasadnutie Interného dozorného monitorovacieho výboru pre
Operačný program Informatizácia spoločnosti
Dňa 16. februára 2010 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnilo 27. zasadnutie Interného dozorného monitorovacieho výboru pre Operačný program Informatizácia spoločnosti.
Program zasadnutia IDMV:
• Aktuálny stav v rámci PO 1 „Elektronizácia verejnej
správy a rozvoj elektronických služieb“ – stav štúdií
uskutočniteľnosti, vyhlasovanie výziev, schvaľovanie
projektov, kontrahovanie, realokácia v rámci prioritnej
osi 1, priebeh verejného obstarávania, mesačné správy (ÚV SR, SORO MF SR).
• Rozšírené rokovanie IDMV s účasťou prijímateľov pomoci – o stave v implementácii projektov PO1 (informácia PP podľa pokroku v realizácii projektu v týchto
oblastiach: priebeh verejného obstarávania, plán čerpania v roku 2010, kontrahovanie, stav pripravenosti
legislatívneho rámca, stav pripravenosti administratívnych štruktúr na riadenie realizácie projektu, mesačné výkazy).
Prijímatelia pomoci informovali o nasledujúcich projektoch:
MV SR: Elektronizácia služieb matriky; IS Identifikátora fyzických osôb; IS Registra fyzických osôb; Elek-

•
•

tronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla;
Elektronická identifikačná karta; Elektronické služby
národnej evidencie vozidiel; Elektronické služby mobilných jednotiek Ministerstva vnútra SR; Elektronické služby centrálnej ohlasovne
UGKK: Elektronické služby katastra nehnuteľností;
Elektronické služby UGKK-ZBGIS
MZ SR: Elektronické služby zdravotníctva
MPSVaR SR: Elektronické služby MPSVaR SR
Sociálna poisťovňa: Elektronizácia služieb Sociálnej
poisťovne
NKÚ: KIS NKÚ SR - Elektronické služby NKÚ SR
ÚV SR: Elektronické služby spoločných modulov
ÚPVS a prístupových komponentov
MF SR: Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka
ÚVO: Elektronické služby verejného obstarávania
ŠÚ SR: Elektronické služby Štatistického úradu SR
Aktuálny stav v rámci prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry“ (SORO MK SR)
Aktuálny stav v rámci prioritnej osi 3 „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“ (ÚV SR)

Zdroj: ÚV SR.

Stav implementácie prioritnej osi 2 Rozvoj PFI
a obnova ich národnej infraštruktúry:
Dňa 22. 01. 2010 sa po niekoľkých
kolách pripomienok zo strany
riadiaceho výboru (členov IDMV)
schválili záverečné výstupy štúdie
uskutočniteľnosti projektov druhej
prioritnej osi OPIS. Dokument štúdie
uskutočniteľnosti PO 2 OPIS je
dostupný na stránke www.opis.gov.
sk.
ŠU analyzuje potreby a požiadavky
slovenského kultúrneho sektoru v
kontexte OPIS. Detailne popisuje
stav informatizácie v jednotlivých
pamäťových a fondových inštitúciách
primárne v rezorte kultúry SR,
ich pripravenosť na tzv. masovú
digitalizáciu, špecifické prístupy
k jednotlivým typom kultúrnych
objektov, ktorými disponujú zbierky
knižníc, galérií, múzeí, archívov v SR.
Digitalizačné procesy sa budú
vykonávať v piatich digitalizačných

pracoviskách, ktoré budú vytvorené
na území cieľa Konvergencia.
ŠU sa zároveň zaoberá problémom
decentralizácie archívov PFI a
ďalšími kľúčovými faktormi v
oblasti
legislatívno-politickej,
inštitucionálnej a technologickej,
ktoré majú dopad na implementáciu
PO 2 OPIS.
Na základe výsledkov analýz
štúdia uskutočniteľnosti navrhuje
komplexný
rámec
projektov
spojených s vybudovaním Slovenskej
digitálnej knižnice a jej integráciou
do celoeurópskeho systému tzv.
Europeany v časovom horizonte do
roku 2015.
Na Ministerstve kultúry SR sa
priebežne pripravuje výzva a
jednotlivé žiadosti o nenávratný
finančný príspevok, ktoré sa stanú
platformou pre implementáciu PO 2
OPIS.

Partnerstvá pre prosperitu v spolupráci s GeoCommunity organizujú
dňa 25. marca 2010 v Bratislave
4. ročník seminára GIS pre územnú samosprávu (GISUS 2010),
http://www.geoinformatika.sk/gisus2010.
Akcia bude určená predovšetkým
pre zástupcov vyšších územných
celkov a obcí, ktorí sú v zmysle
prijatého Zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie taktiež povinnými osobami
pre oblasť priestorových informácii. Ústrednou témou bude tvorba
metaúdajov digitálnych máp, geografických databáz a ich publikovanie pomocou webových mapových služieb.
Viac informácií nájdete v najbližších dňoch na stránkach www.
p3.sk a www.geoinformatika.sk.
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Začína ďalšia fáza programu UNITAS zameraného na zjednotenie výberu daní, cla a
poistných odvodov:

Ministerstvo financií SR vyhlasuje výzvu na projekt „Elektronické
služby daňových agend“
Ministerstvo
financií
SR,
ako
sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vyhlásilo výzvu na
národný projekt „Elektronické služby
daňových agend Ministerstva financií SR“. Aj táto, v poradí už 22. výzva v
rámci OPIS, má za cieľ elektronizovať
verejnú správu, zefektívniť tak jej fungovanie a zvýšiť spokojnosť občanov
s jej službami.
Ide o významný krok v rámci programu UNITAS, ktorého cieľom je zaviesť integrovaný finančný system s
jednotným výberom daní, cla a poistných odvodov. Program UNITAS je
súčasťou reformy daňovej a colnej
správy, ktorého realizáciou vláda SR
napĺňa svoje programové vyhlásenie.
Táto koncepcia je v plnom súlade so
zákonom č. 479/2009 Z.z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Elektronické služby daňových agend
Pri elektronizácii služieb daňových
agend je kľúčové vytvorenie užšieho vzťahu so subjektom ako svojím
klientom a zvyšovanie jeho užívateľského komfortu tak, aby plnenie

jeho povinností nieslo so sebou čo
najnižšiu záťaž. Zavedú sa napríklad
notifikácie o udalostiach, termínoch a
aktivitách v daňových konaniach. Dôležitým zlepšením je možnosť vydávať rozhodnutia pre daňový subjekt
za použitia modulu elektronického

Nová výzva OPIS
doručovania. Dokonca bude možné
aj elektronické platenie a uhrádzanie
daní, poplatkov a neskôr aj odvodov
cez rôzne spôsoby platby. Základné
žiadosti a dokumenty bude možné
vypĺňať a odosielať elektronicky. Ku
všetkým odoslaným a prijatým dokumentom v rámci osobného spisu
bude mať daňový subjekt prístup.
Formuláre daňových priznaní a ďalších deklarovaných výkazov budú
komplexné a interaktívne, budú disponovať funkcionalitou predvypĺňania a zadávať bude nutné len nové,
doteraz neznáme údaje. Služby budú
postavené tak, aby daňové subjekty
nemuseli dokladovať údaje, ktoré sú
o nich dostupné v ostatných informačných systémoch eGovernmentu.
Vzhľadom na individuálne potreby
daňových subjektov budú elektronic-

ké služby daňových agend dostupné
nielen prostredníctvom Ústredného
portálu verejnej správy, ale aj na integrovaných obslužných miestach a
podpora bude možná cez call centrá.
Oprávneným žiadateľom o príspevok
je Ministerstvo financií Slovenskej
republiky. Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie
projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť
o nenávratný finančný príspevok, je
maximálne 24 mesiacov od dátumu
začatia realizácie projektu. Celková
maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 49
791 000 € (1,5 mld. Sk) vrátane DPH.
Dátum uzávierky tejto výzvy na národný projekt je do 20.5.2010. Výzva
na národný projekt spolu s ďalšími
podrobnými informáciami je zverejnená na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.
sk. Operačný program Informatizácia
spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: MF SR.

Pripravuje sa

•
•
•
•
•

25.2.2010 - Peniaze na obnovu kultúrnych pamiatok – seminár, Banská Bystrica
23.–24.3.2010 - konferencia eGovernment SR, Austria Trend Hotel Bratislava
25.3. 2010 - Geografické informačné systémy a územná samospráva 2010, Bratislava
19.-20.5.2010 - XX.snem ZMOS v Bratislave
15.-16. 6.2010 - 4. ročník medzinárodnej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME 2010
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Pripravuje sa nova čiastková štúdia uskutočniteľnosti pre národný
projekt “Integrované obslužné miesta”
Od januára 2010 začali práce na
ďalšej čiastkovej štúdii uskutočniteľnosti (ďalej len „štúdia“), konkrétne štúdii pre Národný projekt
Integrované obslužné miesta
(IOM). Táto štúdia vypracovávaná
spoločnosťou KPMG Slovensko
spol. s r.o. navrhne spôsob riešenia a zavedenia projektu Integrovaných obslužných miest ako
stredísk pre sprostredkovanie
elektronických služieb verejnej
správy občanom a podnikateľom
v súlade so schválenými strategickými dokumentami v oblasti
eGovernmentu a celkovou architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy.
Úlohou štúdie bude na detailnejšej úrovni rozpracovať spôsob
implementácie projektu IOM do
podoby podkladov do výzvy na
predloženie projektu tak, aby
bola zabezpečená efektívna a
najúčinnejšia realizácia Národného projektu IOM. Projekt IOM zabezpečí rast efektívnosti poskytovania užitočných služieb verejnej
správy atraktívnym a jednoduchým spôsobom. Potreba zriadenia IOM vyplýva z požiadavky EÚ
zabezpečiť dostupnosť služieb
eGovernment-u aj pre občanov,
ktorí priamo nevyužívajú informačno-komunikačné technológie, ale preferujú tradičnú osobnú
formu prístupu k verejným službám. IOM by sa mali stať miestom
jednotného kontaktu občanov a
podnikateľov s verejnou správou,
kde bude možné vybaviť potrebné služby bez nutnosti návštevy
všetkých príslušných úradov. Vďaka integrácii agend do jedného
miesta bude možné výrazne zvýšiť hustotu pokrytia obslužných
miest v rámci územia SR a tým

finančnou
udržateľnosťou
zvýšiť dostupnosť a obmedziť poprojektu IOM.
trebu cestovania pri vybavovaní
agendy občanov. Ak v súčasnosti 5. Návrh technologického a architektonického riešenia IOM
v závislosti od rezortu je pre jed– stručný popis relevantných
notlivé agendy od 50 do 130 pratechnologických a architekcovísk, v budúcnosti by mohli byť
tonických riešení vrátane ich
obslužnými miestami spoločné
silných a slabých stránok.
obecné úrady, v prípade potreby
6. Organizačný model IOM zaaj ďalšie miesta.
definuje postavenie systému IOM; určí potenciálnych
Realizácia ŠU bude pozostávať
prevádzkovateľov IOM a ich
jednak zo zberu údajov a následvzťah k správcovi IOM; nanej analýzy požiadaviek a povrhne územné rozmiestnenie
trieb, technologického riešenia,
IOM; režim prevádzky, akrediekonomickej a finančnej analýzy,
tačný proces atď.
analýzy právneho rámca a analýzy rizík. Kľúčovou časťou štúdie 7. Súčasťou modelu implementácie bude aj tvorba značky
bude návrh modelu implementáIOM a komunikačnej stratégie
cie, ktorý definuje spôsob realizána oboznámenie verejnosti s
cie projektu IOM najmä v týchto
úlohami, možnosťami a príoblastiach:
nosmi IOM.
1. Používateľská analýza projek- 8. Základná matica typov/drutu IOM identifikuje potenciálhov IOM bude vytvorená na
nych používateľov, ich typozáklade klasifikačných stuplógiu z pohľadu ich potrieb a
ňov a rámcových typov/druich preferencie a očakávania
hov IOM z rôznych hľadísk
týkajúce sa poskytovaných
(napr. podľa počtu klientslužieb, ich štruktúry a spôsoských pracovísk, veľkosti plobu prevádzky.
chy, kvality a rozsahu poskytovaných služieb).
2. Návrh základných a rozšírených služieb IOM, ich stručný 9. Poslednou a kľúčovou časťou
bude príprava podkladov pre
popis a popis jednotlivých
výzvu na predkladanie žiaprocesov vykonávaných v
dosti o nenávratný finančný
rámci týchto služieb.
príspevok, ktorej predmetom
3. Rozsah elektronických služieb
bude definovanie povinných
sprístupnených prostredníczložiek výzvy v súlade so zátvom IOM vo fáze dočasného
väznou štruktúrou výzvy na
riešenia IOM a finálneho riešepredkladanie žiadosti o NFP:
nia IOM.
popis cieľov a ukazovateľov
4. Dôležitou časťou bude model
projektu, oprávnenosť pofinancovania IOM, ktorý sa
skytnutia pomoci, podmienky
bude zaoberať zásadnými téposkytnutia pomoci, povinné
mami financovania zriadenia
a nepovinné prílohy žiadosti o
a prevádzky IOM, analýzou
NFP a vplyv projektu na horivýhod a nevýhod alternatívzontálne priority.
nych zdrojov financovania a
analýzy, vyhodnotením návratnosti investície a celkovou Zdroj: MF SR.
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Súťaž o OPIS

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Slovenská republika si v Národnom strategickom referenčnom rámci (NSRR) zadefinovala víziu realizovať
celkovú konvergenciu ekonomiky SR k priemeru EÚ-15 cestou trvalo udržateľného rozvoja. Tato vízia v praxi
znamená vybudovanie prosperujúcej krajiny, dlhodobo atraktívnej pre investovanie a život jej súčasných aj
budúcich obyvateľov, ktorá musí naplno využívať svoje šance na ďalší rozvoj a s tým súvisiace zmeny, ktoré
ju priblížia k najvyspelejším krajinám EÚ. Kľúčovým faktorom zmeny sú informácie, ich tvorba a schopnosť
zhodnocovať ich. Zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónov je podmienená inovatívnosťou, ktorá nie je
možná bez rozvoja informačnej spoločnosti vo forme väčšej inklúzie IKT do procesov v podnikoch, domácnostiach a vo verejnej správe. Na uvedený výstup NSRR nadväzuje aj globálny cieľ Operačného programu
Informatizácia spoločnosti (OPIS).
Globálnym cieľom OPIS je:
a)
b)
c)

Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky
Jednotný európsky informačný priestor
Vysoká penetrácia širokopásmového internetu

Vaše odpovede na súťažnú otázku zasielajte do 20.3.2010 na mailovú adresu jana@p3.sk. Trom vyžrebovaným
účastníkom spomedzi správnych odpovedí zašleme darčekové balíčky, ktoré venuje Úrad vlády SR a
Partnerstvá pre prosperitu.
Na súťažnú otázku v OPIS NEWS 10 v decembri 2009 neodpovedal nikto správne.
Správna odpoveď je b) Informačná gramotnosť, efektívna elektronizácia verejnej správy a široká dostupnosť
internetu.
(jm)

Kontakty na orgány OPIS
Riadiaci orgán OPIS
Úrad vlády SR
RO OPIS
Námestie slobody č.1
813 70 Bratislava
Tel.: 02 5729 5510
Mail: opis@vlada.gov.sk
www.opis.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán OPIS
(pre Prioritné osi 1 a 3)
Ministerstvo financií SR
Sekcia informatizácie spoločnosti
Štefanovičova č.5, P.O.Box 82
817 82 Bratislava
Tel.: 02 5958 2419
Mail: informatizacia@mfsr.sk
www.informatizacia.sk

Sprostredkovateľský orgán OPIS
(pre Prioritnú os 2)
Ministerstvo kultúry SR
Sekcia štrukturálnych fondov
Námestie SNP č.33
813 31 Bratislava
Tel.: 02 2048 2323
Mail: ssf@culture.gov.sk
www.culture.gov.sk

OPIS NEWS – elektronický newsletter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti (OPIS). Pre ÚV SR a MF SR vydáva
spravidla raz mesačne občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP).
Editor: Milan Ištván, tel.: 0905 351 962, milan@p3.sk. Grafika: office@p3.sk. Uzávierka čísla 1/2010: 22.2.2010.
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