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Celková informácia o postupe pri implementácii 
Operačného programu informatizácia spoločnosti

Výzvy do Výzvy doDátumy podpísania Výzvy do
31.01.09

Výzvy do
20.06.09

G t

Oblasť a Zodpov.PO

Celková architektúra eGov
eGov pre štátnu správu
eGov pre samosprávu

Štúdie realizovateľnosti

17.09.2008
02.10.2008
27 10 2008

Dátumy podpísania
zmlúv

148mil€ 283mil€

eGovernment

Manažér:
MF SR

PO1
eGov pre samosprávu
eHealth 1 
Infraštruktúra pre štátnu správu
Infraštruktúra pre samosprávu
DCOM

27.10.2008
18.11.2008
12.02.2009
23.02.2009
31 03 2009MF SR

eContent

DCOM
IOM 
eHealth 2

31.03.2009
20.05.2009
11.06.2009

0 € 0 €
Manažér:
MK SR

PO2 eContent 18.09.2008

0 € 0 €

eAccess

Manažér:
Ú d lád SR

PO3 eAccess 11.11.2008

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk
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Zoznam vyhlásených národných projektov z Prioritnej osi 1 
OPIS
Názov Úrad Výška pomoci Dátum zverejneniaNázov Úrad Výška pomoci Dátum zverejnenia

Centrálna matrika MV SR 9.294.297 € 18.11.2008

Elektronické služby Sociálnej 
poisťovne

SP 33.193.920 € 22.12.2008
poisťovne

Elektronické služby MPSVaR MPSVaR SR 33.193.920 € 22.12.2008

Register fyzických osôb MV SR 21.576.048 € 30.01.2009

Identifikátor fyzickej osoby MV SR 12.613.689 € 30.01.2009

Elektronické služby katastra 
nehnuteľností

ÚGKK SR 33.691.828 € 30.01.2009

Národný kontrolórsky systém NKÚ 3.520.000 € 24.03.2009

Register adries MV SR 8.298.480 € 04.05.2009

ZB GIS ÚGKK 9.460.266 € 07.05.2009

eHealth MZ SR 40.000.000 € 19.05.2009

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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Prehľad vyhlásených národných projektov zo základných 
komponentov integrovanej architektúry ISVS

eID OK

IFO 
IPO

OK

RFO
RPO

OK

RA
RPI

OK

R2G
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RO a SORO pre OPIS úzko spolupracujú so ZMOS, SK8 a 
ÚMS na pláne výziev adresovaných samospráve 

• Vyššie územné celky
– Výzva zverejnená 02.06.2009

31 500 000 €– 31.500.000 €
– 7 VÚC s výnimkou BA

• Krajské mestá
Čiastková štúdia uskutočniteľnosti pripravená na schválenie– Čiastková štúdia uskutočniteľnosti pripravená na schválenie

– 22.000.000 €
– 7 miest s výnimkou BA, špeciálny štatút KE

• Dátové centrum obcí a miest (DCOM)• Dátové centrum obcí a miest (DCOM)
– Konečný prijímateľ
– Používatelia DCOM
– Infraštruktúra – telekomunikácie datacentrumInfraštruktúra telekomunikácie, datacentrum
– Služby – verejnosti, vnútorné
– Finančný model zabezpečujúci udržateľnosť

• Ostatné mestá

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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El k i ké l žb á čl í dľElektronické služby samosprávy v členení podľa 
životných situácií a úsekov správy
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P íkl d l k i k j l žb d fi j ú kPríklad elektronickej služby definovanej úsekom 
správy a životnými situáciami

Zmena bydliska
Kúpa nehnuteľnosti

re
jn

os
ť S

am
o

Výstavba nehnuteľnosti

Svadba a vstup do manželstva

Dane a 

poplatkybč
an

, v
er

ospráva

Platenie          
miestnych          

daní

Prevádzka dopravného 
resp. prepravného 
prostriedku

poplatky

O
b daní          

Obstaranie zvieraťa

Kultúrne udalosti

Vl t i k ltú j i tk

Parkovanie 

Vlastnenie kultúrnej pamiatky
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www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ



Riadiaci orgán OPIS
Sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom OPIS TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska únia

Základné údaje o výzve Elektronizácia služieb Vyšších 
územných celkov

Dátum vyhlásenia: 02.06.2009
Dátum uzávierky: 02.09.2009

Výška pomoci: 31.500.000 € s DPH
4.500.000 € s DPH na jednu žiadosť o NFP

Špecifický cieľ prioritnej osi: Užitočné kvalitné a dostupné služby poskytovanéŠpecifický cieľ prioritnej osi: Užitočné, kvalitné a dostupné služby poskytované 
samosprávou

Cieľ opatrenia: Efektívna samospráva
Prioritnú téma: Služby a aplikácie pre občana 

Oprávnení žiadatelia: VÚC Trnava, VÚC Nitra, VÚC Trenčín, VÚC Žilina
VÚC Banská Bystrica, VÚC Košice, VÚC Prešov

Dľžka realizácie projektu: 36 mesiacov

Výzva ďalej definuje: oprávnené aktivity
oprávnené a neoprávnené výdavky a iné

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk
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P i é l k i ké l žb čl í dľPovinné elektronické služby v členení podľa 
životných situácií a úsekov správy

Financie a rozpočet
Kontrola vybavovania 
sťažností P é k iká i

Farmácia

no
sť

sťažností Pozemné komunikácie
Regionálny rozvoj

Verejné obstarávanieŽivotnéeľ
, v

er
ej

n
S

am
o

Zdravotná starostlivosť a 
ochrana zdravia

Správa, hospodárenie a 
nakladanie s majetkom

Stavebný poriadok a územné 
plánovanie okrem

jŽivotné                     

situácie                                   

po
dn

ik
at

e ospráva

eGOV služby      

(30)       

Štátna starostlivosť o mládež a šport

plánovanie okrem 
ekologických aspektov

Š

Všeobecná vnútorná správa
(24)                       

O
bč

an
, p

Vydávanie nariadení

Štátne sociálne dávky, sociálna 
pomoc a pomoc v hmotnej núdzi

Školstvo a školské 
i d i
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40% i li ľ ý h l k i ký h l ži b40% povinne voliteľných elektronických služieb v 
členení podľa životných situácií a úsekov správy
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(44)       
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Základné údaje o výzve Elektronizácia služieb krajských 
miest – predbežný návrh

Dátum vyhlásenia: júl 2009
Dátum uzávierky: október 2009

Výška pomoci: 22.000.000 € s DPH
3mil. resp. 4mil. € s DPH na jednu žiadosť o NFP

Špecifický cieľ prioritnej osi: Užitočné kvalitné a dostupné služby poskytovanéŠpecifický cieľ prioritnej osi: Užitočné, kvalitné a dostupné služby poskytované 
samosprávou

Cieľ opatrenia: Efektívna samospráva
Prioritnú téma: Služby a aplikácie pre občana 

Oprávnení žiadatelia: Banská Bystrica, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
Košice (osobitná legislatívna úprava)

Dľžka realizácie projektu: 36 mesiacov

Výzva ďalej definuje: oprávnené aktivity
oprávnené a neoprávnené výdavky a iné

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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P i é l k i ké l žb čl í dľPovinné elektronické služby v členení podľa 
životných situácií a úsekov správy

Dane a poplatky
Financie a rozpočet

Kontrola vybavovania 
ť ž tíno

sť

sťažností Pozemné komunikácie
Premávka na pozemných 
komunikáciách

Správa hospodárenie a
Verejné obstarávanie

Životnéeľ
, v

er
ej

n
S

am
oSpráva, hospodárenie a 

nakladanie s majetkom
Stavebný poriadok a územné 
plánovanie okrem 
ekologických aspektov

Životné                     

situácie                                   

po
dn

ik
at

e ospráva

eGOV služby      

(40)       

Štátna starostlivosť o 
mládež a šport

ekologických aspektov

Vydávanie 
nariadení

Štátne sociálne dávky, 
sociálna pomoc a pomoc 

(52)                       

O
bč
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, p

Umenie v hmotnej núdzi
Všeobecná vnútorná 
správa

Zhromažďovanie a 
d ž i
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40% i li ľ ý h l k i ký h l ži b40% povinne voliteľných elektronických služieb v 
členení podľa životných situácií a úsekov správy

no
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ÚsekyŽivotnéeľ
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am
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Správy
Životné                     
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(97)       

(28)(71)                       
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Vš b ý i i l á i OPISVšeobecný popis procesu implementácie OPIS a 
jeho kľúčových hráčov

M1 M2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Tvorba štúdie realizovateľnosti a výzvy
MF SR a ÚV SR

Výzv
a

ŽiadosMF SR a ÚV SR

Vypracovanie Žiadosti o NFP
Konečný prijímateľ

Hodnotenie Žiadosti o NFP

Žiados
ť

o NFP
Zmluv

aHodnotenie Žiadosti o NFP
MF SR a ÚV SR

Verejné obstarávanie
Konečný prijímateľ

o NFP

Konečný prijímateľ

Realizácia projektu
Konečný prijímateľ

Kontrola a monitoringKontrola a monitoring
MF SR a Konečný prijímateľ

Platby
Konečný prijímateľ a MF SR

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ

-19-

Konečný prijímateľ a MF SR



Riadiaci orgán OPIS
Sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom OPIS TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska únia

Orgány MF SR zapojené do implementácie Operačného 
programu informatizácia spoločnosti

Odbor riadenia OPIS sekcie informatizácie spoločnosti

Odbor implementácie OPIS sekcie informati ácie spoločnostiOdbor implementácie OPIS sekcie informatizácie spoločnosti

Platobná jednotka (PJ)
P db ž á fi č á k t l ži d tí l tb– Predbežná finančná kontrola žiadostí o platbu

– Prevod prostriedkov EU a ŠR na spolufinancovanie prijímateľom
– Vyplnenie a predkladanie súhrnných žiadostí o platbu, atď

Certifikačný orgán (CO)
– Koordinácia systému finančného riadenia ŠF a KF, metodické usmerňovanie
– Zostavenie a zaslanie žiadostí o priebežné platby a záverečnú platbu EKZostavenie a zaslanie žiadostí o priebežné platby a záverečnú platbu EK
– Overenie súhrnnej žiadosti o platbu
– Certifikačné overovanie na všetkých úrovniach finančného riadenia
– Prevod prostriedkov na účet PJ, atď.

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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Proces pred uzavretím zmluvy o nenávratnej finančnej 
pomoci

Príjem / registrácia žiadosti o NFP

Formálne hodnotenie (MF SR)Formálne hodnotenie (MF SR)

Odborné hodnotenie (MF SR + UV SR)
– Externí hodnotitelia
– Interní hodnotitelia

Výberová komisia (MF SR + UV SR)

Žiadateľ musí byť informovaný o výsledku hodnotiaceho procesu do 100 dní od 
prijatia žiadosti o NFP

Podpis zmluvy o poskytnutí NFP do 50 dní od schválenia žiadosti výberovou 
komisiou

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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Zmluva o nenávratnej finančnej pomoci

Z l NFP t á SORO ži d t ľ kt éh ži d ť NFP b lZmluvu o NFP uzatvára so SORO žiadateľ, ktorého žiadosť o NFP bola 
schválená výberovou komisiou a ktorý súhlasí s podmienkami 
poskytnutia pomoci

Predmetom Zmluvy o NFP je úprava zmluvných podmienok, práv 
a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFPa povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP
zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý 
je predmetom schválenej žiadosti o NFP

Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu 
Prijímateľa, a to poskytnutím NFPj ate a, a to pos yt ut

– Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi NFP vo výške a štruktúre  
schválenej výberovou komisiou

– Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne v súlade so schváleným projektom

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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Verejné obstarávanie

Podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zmluva medzi dodávateľom a prijímateľom musí byťZmluva medzi dodávateľom  a prijímateľom musí byť 
uzavretá najneskôr pred prvou úhradou žiadosti o platbu

Prijímateľ môže zrealizovať VO :
– Pred podpisom zmluvy o NFP
– Po podpise zmluvy o NFP

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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Ďakujem za pozornosť

e-mail: pavel.bojnansky@mfsr.skp j y@
www.informatizacia.sk

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk
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