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Prioritné osi OPISPrioritné osi OPISPrioritné osi OPISPrioritné osi OPIS

1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj      Elektronizácia verejnej správy a rozvoj      j j p y jj j p y j
elektronických služieb elektronických služieb –– eGovernment eGovernment 
(ERDF 702 268 409 EUR + ŠR 123 929 719(ERDF 702 268 409 EUR + ŠR 123 929 719 EUR)EUR)

ťť2.   Rozvoj pamäťových a2.   Rozvoj pamäťových a fondových  fondových  
inštitúcií inštitúcií –– eContent a eCulture eContent a eCulture 
(ERDF 163 541 958 EUR + ŠR 28 860 346  EUR)(ERDF 163 541 958 EUR + ŠR 28 860 346  EUR)

3.   Zvýšenie prístupnosti k3.   Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu širokopásmovému internetu 
Broadband Broadband 
(ERDF 96 201 152 EUR + ŠR 16 976 674(ERDF 96 201 152 EUR + ŠR 16 976 674 EUR)EUR)(ERDF 96 201 152 EUR + ŠR 16 976 674(ERDF 96 201 152 EUR + ŠR 16 976 674 EUR)EUR)

4.   Technická pomoc 4.   Technická pomoc 
(ERDF 31 083 886 EUR + ŠR 5 485 392(ERDF 31 083 886 EUR + ŠR 5 485 392 EUREUR))(ERDF 31 083 886 EUR + ŠR 5 485 392(ERDF 31 083 886 EUR + ŠR 5 485 392 EUREUR))



Štúdie uskutočniteľnosti PO 1Štúdie uskutočniteľnosti PO 1

 1.  Štúdia uskutočniteľnosti zameraná na celkovú architektúru eGovernmentu1.  Štúdia uskutočniteľnosti zameraná na celkovú architektúru eGovernmentu
2 Š úd k č ľ k á l ž b2 Š úd k č ľ k á l ž b 2. Štúdia uskutočniteľnosti projektov zameraná na rozvoj služieb 2. Štúdia uskutočniteľnosti projektov zameraná na rozvoj služieb 
eGovernmentu na centrálnej úrovnieGovernmentu na centrálnej úrovni

 3. Štúdia uskutočniteľnosti zameraná na rozvoj služieb eGovernmentu na 3. Štúdia uskutočniteľnosti zameraná na rozvoj služieb eGovernmentu na 
úrovni samosprávyúrovni samosprávy

 4  Štúdia uskutočniteľnosti zameraná na rozvoj komunikačno4  Štúdia uskutočniteľnosti zameraná na rozvoj komunikačno--technologickej technologickej  4. Štúdia uskutočniteľnosti zameraná na rozvoj komunikačno4. Štúdia uskutočniteľnosti zameraná na rozvoj komunikačno technologickej technologickej 
infraštruktúry informačných systémov verejnej správy na centrálnej úrovni infraštruktúry informačných systémov verejnej správy na centrálnej úrovni 

 5. Štúdia uskutočniteľnosti zameraná na rozvoj komunikačno5. Štúdia uskutočniteľnosti zameraná na rozvoj komunikačno--technologickej technologickej 
infraštruktúry informačných systémov verejnej správy na úrovni samosprávyinfraštruktúry informačných systémov verejnej správy na úrovni samosprávy

 6. Štúdia uskutočniteľnosti 6. Štúdia uskutočniteľnosti -- Rozvoj služieb eGovernmentu v oblasti eHealthRozvoj služieb eGovernmentu v oblasti eHealth
ŠŠ 7. Štúdia uskutočniteľnosti 7. Štúdia uskutočniteľnosti -- Poradenské služby na vytvorenie koncepcie a Poradenské služby na vytvorenie koncepcie a 

zavedenie IOM zavedenie IOM 
 8. Štúdia uskutočniteľnosti 8. Štúdia uskutočniteľnosti -- Architektonický rámec a implementácia Architektonický rámec a implementácia 

Programu eHealth Programu eHealth 
9  Štúdia uskutočniteľnosti 9  Štúdia uskutočniteľnosti Dátové centrum obcí aDátové centrum obcí a miest (DCOM)miest (DCOM) 9. Štúdia uskutočniteľnosti 9. Štúdia uskutočniteľnosti -- Dátové centrum obcí aDátové centrum obcí a miest (DCOM)miest (DCOM)



P hľ d j ý h ý i OPIS k 10 6 2009Prehľad zverejnených výziev za OPIS k 10. 6. 2009

P.
č. Opatrenie Názov výzvy Žiadateľ

Termín 
vyhlásenia 

výzvy

Termín 
uzávierky

výzvy

Alokácia 
na výzvu v EUR

1.

1.1 Elektronizácia 
verejnej správy

a rozvoj elektronických 
služieb na centrálnej 

úrovni 

Elektronizácia služieb matriky Ministerstvo 
vnútra SR 18.11.2008 18.2.2008 9 294 297

1 1 El kt i á i

2.

1.1 Elektronizácia 
verejnej správy

a rozvoj elektronických 
služieb na centrálnej 

úrovni

Elektronizácia služieb Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, 
sociálnych

vecí a rodiny SR
22.12.2008 23.3.2009 33 193 920

1.1 Elektronizácia 
verejnej správy

3.
verejnej správy

a rozvoj elektronických 
služieb na centrálnej 

úrovni

Elektronizácia služieb Sociálnej 
poisťovne

Sociálna 
poisťovňa 22.12.2008 23.3.2009 33 193 920

4.

1.1 Elektronizácia 
verejnej správy

a rozvoj elektronických Identifikátor fyzických osôb Ministerstvo 
út SR 30.1.2009 30.4.2009 12 613 6894. a rozvoj elektronických 

služieb na centrálnej 
úrovni

Identifikátor fyzických osôb vnútra SR 30.1.2009 30.4.2009 12 613 689

5.

1.1 Elektronizácia 
verejnej správy

a rozvoj elektronických 
služieb na centrálnej 

Register fyzických osôb Ministerstvo 
vnútra SR 30.1.2009 30.4.2009 21 576 048

úrovni



1 1 Elektronizácia

6.

1.1 Elektronizácia 
verejnej správy

a rozvoj 
elektronických služieb 
na centrálnej úrovni

Elektronické služby katastra 
nehnuteľností

Úrad geodézie 
kartografie a katastra 

SR
30.1.2009 30.4.2009 33 691 828

1.1 Elektronizácia 
verejnej správy K t ló k i f č ý té N j šší k t l ý7.

j j p y
a rozvoj 

elektronických služieb 
na centrálnej úrovni

Kontrolórsky informačný systém 
NKÚ SR - Elektronické služby NKÚ 

Najvyšší kontrolný 
úrad SR 24.3.2009 24.6.2009 3 520 000

8.

1.1 Elektronizácia 
verejnej správy

a rozvoj IS registra adries Ministerstvo 
vnútra SR 4.5.2009 4.8.2009 8 298 480

elektronických služieb 
na centrálnej úrovni

vnútra SR

9.

1.1 Elektronizácia 
verejnej správy

a rozvoj 
elektronických služieb 

t ál j ú i

Elektronické služby 
katastra nehnuteľnosti – ZB GIS. Úrad geodézie 

kartografie a katastra 
SR

7.5.2009 7.8.2009 9 460 266

na centrálnej úrovni

10.

1.1 Elektronizácia 
verejnej správy a 

rozvoj elektronických 
služieb na centrálnej 

úrovni

Elektronické služby zdravotníctva Ministerstvo 
zdravotníctva SR 19.5.2009 19.8.2009 40 000 000

11.

1.2.Elektronizácia 
verejnej správy a 

rozvoj elektronických 
služieb na regionálnej 

a miestnej úrovni

Elektronizácia služieb VÚC
Samosprávne kraje 

okrem Bratislavského 
samosprávneho kraja

2.6.2009 2.9.2009 31 500 000

S l 236 342 448Spolu 236 342 448



Štúdia uskutočniteľnosti PO 2Štúdia uskutočniteľnosti PO 2

 štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 
OPIS je vypracovávaná na základe zmluvy uzavretej OPIS je vypracovávaná na základe zmluvy uzavretej 
18.9.2008 medzi Úradom vlády Slovenskej republiky 18.9.2008 medzi Úradom vlády Slovenskej republiky 
 k i  fi i  C  C h     E t &Y k i  fi i  C  C h     E t &Ya konzorciom firiem Cross Czech, a. s. a Ernst &Younga konzorciom firiem Cross Czech, a. s. a Ernst &Young

Slovakia, sSlovakia, s.. r. o.r. o.

d b  t i  l  d b  t i  l  12 i12 i doba trvania zmluvy doba trvania zmluvy –– 12 mesiacov12 mesiacov



Mesiace od Mesiace od 
podpisu Zmluvypodpisu ZmluvyHarmonogramHarmonogram aktivítaktivít ŠÚŠÚ POPO 22

111111
112233445566778899

11
00

11
11

11
22

PopisPopis východískvýchodísk
AnalýzaAnalýza skutočnéhoskutočného stavustavu
NávrhNávrh riešeníriešení -- 11.. čiastkováčiastková etapaetapa
Ná hNá h iešeníiešení 22 čiastko áčiastko á etapaetapaNávrhNávrh riešeníriešení -- 22.. čiastkováčiastková etapaetapa
NávrhNávrh riešeníriešení -- 33.. čiastkováčiastková etapaetapa
NávrhNávrh riešeníriešení -- 44.. čiastkováčiastková etapaetapaNávrhNávrh riešeníriešení 44.. čiastkováčiastková etapaetapa
NávrhNávrh riešeníriešení -- 55.. čiastkováčiastková etapaetapa



Predmet/cieľ štúdie PO 2Predmet/cieľ štúdie PO 2

é š úé š ú systém konzervovania a reštaurovania kultúrnych objektov pre systém konzervovania a reštaurovania kultúrnych objektov pre 
účely digitalizácieúčely digitalizácie

 systém výroby digitálnych objektov (Digitalizácia)systém výroby digitálnych objektov (Digitalizácia)y ý y g y j ( g )y ý y g y j ( g )

 systém archivácie digitálnych objektov (Digitálny archív)systém archivácie digitálnych objektov (Digitálny archív)

systém pre spracovanie  správu a prezentáciu digitálnych objektov systém pre spracovanie  správu a prezentáciu digitálnych objektov  systém pre spracovanie, správu a prezentáciu digitálnych objektov systém pre spracovanie, správu a prezentáciu digitálnych objektov 
(Digitálna knižnica a prezentačná vrstva) (Digitálna knižnica a prezentačná vrstva) 

 systém tvorby a využitia obsahu vrátane systému uplatnenia systém tvorby a využitia obsahu vrátane systému uplatnenia 
t ký h á   di itál  bj kt  (DRM t ký h á   di itál  bj kt  (DRM di it l i ht  di it l i ht  autorských práv pre digitálne objekty (DRM autorských práv pre digitálne objekty (DRM –– digital rights digital rights 

management)management)



Analýza ŠÚ PO 2 je zameraná naAnalýza ŠÚ PO 2 je zameraná na

 analýza potrieb slovenského kultúrneho sektoraanalýza potrieb slovenského kultúrneho sektoraý pý p
 inštitucionálna analýza inštitucionálna analýza 
 analýza stavu implementácie európskych stratégií aanalýza stavu implementácie európskych stratégií a iniciatíviniciatív
 technologická analýza infraštruktúry kultúrneho sektorutechnologická analýza infraštruktúry kultúrneho sektoru

analýza špecifických kritérií a postupov  pre jednotlivé typy analýza špecifických kritérií a postupov  pre jednotlivé typy  analýza špecifických kritérií a postupov, pre jednotlivé typy analýza špecifických kritérií a postupov, pre jednotlivé typy 
objektov, na ich zachovávanieobjektov, na ich zachovávanie

 analýza organizácie, prepojenia, integrácie a potrebných vlastností analýza organizácie, prepojenia, integrácie a potrebných vlastností 
jednotlivých typov informačných systémov, potrebných pre jednotlivých typov informačných systémov, potrebných pre 
jednotlivé typy digitalizovaných objektovjednotlivé typy digitalizovaných objektovjednotlivé typy digitalizovaných objektovjednotlivé typy digitalizovaných objektov

 analýza procesov digitalizácie od prípravných procesov až po analýza procesov digitalizácie od prípravných procesov až po 
odborné činnosti súvisiace sodborné činnosti súvisiace s tvorbou metadát, uchovávaním tvorbou metadát, uchovávaním 
aa sprístupnením digitálnych objektovsprístupnením digitálnych objektov

 analýza informačnej bezpečnostianalýza informačnej bezpečnosti analýza informačnej bezpečnostianalýza informačnej bezpečnosti
 analýza príslušnej platnej legislatívy a autorských právanalýza príslušnej platnej legislatívy a autorských práv
 finančná analýza finančná analýza 



Návrhová časť ŠÚ PO 2 je zameraná na Návrhová časť ŠÚ PO 2 je zameraná na 

 inštitucionálne a organizačné zabezpečenie PO 2 inštitucionálne a organizačné zabezpečenie PO 2 
 technické atechnické a technologické riešenie implementácie technologické riešenie implementácie 

predmetného opatrenia PO 2predmetného opatrenia PO 2
í é Úí é Ú zistenie kompatibility szistenie kompatibility s iniciatívami a stratégiami EÚiniciatívami a stratégiami EÚ

 manažment amanažment a riadenie ľudských zdrojov riadenie ľudských zdrojov 
 finančný plán afinančný plán a analýzaanalýza

i d i  i íki d i  i ík riadenie rizíkriadenie rizík
 monitoring splnenia cieľov (vrátane posúdenia monitoring splnenia cieľov (vrátane posúdenia 

monitorovacích indikátorov) monitorovacích indikátorov) 
 harmonogram implementácie predmetného opatrenia PO 2harmonogram implementácie predmetného opatrenia PO 2 harmonogram implementácie predmetného opatrenia PO 2harmonogram implementácie predmetného opatrenia PO 2
 podrobné záverečné hodnotenie implementácie podrobné záverečné hodnotenie implementácie 

predmetného opatrenia PO 2  predmetného opatrenia PO 2  



Kľúčoví realizátori projektov PO 2 Kľúčoví realizátori projektov PO 2 

 Slovenská národná knižnica Slovenská národná knižnica –– pre textové objekty pre textové objekty  Slovenská národná knižnica Slovenská národná knižnica –– pre textové objekty pre textové objekty 

 Slovenské národné múzeum Slovenské národné múzeum –– pre malé 3D objektypre malé 3D objekty

 Slovenská národná galéria Slovenská národná galéria –– pre 2D objekty (a pre 2D objekty (a 
malé 3D objekty)malé 3D objekty)

 Pamiatkový úrad SR Pamiatkový úrad SR –– veľké 3D objektyveľké 3D objekty

ý ý úý ý ú íí Slovenský filmový ústav Slovenský filmový ústav –– audiovízia (film, video, audiovízia (film, video, 
audio)audio)



Štúdia uskutočniteľnosti PO 3Štúdia uskutočniteľnosti PO 3

 štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 3 štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 3 
OPIS je vypracovávaná na základe zmluvy uzavretej OPIS je vypracovávaná na základe zmluvy uzavretej 
18.11.2008 medzi Úradom vlády Slovenskej republiky 18.11.2008 medzi Úradom vlády Slovenskej republiky 18.11.2008 medzi Úradom vlády Slovenskej republiky 18.11.2008 medzi Úradom vlády Slovenskej republiky 
a konzorciom firiem Octigon, a. s. a KPMGa konzorciom firiem Octigon, a. s. a KPMG, s, s.. r. o.r. o.

 doba trvania zmluvy doba trvania zmluvy –– 5 mesiacov5 mesiacov doba trvania zmluvy doba trvania zmluvy 5 mesiacov5 mesiacov



-- štúdia uskutočniteľnosti podrobne mapuje štúdia uskutočniteľnosti podrobne mapuje 
širokopásmovú infraštruktúru širokopásmovú infraštruktúru 

-- identifikuje regióny a obce bez identifikuje regióny a obce bez 
širokopásmového prístupuširokopásmového prístupu

-- identifikuje regióny a obce podľa jednotlivých identifikuje regióny a obce podľa jednotlivých 
technológií širokopásmového prístupu technológií širokopásmového prístupu 



Mesiace od Mesiace od 
podpisu Zmluvypodpisu ZmluvyHarmonogramHarmonogram aktivítaktivít ŠÚŠÚ POPO 33
11 22 33 44 5511 22 33 44 55

PopisPopis východískvýchodísk
AnalýzaAnalýza skutočnéhoskutočného stavustavuAnalýzaAnalýza skutočnéhoskutočného stavustavu
NávrhNávrh riešeníriešení



- vysoká miera rozdrobenosti osídlenia SRmiera rozdrobenosti osídlenia SR
-- obce do 1obce do 1 000 obyvateľov tvoria 67000 obyvateľov tvoria 67 % z % z obce do 1obce do 1 000 obyvateľov tvoria 67000 obyvateľov tvoria 67 % z % z 

celkového počtu 2celkového počtu 2 891 obcí SR891 obcí SR
-- podiel obyvateľstva vo vidieckych sídlach je podiel obyvateľstva vo vidieckych sídlach je podiel obyvateľstva vo vidieckych sídlach je podiel obyvateľstva vo vidieckych sídlach je 

44,544,5 % % 
-- zaostávajúce regióny v SR sú zaostávajúce regióny v SR sú zaostávajúce regióny v SR sú zaostávajúce regióny v SR sú 

charakteristické vidieckym osídlením a charakteristické vidieckym osídlením a 
malými obcamimalými obcami



ý ý di l d i ý h d   á d  ý ý di l d i ý h d   á d  -- výrazný rozdiel medzi východom a západom výrazný rozdiel medzi východom a západom 
SR SR 
výrazný rozdiel medzi mestskými a výrazný rozdiel medzi mestskými a -- výrazný rozdiel medzi mestskými a výrazný rozdiel medzi mestskými a 
vidieckymi oblasťamividieckymi oblasťami

-- nedostupnosť širokopásmového pripojenia      nedostupnosť širokopásmového pripojenia      nedostupnosť širokopásmového pripojenia      nedostupnosť širokopásmového pripojenia      
v rozptýlenom osídlení v rozptýlenom osídlení 

-- nedostupnosť širokopásmového pripojenia      nedostupnosť širokopásmového pripojenia      nedostupnosť širokopásmového pripojenia      nedostupnosť širokopásmového pripojenia      
je pre regióny nevýhoda v rýchlejšom je pre regióny nevýhoda v rýchlejšom 
ekonomickom a sociálnom rozvojiekonomickom a sociálnom rozvojijj



"Biele miesta" na úrovni NUTS III
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Dost pnosť ši okopásmo ých sl žieb     Dost pnosť ši okopásmo ých sl žieb     Dostupnosť širokopásmových služieb     Dostupnosť širokopásmových služieb     
je šanca pre zaostávajúce regióny najmäje šanca pre zaostávajúce regióny najmä
stredného a východného Slovenskastredného a východného Slovenskastredného a východného Slovenskastredného a východného Slovenska

vznik nových podnikateľských aktivítvznik nových podnikateľských aktivít-- vznik nových podnikateľských aktivítvznik nových podnikateľských aktivít
-- umožnenie práce na diaľkuumožnenie práce na diaľku
-- poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,
-- zlepšovanie vzdelávania azlepšovanie vzdelávania a verejných služieb,verejných služieb,
-- podpora cestovného ruchupodpora cestovného ruchu
-- zlepšenie príležitosti na odbyt výrobkov azlepšenie príležitosti na odbyt výrobkov a služieb     služieb     

a pod.a pod.



erna dohnalikova@vlada gov skerna dohnalikova@vlada gov skerna.dohnalikova@vlada.gov.skerna.dohnalikova@vlada.gov.sk
opis@vlada.gov.skopis@vlada.gov.sk

02/5729551202/57295512
www opis gov skwww opis gov skwww.opis.gov.skwww.opis.gov.sk


