
Riadiaci orgán OPIS
Sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom OPIS TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska únia

OPERAČNÝ PROGRAMOPERAČNÝ PROGRAM 
INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

-
Elektronizácia služieb verejnej 

správy
-

Vybrané procesy riadenia
projektov OPISprojektov OPIS

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
-1-



Riadiaci orgán OPIS
Sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom OPIS TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska únia

Obsah

° V b é i d i OPIS° Vybrané procesy riadenia OPIS

° Zmluva o NFP

° Štúdie uskutočniteľnostiŠtúdie uskutočniteľnosti
° Rozdelenie – prioritná os č.1 

° Štruktúra

° Výzvy aktuálny stavVýzvy – aktuálny stav

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
-2-
-2-



Riadiaci orgán OPIS
Sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom OPIS TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska únia

Postupy riadenia OPIS
Štúdie uskutočniteľnosti sú nevyhnutným vstupom pre vyhlásenie výziev poskytovateľom 
pomoci a prípravu projektov žiadateľmi. Na ich základe sa definujú služby a ISVS, ktoré 

majú byť podporené z OPIS S ich prípravou sa začalo po schválení OPIS Dnes sa

Dodávateľ FS Poskytovateľ pomoci Žiadateľ o NFP

majú byť podporené z OPIS. S ich prípravou sa začalo po schválení OPIS. Dnes sa 
uzatvárajú prvé štúdie a pripravuje sa zazmluvnenie prvých projektov.

3.Zverejnenie

1.Vypracovanie 

Štúdií uskutočniteľnosti

2.Schválenie 

podkladov v RV

4 Vypracovanie a

Schválenie 
OPIS

3.Zverejnenie 
výzvy

4.Vypracovanie a 

predloženie ŽONFP

5.Registrácia

ŽoNFP

6.Hodnotenie 

ŽoNFP

7 Zazmluvnenie 8 Implementácia

ŽoNFP
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Cieľ štúdií uskutočniteľnosti
 Detailizovať NKIVS a vyhodnotiť uskutočniteľnosť jednotlivých komponentov navrhnutých v koncepcii

O S Navrhnúť vhodný model implementácie projektov OPIS

 je zabezpečiť vybudovanie elektronických služieb, ktoré budú prispievať k riešeniu základných životných 
požiadaviek občanov v tejto oblasti. Obrázok popisuje príklad zoznamu životných situácií, ktoré nie sú iba 
službami verejnej správy, ale i službami poskytovanými vo verejnom záujme.

Popísať vzťah medzi občanom aPopísať vzťah medzi občanom a 
verejnou správou

 Číselník životných situácií 
(životná situácia, okruh 
životných situácií, pod-okruhživotných situácií, pod okruh 
životných situácii)

 Číselník úsekov a agiend 
(štátna správa, samospráva, 
obce))

 Definícia IS služieb a eGov 
služieb

 Katalóg služieb (väzba medzi 
IS službami eGov službamiIS službami, eGov službami, 
úsekmi a agendami, životnými 
situáciami)

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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ŠŠtúdie uskutočniteľnosti
Štúdie uskutočniteľnosti sú nevyhnutným vstupom pre vyhlásenie výziev poskytovateľom pomoci a prípravu projektov 
žiadateľmi. Na ich základe sa definujú služby a ISVS, ktoré majú byť podporené z OPIS. S ich prípravou sa začalo po 

schválení OPIS. Dnes sa uzatvárajú prvé štúdie a pripravuje sa zazmluvnenie prvých projektov.

Všetky štúdie majú takmer rovnakú štandardnú štruktúru. Na konci každej štúdie je návrh výzvy slúžiaci ako 
podklad poskytovateľovi pomoci a opis projektového zámeru slúžiaci ako podklad pre prijímateľa. 
Každá FS má 2 základné časti:

schválení OPIS. Dnes sa uzatvárajú prvé štúdie a pripravuje sa zazmluvnenie prvých projektov.

• Analýzu východísk, ktorá opisuje súčasný stav relevantný pre predmet danej štúdie
• Návrh zmeny popisujúcu navrhnuté riešenie z pohľadu biznis procesov ako aj technologického pohľadu

•Výstupmi FS je:
• Vyhodnotenie uskutočniteľnosti
Ná h i š i á š ifiká ií ý j k

Analýza východísk (AS‐IS)
Návrh Zmeny 

(TO BE)

• Návrh riešenia vrátane špecifikácií pre výzvu a projekt
• Katalóg služieb

Analýza požiadaviek a potrieb

Analýza architektúry

(TO‐BE)
Popis navrhovaného riešenia

Definície služieb

Uskutočniteľnosť a nákladyý y

Procesná analýza

Legislatívna analýza

Uskutočniteľnosť a náklady

Ekonomická analýza

Návrh výzvy a projektového zámeru

Definície elektronických služieb projektu

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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Rozdelenie štúdií uskutočniteľnosti OPIS – Prioritná os 1
Pracovne ich delíme na „veľké“ a „malé“. Rozdelenie veľkých kopíruje model architektúry definovaný 

v NKIVS. Malé štúdie riešia na ešte detailnejšej úrovni vybrané kľúčové projekty.

Celková architektúra eGovernmentu (FS1)

Štúdie uskutočniteľnosti

Model architektúry integrovaného ISVS

Informačný systém úseku správy

Rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni (FS2)

Rozvoj služieb eGovernmentu na úrovni samosprávy (FS3)
„Veľké štúdie“

Základné prístupové komponenty
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Informačný systém úseku správy

Rozvoj komunikačno ‐ technologickej infraštruktúry IS VS na 
centrálnej úrovni (FS4)
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Štátna správa

Rozvoj komunikačno ‐ technologickej infraštruktúry IS VS na 
úrovni samosprávy (FS5)

•eHealth (FS6)
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Samospráva

Komunikačná infraštruktúra
„Malé štúdie“

•vytvorenie koncepcie a zavedenie integrovaných 

obslužných miest (IOM) (FS7)

•dátové centrum miest a obcí (DCOM) (FS8)

•architektonický rámec a implementácia eHealth (FS9)

O e

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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Aktuálny stav štúdií a výzievAktuálny stav štúdií a výziev

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
-8-
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celková architektúra eGovernmentu (FS1)
ŠŠtúdia pokrýva základné komponenty architektúry IISVS, t.j. Elektronická identifikačná karta, Základné identifikátory, 
Základné číselníky, Základné registre, Základné prístupové komponenty, Spoločné moduly ÚPVS, Ostatné komponenty.

 Schválený projekt
Ná d ý j kt El kt i á i l ži b t ik (MV SR) Národný projekt - Elektronizácia služieb matriky (MV SR)

 Projekty v procese hodnotenia

 Národný projekt –Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovneNárodný projekt Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne

 Národný projekt – Elektronizácia služieb MPSVR

 Národný projekt - IS identifikátora fyzických osôb (MV SR)

 Národný projekt - IS registra fyzických osôb (MV SR)

 Národný projekt - Elektronické služby katastra nehnuteľností (UGKK) 

 Zverejnené výzvy
 Národný projekt – IS Registra adries (MV SR) (4.5.2009)

Ná d ý j k El k i ké l žb k h ľ i ZBGIS (UGKK) ( 2009 Národný projekt – Elektronické služby katastra nehnuteľnosti - ZBGIS (UGKK) (7.5.2009

 Národný projekt – elektronická identifikačná karta (MV SR)

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk
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celková architektúra eGovernmentu (FS1)
P i é ý Pripravované výzvy

 Register priestorových informácií (MŽP SR) 

 Spoločné moduly ÚPVS - Identity and access management

 Spoločné moduly ÚPVS Centrálna elektronická podateľňa Spoločné moduly ÚPVS - Centrálna elektronická podateľňa

 Spoločné moduly ÚPVS - Modul elektronického doručovania 

 Spoločné moduly ÚPVS - Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov 

 Spoločné moduly ÚPVS - eDesk modul Spoločné moduly ÚPVS - eDesk modul

 Spoločné moduly ÚPVS - eForm modul 

 Spoločné moduly ÚPVS - Platobný modul 

 Spoločné moduly ÚPVS - Notifikačný modulSpoločné moduly ÚPVS Notifikačný modul

 Identifikátor právnických osôb a podnikateľov a Register právnických osôb a podnikateľov

 Register inštitúcií verejnej správy

 Portál zamestnancov verejnej správyj j p y

 Integrované obslužné miesta (IOM)

 Metainformačný systém

 Modul G2G výmeny dokumentov

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk
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Rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni (FS2)
ŠŠtúdia pokrýva zavádzanie elektronických služieb na úrovni štátnej správy, vrátane preneseného výkonu štátnej správy s 
maximálnym využitím základných komponentov IISVS.

 Projekty v procese hodnotenia
 Národný projekt - Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovneNárodný projekt Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne

 Národný projekt - Elektronizácia služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na úseku výkonu správy 
štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi

 Zverejnené výzvy
Ú Ú Národný projekt - Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR (NKÚ) (24.3.2009)

 Národný projekt – Elektronické služby zdravotníctva (MZ SR) (19.5.2009)

 Pripravované výzvy 

 Národný projekt Elektronické služby Štatistického úradu SR (ŠU SR) Národný projekt – Elektronické služby Štatistického úradu SR (ŠU SR)

 Národný projekt – Elektronické služby centrálnej ohlasovne (MV SR)

 Národný projekt – Elektronické služby národnej evidencia vozidiel (MV SR)

 Národný projekt – Elektronické služby pre osvedčenie o vozidle (MV SR)Národný projekt Elektronické služby pre osvedčenie o vozidle (MV SR)

 Národný projekt – Elektronické služby mobilných hliadok MV SR (MV SR)

 Národný projekt – Elektronické služby centrálneho elektronického priečinku (MF SR)

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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Rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni (FS2)
P i é ý Pripravované výzvy

 Elektronické služby stavebného poriadku (MVRR SR)

 Elektronické služby ÚVO (ÚVO)

 Elektronické služby finančnej správy MF SR (MF SR) Elektronické služby finančnej správy MF SR (MF SR)

 Vybrané elektronické služby colnej správy (MF SR)

 Elektronické  služby MZV (MZV)

 Elektronické služby MS SR (MS SR) Elektronické služby MS SR (MS SR)

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk
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Rozvoj služieb eGovernmentu na úrovni samosprávy (FS3) 
štúdi k ý ád i l kt i ký h l ži b á t k b b li úl d ád í l kt i ký h l ži bštúdia pokrýva zavádzanie elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade so zavádzaním elektronických služieb 
poskytovaných štátnou správou s maximálnym využitím základných komponentov IISVS.

 Zverejnené výzvy
 Elektronizácia služieb VÚC (2.6.2009)Elektronizácia služieb VÚC (2.6.2009)

 Pripravované výzvy

 Elektronizácia služieb – Krajské mestá

 Elektronizácia služieb – Stredné mestá

 Projekt – DCOM

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk
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Riadiaci orgán OPIS
Sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom OPIS TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska úniaHodnotenie ŽoNFPHodnotenie ŽoNFP

• formálne, Odbor riadenia OPIS (kontrola formálnej správnosti)

‐ rozpočet, prílohy, ITMS

• odborné, 2 hodnotitelia (externí, interní)

‐ hodnotiace a výberové kritériá

• výberová komisia (predseda štátny tajomník MFSR MF SR ÚV SR)• výberová komisia (predseda štátny tajomník MFSR, MF SR, ÚV SR)

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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Zmluva o NFP
° Z l NFP t á SORO ži d t ľ kt éh ži d ť NFP b l° Zmluvu 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 NFP zoa 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 , p y

– 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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Zmluva o NFP ‐ štruktúra

° Lehota na uzatvorenie zmluvy o NFP je 50 dní od doručenia Rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP žiadateľovischválení ŽoNFP žiadateľovi

° Zmluva o NFP má 2 časti: zmluvu o NFP a prílohy zmluvy o NFP

– Zmluva o NFP obsahuje:

• Identifikačné údaje zmluvných strán

• Predmet a účel Zmluvy

• Výdavky Projektu

• Komunikácia zmluvných strán a kontaktné údaje• Komunikácia zmluvných strán a kontaktné údaje

• Špecifické podmienky

• Záverečné ustanovenia

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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Príloh ml o NFPPrílohy zmluvy o NFP
Prílohy zmluvy o NFP (sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy): 

° Príloha č 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutíPríloha č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku

– Riadenia projektu: Obstarávanie prijímateľom, monitorovanie projektu, 
informovanie a publicita, vlastníctvo výstupov, prevod práv a povinností, p , ý p , p p p ,
zmeny zmluvy, ukončenie zmluvy, komunikácia 

– Finančného riadenia projektu: spôsob platby, oprávnené výdavky, 
účtovníctvo a archivácia, vysporiadanie zmluvných vzťahov a zmluvná 
pokuta,  finančná kontrola a audit

° Príloha č. 2. Predmet podpory NFP
– Podstatné náležitosti schváleného projektu: Prijímateľ, Všeobecné 

f á k l á k l kinformácie o Projekte , Miesto realizácie Projektu, Ciele Projektu, 
Merateľné ukazovatele Projektu, Časový rámec realizácie Projektu, Aktivity 
a príspevok aktivít k výsledkom projektu, Rozpočet projektu, Rozpočet 
realizácie jednotlivých aktivítrealizácie jednotlivých aktivít

° Príloha č. 3 Podpisové vzory

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 byť uzavretá najneskôrZmluva 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 NFPPo podpise zmluvy o NFP

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ
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Riadiaci orgán OPIS
Sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom OPIS TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska únia

Aktuálny stav – 12 vyhlásených výziev OPIS v hodnote 282 840 998,00 EUR
výzva / 
názov

žiadateľ dátum 
vyhlásenia

dátum 
uzávierky

stav
suma v EUR

Elektronizácia 
služieb 
matriky

Ministerstvo vnútra 
SR

18.11.2008 23.2.2009 žiadosť o NFP doručená v 
termíne uzávierky, schválená

9 294 297,00
Elektronizácia Ministerstvo práce, 22.12.2008 23.3.2008 žiadosť o NFP doručená v 
služieb 
MPSVR

sociálnych vecí a 
rodiny SR

termíne uzávierky, ukončené 
formálne a odborné 
hodnotenie 33 193 920,00

Elektronizácia 
služieb SP

Sociálna poisťovňa 22.12.2008 23.3.2008 žiadosť o NFP doručená v 
termíne uzávierky, ukončenéslužieb SP termíne uzávierky, ukončené 
formálne a odborné 
hodnotenie 33 193 920,00

IS registra 
fyzických 
osob

Ministerstvo vnútra 
SR

30.1.2009 30.4.2009 žiadosť o NFP doručená v 
termíne uzávierky, ukončené 
formálne a odbornéosob formálne a odborné 
hodnotenie 21 576 048,00

IS 
identifikátora 
fyzických 

Ministerstvo vnútra 
SR

30.1.2009 30.1.2009 žiadosť o NFP doručená v 
termíne uzávierky, prebieha 
odborné hodnotenie

osôb 12 613 689,00
Elektronické 
služby 
katastra 
nehnuteľností

Úrad geodézie 
kartografie a 
katastra SR

30.1.2009 30.1.2009 žiadosť o NFP doručená v 
termíne uzávierky, prebieha 
odborné hodnotenie

33 691 828 00

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov EÚ

nehnuteľností 33 691 828,00
Kontrolórsky 
informačný 
systém NKÚ

Najvyšší kontrolný 
úrad SR

24.3.2009 24.6.2009 projekt v štádiu prípravy

3 520 000,00



Riadiaci orgán OPIS
Sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom OPIS TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska únia

Aktuálny stav – 12 vyhlásených výziev OPIS v hodnote 
282 840 998,00 EUR

výzva / žiadateľ dátum dátum stavvýzva / 
názov

žiadateľ dátum 
vyhlásenia

dátum 
uzávierky

stav
suma v EUR

IS Registra 
adries

Ministerstvo vnútra 
SR

4.5.2009 4.8.2009 projekt v štádiu prípravy
8 298 480,00

Elektronické Úrad geodézie 7 5 2009 7 8 2009 projekt v štádiu prípravyElektronické 
služby 
katastra 
nehnuteľnosti 
– ZB GIS

Úrad geodézie 
kartografie a 
katastra SR

7.5.2009 7.8.2009 projekt v štádiu prípravy

9 460 266,00

Elektronické 
služby 
zdravotníctva

Ministerstvo 
zdravotníctva SR

19.5.2009 19.8.2009 projekt v štádiu prípravy

40 000 000,00
Elektronické 
služby VÚC

Samosprávne kraje 
(okrem BSK)

2.6.2009 2.9.2009 projekty v štádiu prípravy
31 500 000 00služby VÚC (okrem BSK) 31 500 000,00

Elektronická 
identifikačná 
karta

Ministerstvo vnútra 
SR

18.6.2009 18.9.2009 projekty v štádiu prípravy

46 500 000,00

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk
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Riadiaci orgán OPIS
Sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom OPIS TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európska únia

Ďakujeme za pozornosť

e‐mail: denisa.zilakova@mfsr.sk

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk
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