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Predstavujeme vám projekt DCOM  

PREZENTAČNÉ VIDEO 
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Stav projektu z technického hľadiska 

 

REALIZOVANÉ 
 

ü  Datacentrum 
ü  Testovanie a implementácia komunikačných služieb 
ü  Nasadenie komunikačných služieb 
ü  Testovanie a implemetácia informačných služieb 
ü  Nasadenie informačných služieb 
ü  Testovanie a implementácia eGov služieb 
ü  Technická migrácia ISO dodávateľov 
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Stav v integráciách  

IMPLEMENTOVANÉ 
 

ÚPVS, Register fyzických osôb,  
Register adries,  Evidencia vozidiel, 

Kataster nehnuteľností,  
Register právnických osôb, 

ÚPSVaR, 
Sociálna poisťovňa  

 
 
 

IMPLEMENTÁCIA 
PRIPRAVOVANÁ 
Finančná správa  
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Dôležitý technický predpoklad 

•  Ako prvý z OPIS projektov riešime v rámci projektu DCOM problematiku zaručenej elektronickej 
pečate, ktorá je základnou formou autorizácie elektronických dokumentov v projekte DCOM. 

•  Zaručená elektronická pečať musí spĺňať podmienky ustanovené v zákone pre elektronickú 
pečať a zároveň musí spĺňať osobitné podmienky, ktoré sa kladú na zaručenú elektronickú 
pečať. 

•  Kvalifikovaný systémový certifikát na vytváranie elektronickej pečate vydáva akreditovaná 
certifikačná autorita právnickej osobe alebo orgánu verejnej moci. 

Prijímať 
elektronické 

podania 

Zaručený  
elektronický 

podpis  
a zaručená 

elektronická pečať 

Zasielať 
elektronické 

podania 
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obcí  

JÚN 2015 

viac ako 

1200 
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Čo máme pred sebou? 

Komunikačné  
služby 
06/2014 

Informačné  
služby 
05/2015 

eSlužby 
samosprávy 
07/2015 

q  Zapájanie ďalších obcí do IS DCOM 
q  Integrácia ISO dodávateľov 
q  Plošné rozširovanie projektu 
q  Migrácia web stránok obcí 
q  Roll-out eGov služieb 
q  Migrácia dát do cloudu 
q  Školenia užívateľov IS DCOM 
q  Ukončenie projektu 



Realizuje: DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava 
Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

www.dcom.sk, 
www.opis.gov.sk 

Riadiaci orgán OPIS Sprostredkovateľský orgán OPIS Európska únia 

 
 
 
 

Ďakujem vám za pozornosť 

rudolf.horvath@zdruzeniedeus.sk 
 
 

www.dcom.sk 

Dátové centrum obcí a miest 

Dátové centrum obcí a miest 


