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Projekty pre samosprávu 
Opatrenie 1.2 OPIS 

 

Sekcia informatizácie spoločnosti 
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Pre informatizáciu miest a obcí sú 

naplánované dva typy projektov 

financovaných z OPIS: 
     

° Národný projekt centrálneho miesta pre poskytovanie 

dátových služieb  

° Dopytové projekty informatizácie na úrovni 

samosprávy 

° Pod opatrenie 1.2 spadajú aj projekty VÚC. 
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Projekty elektronických služieb VÚC 

• Aktuálne sú projekty prehodnocované (nález vládneho 

auditu poukazujúci na neefektívnosť) 

• V spolupráci s VÚC boli dohodnuté úpravy projektov 
– Riadenie v zhode s princípmi programového riadenia (7 projektov) 

– Časť riešení bude vypracovaná ako zdieľaná pre ostatných 

– Verejné obstarávania budú overené RO v spolupráci so SORO 

– Vyššia efektivita riešení by sa mala prejaviť v celkovej nižšej cene 

• Bol vypracovaný dokument Programové riadenie a 

časťou VÚC už odsúhlasené 

• Po úspešných modifikáciách projektov bude nasledovať 

ich realizácia 
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Národný projekt centrálneho miesta pre 

poskytovanie dátových služieb 

Národný projekt, ktorý je navrhovaný na realizáciu v rámci                              

Štúdie uskutočniteľnosti Dátového centra obcí a miest: 

 

• bude postavený na princípe „cloud computingu“, čím umožní 

najefektívnejší spôsob poskytovania služieb pre veľký počet 

používateľov 

• bude zabezpečovať základnú technickú podporu pre dopytové projekty 

• bude maximálne flexibilný a rozšíriteľný, a to najmä z pohľadu agend, 

počtu miest a obcí, ako aj aplikácií 

• vytvorí tzv. „ekosystém“ aplikácií a služieb miest a obcí 
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Pohľad na dynamickosť projektu 
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Rozšíriteľnosť agend 

Rozšíriteľnosť počtu 
miest a obcí 

Rozšíriteľnosť aplikácií 
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Dopytové projekty na úrovni samosprávy 

Základné charakteristiky: 

 

• Otvorený zoznam potenciálnych prijímateľov 

 

• Prijímatelia si sami zadefinujú agendy, ktoré chcú informatizovať 

 

• Postupné pripojenie do „ekosystému“ aplikácií a služieb 
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Plánované výzvy v rámci opatrenia 1.2 OPIS  

• Výzva na národný projekt  

 (centrálneho miesta pre poskytovanie   3. štvrťrok 2011 
 dátových služieb/Dátové centrum obcí  

 a miest) 

      
 

• Výzva na dopytové projekty  november 2011 
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Ďakujem za pozornosť 

Miloš Molnár, MBA 
generálny riaditeľ, p.z. 

Sekcia informatizácie spoločnosti 

Ministerstvo financií SR 


