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• Definícia e-Governmentu: elektronická verejná správa; 
elektronizácia verejnej správy; elektronická vláda. 
Využívanie informačných a komunikačných technológií
on-line vo verejnej správe spojené s organizačnými 
zmenami a novými zručnosťami s cieľom zlepšiť služby 
verejnej správy a uplatňovanie demokratických postupov, 
ako aj posilniť podporu verejných politík. e-Government 
zahŕňa množstvo činností a subjektov. 

Možno identifikovať najmä sektory: 

• government-to-government (G2G) 

• government-to-business (G2B) 

• government-to-citizen (G2C) 

• niekedy aj government-to-employee (G2E)



EÚ považuje transformáciu na konkurencieschopnú, 
dynamickú a znalostnú ekonomiku, ktorá je schopná
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, ekonomický rast 
a lepšie podmienky pre všetkých občanov (tzv. Lisabonská
stratégia) za jednu zo svojich najvyšších priorít. 
Jednou z úloh transformácie je budovanie
e-Governmentu, ktorého cieľom je znížiť administratívne 
náklady, optimalizovať existujúce správne procesy, 
ako aj sprístupniť zjednodušiť komunikáciu s verejnou 
správou pre všetkých občanov a komerčné subjekty. 





Akčný plán EK v súvislosti s iniciatívu i2010:
Predmetný akčný plán definuje 5 úloh elektronickej verejnej 

správy so špecifickými úlohami na rok 2010 nasledovne: 

• Nijaký občan nezostane bokom – rastúce začlenenie prostredníctvom 
elektronickej verejnej správy, aby do roku 2010 všetci občania mohli využívať
výhody dôveryhodných inovovaných služieb a ľahkého prístupu pre 
všetkých; 

• Realizovať účinnosť a efektívnosť v praxi – do roku 2010 významne prispieť
k zvýšenej spokojnosti užívateľov, transparentnosti a zodpovednosti, zníženiu 
administratívneho zaťaženia a zvýšeniu účinnosti; 

• Implementovať kľúčové služby s vysokým dosahom na občanov aj 
podnikateľov – do roku 2010 bude 100 % verejných obstarávaní dostupných 
elektronicky pri skutočnom využití 50 %, s dohodou o spolupráci na ďalších 
online službách pre občanov s vysokým dosahom; 

• Realizovať kľúčové predpoklady – umožniť občanom i podnikateľom do roku 
2010 využívať výhody pohodlného, bezpečného a interoperabilného 
overeného prístupu k verejným službám v rámci celej Európy. 

• Posilniť participáciu a demokratické rozhodovanie – do roku 2010 predviesť
nástroje pre účinnú verejnú diskusiu a účasť na demokratickom rozhodovaní. 



Interoperabilita je na základe definície Európskeho rámca 
interoperability pre pan-európske e-Government služby, 
verzia 1.0 (EIF 1.0): 

"schopnosť informačných a komunikačných systémov      
(a biznis procesov, ktoré podporujú,) vymieňať si údaje          
a zdieľať informácie a vedomosti."

Rozlišujeme 

tri základné vrstvy interoperability: 

• organizačná

• sémantická

• technická



Štandardy sú nástrojom interoperability a ich zavádzanie 
a dodržiavanie je spôsobom akým interoperabilitu 
dosiahnuť. Štandardy a normy si nemožno aj napriek 
možnému identickému prekladu z angličtiny zamieňať, 
pretože aj keď normy sú súčasťou štandardov, naopak to 
platiť nemusí (za štandardy je možné považovať aj rôzne 
nenormatívne odporúčania, de facto štandardy, 
zaužívané postupy a podobne).
Karl Wessbrandt (Swedish Administrative Development Agency):

... Vo svete nie je nič perfektné. 

Bohužiaľ, ani význam tohto slova 

(perfektné) nebol zatiaľ

štandardizovaný! ...



• Požiadavka na budovanie e-Governmentu v SR

• Programové vyhlásenie vlády SR

• Vízia e-Governmentu v SR do roku 2013

a jej 4 hlavné ciele

• Strategické dokumenty:

- Stratégia informatizácie verejnej správy

- Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

- Metodický pokyn na tvorbu koncepcií rozvoja 

informačných systémov verejnej správy

- Štúdie uskutočniteľnosti (1. prioritná os OPIS)



Citát z Programového vyhlásenia Vlády SR (august 2006):

"Vláda SR vykoná potrebné kroky smerujúce 

k modernizácii verejnej správy, predovšetkým 

jej ekonomizáciou a informatizáciou ... 

Bude usilovať o to, aby orgány štátnej správy

a orgány územnej samosprávy 

svojou činnosťou uľahčovali život občanom, 

ako aj právnickým osobám."



Štandardy a terminológia:

• V zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o ISVS sú štandardy definované
nasledovne: 

"Štandardom je súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom        
a využívaním informačných systémov verejnej správy, ktorý obsahuje 
charakteristiky, metódy, postupy a podmienky, najmä pokiaľ ide        
o bezpečnosť a integrovateľnosť s inými informačnými systémami. 
Štandardy musia byť otvorené a technologicky neutrálne.„

• Terminológia:

Okrem samotných štandardov je dôležitou súčasťou štandardizácie aj 
harmonizácia používaných pojmov, ktorá je vo všeobecnosti 
považovaná za tzv. sémantickú interoperabilitu.                                    
MF SR vydalo prvú verziu metodického pokynu (glosár pojmov)
používaných v legislatíve, ale aj iných materiáloch pre oblasť
informatizácie spoločnosti. 



Štrukturálne fondy EÚ:

Vstupom do Európskej únie získala Slovenská
republika oprávnenie čerpať finančné
prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré
sú určené na prekonanie nerovností medzi 
ekonomicky silnejšími a slabšími regiónmi                          
v rámci Európskej únie. 

Štrukturálne fondy EÚ tak znamenajú pre 
ekonomicky slabšie regióny príležitosť dostať sa 
na úroveň ostatných regiónov, respektíve 
výrazným spôsobom urýchliť proces rozvoja. 
Finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov 
sú získavané z daní občanov členských štátov 
Európskej únie.





Národný strategický referenčný rámec 
2007 - 2013:

je základným strategickým dokumentom SR pre využívanie fondov 
Európskej únie v rokoch 2007 – 2013. Stanovuje národné priority, 
ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov   a Kohézneho 
fondu v budúcom programovom období v nadväznosti na 
Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámec pre     
intervencie fondov na európskej úrovni.



Národná koncepcia informatizácie verejnej správy:





Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej OPIS) 
je referenčným dokumentom, schváleným uznesením 
vlády SR č. 1004/2006 zo 6. decembra 2006 a rozhodnutím 
Európskej komisie zo 17. septembra 2007, na základe 
ktorého bude poskytovaná podpora na všetky projekty 
informatizácie spoločnosti, podporované zo zdrojov ERDF.

http://www.opis.gov.sk

Stratégia OPIS vychádza zo súčasného stavu 
informatizácie v SR, schválených strategických 
dokumentov EÚ a SR v oblasti informatizácie a svojimi 
intervenciami bude v období 2007-2013 napĺňať víziu SR 
v tejto oblasti spoločenského života. 



Globálny cieľ Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti:

Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti 

ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej 

vedomostnej ekonomiky.



Prioritné osi OPIS
1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj      

elektronických služieb – eGovernment 

(ERDF 702 268 409 EUR + ŠR 123 929 719 EUR)

2.   Rozvoj pamäťových a fondových  

inštitúcií – eContent a eCulture 

(ERDF 163 541 958 EUR + ŠR 28 860 346  EUR)

3.   Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu - Broadband 

(ERDF 96 201 152 EUR + ŠR 16 976 674 EUR)

4.   Technická pomoc 

(ERDF 31 083 886 EUR + ŠR 5 485 392 EUR)



Stratégia OPIS je postavená na 4 prioritných osiach 
a 7 opatreniach:
1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na 
centrálnej
úrovni
1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na 
miestnej
a regionálnej úrovni
2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry
2.1 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo 
zdrojov
pamäťových a fondových inštitúcií
2.2 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových 
inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie 
digitálnych dát
3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
3.1 Rozvoj infraštruktúry širokopásmového prístupu
4. Technická pomoc
4.1 Technická pomoc pre RO OPIS
4.2 Technická pomoc SORO OPIS



Dokumenty súvisiace s OPIS:

• Programový manuál OPIS

• Komunikačný plán OPIS

• Interné manuály procedúr 

RO, SORO a PJ

• Príručka pre hodnotiteľov

• Hodnotiace a výberové kritériá

• Príručka pre žiadateľa

• Štúdie uskutočniteľnosti



OPIS sa zameriava na vytvorenie metodických, 
technologických, aplikačných a organizačných podmienok 
eGovernmentu. Aplikácie eGovernmentu podporované
z ostatných OP budú tvoriť moduly, ktoré budú tvoriť jeho 
súčasť a budú zapojené do ústredného portálu. Budú
využívať infraštruktúru a integračné komponenty rozvíjané
z prostriedkov OPIS.

Opatrenie 1.1 OPIS sa koncentruje na prierezové procesy a služby 
poskytované verejnou správou a technologicko - aplikačnú
infraštruktúru, ktorej vlastníkom sú najmä: MF SR, DR
SR, CR SR, OR PZ, NBÚ, ŠÚ SR, ÚG KK SR, ÚNMS SR, ÚPŠS SR, ÚV SR 
a štátne orgány zriadené osobitnými predpismi. 

Hlavnou úlohou opatrenia je vytvoriť technologické, 
aplikačné a procesné prostredie pre udržateľný
rozvoj modelu integrovaných služieb verejnej správy.



Opatrenie 1.2 OPIS sa koncentruje na informatizáciu samosprávy a 
bude podporovať udržateľný rozvoj infraštruktúry IKT a služieb 
poskytovaných a vlastnených regionálnou a miestnou samosprávou. 
Informatizácia samosprávy ako súčasť architektúry integrovaných 
služieb verejnej správy.
Na opatrenia prioritnej osi č. 1 budú nadväzovať projekty zavádzania rozšírených služieb 
eGovernmentu a ich pripájania do ústredného portálu:

- v oblasti eLearning, ktoré budú podporované v rámci OP Vzdelávanie

- v oblasti inteligentných dopravných systémov (eTransport), ktoré budú

podporované v rámci OP Doprava a ROP

- v oblasti environmentálnych IS, ktoré budú podporované v rámci 

OP Životné prostredie

- v oblasti elektronizácie verejných služieb samosprávy BSK, ktoré budú

podporované v rámci OP Bratislavský kraj

- v oblasti služieb eBusiness, ktoré budú implementované

- v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

- v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie (eSkills a eInclusion), 

ktoré budú podporované v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

- v oblasti informatizácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

ktorá bude podporovaná v rámci OP Zdravotníctvo 

a bude nadväzovať na služby eHealth.



Opatrenie 2.1 a 2.2 OPIS sa koncentruje na špecifické procesy služieb 
poskytovaných verejnou správou a technologicko - aplikačnú
infraštruktúru pamäťových a fondových inštitúcií, ktorej vlastníkom je MK 
SR a z časti MV SR. Prioritná os 2 OPIS je zameraná predovšetkým na 
vytváranie užitočného digitálneho obsahu zo zdrojov pamäťových a 
fondových inštitúcií a ich využitie v ostatných vedomostne 
orientovaných odvetviach. Opatrenia 1.3 OP Vzdelávanie a 1.3 OP 
Výskum a vývoj budú podporovať aj moderné formy celoživotného 
vzdelávania a prenos poznatkov z výskumu a vývoja do praxe 
s využitím IKT. OPIS im bude poskytovať digitálny obsah, prípadne služby, 
ktoré využijú pri rozvoji a sprístupňovaní vlastných služieb v oblasti 
eLerningu a eContentu.

Opatrenie 3.1 sa koncentruje na zvyšovanie 
penetrácie širokopásmového pripojenia 
prostredníctvom rozvoja infraštruktúry 
prístupových širokopásmových sietí
a motivácie ich používateľov.



Štúdie uskutočniteľnosti:

• predbežné oznámenia

• vyhlásenie verejného obstarávania

• tematické zameranie výziev

• dĺžka trvania realizácie štúdií

• výstupy, výsledky, väzba na NKIVS

Národné projekty:

• zoznam národných projektov a jeho 

aktualizácia, schvaľuje monitorovací výbor 

• proces výberu národných projektov

• implementácia národných projektov

Veľké projekty:

• zoznam veľkých projektov a jeho aktualizácia, schvaľuje vláda

• proces výberu veľkých projektov, schvaľuje vláda a EK

• implementácia veľkých projektov

Dopytovo orientované projekty:

• proces výberu dopytovo orientovaných projektov, súťaž projektov 

• implementácia dopytovo  orientovaných projektov



Prijímatelia – prioritná os 1 a 2

Verejný sektor:

• Rozpočtová organizácia a jej zariadenia

• Príspevková organizácia

• Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou 

• Obec, mesto

• Samosprávny kraj 

• Sociálna a zdravotné poisťovne

Verejno-súkromné partnerstvá:

• Neinvestičný fond

• Nezisková organizácia

• Stavovská organizácia – profesná komora

• Záujmové združenie právnických osôb 

Prijímatelia – prioritná os 3

• Záujmové združenie právnických osôb





Opatrenie 2.1 a 2.2 OPIS sa koncentruje na špecifické procesy služieb 
poskytovaných verejnou správou a technologicko - aplikačnú infraštruktúru 
pamäťových a fondových inštitúcií, ktorej vlastníkom je MK SR a z časti MV SR.
Prioritná os 2 OPIS je zameraná predovšetkým na vytváranie užitočného 
digitálneho obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií a ich využitie 
v ostatných vedomostne orientovaných odvetviach. Opatrenia 1.3 OP 
Vzdelávanie a 1.3 OP Výskum a vývoj budú podporovať aj moderné formy 
celoživotného vzdelávania a prenos poznatkov z výskumu a vývoja do praxe 
s využitím IKT. OPIS im bude poskytovať digitálny obsah, prípadne služby, 
ktoré využijú pri rozvoji a sprístupňovaní vlastných služieb v oblasti eLerningu 
a eContentu.

Opatrenie 3.1 sa koncentruje na zvyšovanie 
penetrácie širokopásmového pripojenia 
prostredníctvom rozvoja infraštruktúry 
prístupových širokopásmových sietí
a motivácie ich používateľov.





Niečo optimistické pred záverom (z Murphyho):

Hardware

je to,

do čoho môžeš

kopnúť, 

keď nefunguje 

software.



DISKUSIA PRED ZÁVEROM

☺

Pozn.: hlásiť sa možno aj pravou rukou



Za pozornosť ďakuje: Ing. Michal Zábušek, programový manažér

Kontaktné údaje:

ÚRAD VLÁDY SR
Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
Odbor regionálnych expozitúr OPIS
Expozitúra Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1
974 04 BANSKÁ BYSTRICA 4

tel. č.: +421 (48) 4306 380 

fax: +421 (48) 4231 590

MT: +421 905 856 684

e-mail: michal.zabusek@vlada.gov.sk

www.opis.vlada.gov.sk, 

www.informatizacia.sk



Príloha č. 1 
Indikatívny návrh projektov informatizácie verejnej správy

Projekty infraštruktúry ISVS:
• Register obyvateľov

• Kataster

• Obchodný register

• Živnostenský register

• Register poskytovateľov služieb zdravotnej starostlivosti

• Register zdravotných profesionálov

• Register zdravotne poistených 

• Register trestov

• Register obcí

• Register adries

• Register daňových subjektov

• Register vozidiel

• Register akreditovaných vzdelávacích inštitúcií

• Register subjektov verejnej správy

• Register poistencov sociálnej sféry

• PKI, ZEP

• Directory services

• Digitálne mapy

• Call centrum

• Centrálne záložné datacentrum

• Card management system (eID)

• Bezpečnosť

• Prevádzkové štandardy



Príloha č. 1 
Indikatívny návrh projektov informatizácie verejnej správy

Špecializované projekty eGovernmentu na centrálnej úrovni: 
MDPT SR

• elektronické žiadosti a rozhodnutia o dotáciách

• elektronická zmena evidencie vozidla vrátane technických preukazov

• elektronické licencie

• MF SR

• elektronický daňový systém

• elektronický colný systém

• iPokladnica

• jednotné účtovníctvo štátnej správy

• jednotná správa majetku štátnej správy

• jednotná personalistika a mzdy štátnej správy

• jednotný výber daní a poistného

MH SR

• elektronické žiadosti a rozhodnutia o dotáciách

MP SR

• elektronické žiadosti a rozhodnutia o dotáciách

• MPSVR SR

• hľadanie pracovného miesta

• dávky v nezamestnanosti

• e-výkazy

• informácie o opatreniach trhu práce



Príloha č. 1 
Indikatívny návrh projektov informatizácie verejnej správy

Sociálna poisťovňa
• e-výkazy FO a PO

• sociálne dávky

• individuálny účet

MS SR

• zápis zmena v obchodnom registri

• elektronický výpis z registra trestov

• elektronické súdne podania a rozhodnutia

• vyšetrovací a súdny spis

MŠ SR

• elektronická prihláška na VŠ

• elektronické služby registrov školstva

• elektronické žiadosti a rozhodnutia a udelení grantov v oblasti vedy a výskumu

MV SR

• elektronické žiadosti o doklady (občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, trvalý pobyt, úradné
výpisy)

• oznámenia polícii

• zápis/zmena v živnostenskom registre

MVRR SR

• elektronické žiadosti a rozhodnutia o dotáciách

• elektronické stavebné konanie



Príloha č. 1 
Indikatívny návrh projektov informatizácie verejnej správy

MK SR

• elektronické žiadosti a rozhodnutia o dotáciách

STV, SRO

• jednotný koncesionársky účet

MZV SR

• poskytovanie informácií pre pobyt v zahraničí

MZ SR

• národné zdravotné registre 
národné dátové centrum NCZIi

• zverejňovanie public health infomácií

MŽP SR

• povolenia životného prostredia

• elektronické služby registrov životného prostredia

• zverejňovanie environmentálnych informácií a systém varovania

ŠÚ SR

• výkazy

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

• kataster (elektronické právne záväzné výpisy z katastra, elektronické návrhy na vklad)

• sprístupnenie digitálneho fondu


