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ÚVOD 

Výro�ná správa o vykonávaní Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti za rok 2011 sa 
zameriava na stav vo vykonávaní opera�ného programu od 01.01.2011 do 31.12.2011. 

Výro�nú správu predkladá Riadiaci orgán OPIS Európskej komisii v súlade s �l. 67 Nariadenia (ES) �. 
1083/2006 z 11.07.2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) �. 
1260/1999. Spracovanie výro�nej správy bolo realizované v zmysle Systému riadenia štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013, Systému finan�ného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013 a Metodického pokynu 
CKO �. 9, aktualizácia �. 3, k obsahu výro�nej a závere�nej správy o vykonávaní opera�ného programu. 

Výro�ná správa slúži ako východisko pre posúdenie výsledkov dosiahnutých po�as kalendárneho roka 
2011 a je jedným z hlavných zdrojov informácií pre Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku 
a Európsku komisiu. 

V súlade s  prílohou XVIII Nariadenia (ES) �. 1828/2006 je Výro�ná správa roz�lenená do 7 �astí: 
1. Identifikácia – obsahuje základné údaje o opera�nom programe; 
2. Preh�ad realizácie opera�ného programu 
3. Realizácia pod�a prioritných osí - obsahuje podrobný popis dosiahnutých výsledkov pod�a 

jednotlivých prioritných osí 
4. Horizontálne priority 
5. Ve�ké projekty 
6. Technická pomoc 
7. Informovanos� a publicita 

Úrad vlády SR ako RO vypracoval Výro�nú správu v spolupráci so sprostredkovate�skými orgánmi pod 
riadiacim orgánom, ktorými sú na základe uznesenia vlády SR �. 1004 z roku 2006 Ministerstvo financií 
SR a na základe uznesenia vlády SR �. 74 z roku 2009 Ministerstvo kultúry SR, platobnou jednotkou, 
ktorou je pre tento opera�ný program Odbor rozpo�tu a riadenia organizácií kapitoly a platobnej jednotky 
Ministerstva financií SR, Certifika�ným orgánom, ktorým je Sekcia európskych a medzinárodných 
záležitostí Ministerstva financií SR a Orgánom auditu, ktorým je Sekcia auditu a kontroly Ministerstva 
financií SR. 

Po schválení Výro�nej správy Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku d�a 14. júna 2012 
bude predložená Európskej komisii. 
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1. IDENTIFIKÁCIA 
Príslušný cie�: 

Konvergencia 
Príslušná oprávnená oblas�: 

NUTS II – Západné Slovensko 
NUTS II – Stredné Slovensko 
NUTS II – Východné Slovensko 

Programové obdobie: 
2007 - 2013 

�íslo opera�ného programu (�íslo CCI): 
2007SK161PO001 (kód 2110002) 

OPERA�NÝ PROGRAM 

Názov opera�ného programu: 
Informatizácia spolo�nosti 

Vykazovaný rok: 
2011 

VÝRO�NÁ SPRÁVA 
O VYKONÁVANÍ 
OPERA�NÉHO PROGRAMU Dátum schválenia výro�nej správy monitorovacím výborom: 

14. júna 2012 
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2. PREH�AD REALIZÁCIE OPERA�NÉHO PROGRAMU 
2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 

Naplnenie globálneho cie�a OPIS, ktorým je vytvorenie inkluzívnej informa�nej spolo�nosti ako 
prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky (špecifický cie� 2.1 NSRR) je postavené 
na troch prioritných osiach: 1. „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb“, 2. „Rozvoj 
pamä�ových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ a 3. „Zvýšenie prístupnosti k 
širokopásmovému internetu“. 

Pri hodnotení pokroku ku koncu roku 2011 možno konštatova�, že v nap��aní hore uvedeného cie�a 
najviac prispieva prioritná os 1 (tvorí 70% alokácie EFRR OPIS). Už dnes sa javí ako k�ú�ová pre 
naplnenie úspešnosti realizácie celého OPIS. Pokrok bol zaznamenaný aj v implementácií prioritnej osi 2, 
ktorej plná implementácia sa rozbehne v �alšom období. Nedostato�ný progres je vykazovaný v rámci 
prioritnej osi 3, ktorá má podpori� najmä menej rozvinuté regióny SR budovaním širokopásmového 
internetu. 

Z h�adiska vývoja implementácie OPIS možno aj v roku 2011 konštatova� oneskorenie v procesoch 
kontrahovania a �erpania. Progres v realizácii OPIS ovplyv�ujú: 
1. chýbajúce strategické dokumenty: 

- OPIS ako jediný opera�ný program v SR nevychádzal z vopred pripravenej a schválenej 
stratégie/koncepcie na národnej úrovni a to vo všetkých troch prioritných osiach.  
- ambiciózne ciele OPIS, ktorý napr. v rámci budovania eGovernmentu mal svojimi výstupmi zásadne 
reformova� verejnú správu. Cie�, ktorý krajiny  s dlhou tradíciou budovania verejnej správy budujú 
desa�ro�ia, chce OPIS zrealizova� v rámci programovacieho obdobia 2007-2013.  
- štúdia uskuto�nite�nosti k PO3 broadband neriešila notifikáciu štátnej pomoci, proces prednotifikácie 
za�al až po schválení prvej �asti štúdie koncom roka 2009. Samotný proces notifikácie za�al v júni 
2011. Uvedený �as, ktorý si táto �innos� vyžadovala sved�í o nedostato�nej pripravenosti SR; 
- príprava projektu na budovanie infraštruktúry a rozhodnutie o tom, kto bude prijímate� projektu za�ala 
až realizáciou štúdie uskuto�nite�nosti na PO3; 
- nejednotnos� názorov v rámci MK SR na implementáciu PO2 pri príprave štúdie uskuto�nite�nosti, �o 
znamenalo oneskorenie jej schválenia- až január 2010; 

2. chýbajúca legislatíva: 
- OPIS (PO1) na rozdiel od iných OP musí legislatívne reformova� prostredie, v ktorom implementuje IT 
projekty; 
- pretrvávajúca nepripravenos� legislatívneho prostredia pre elektronické poskytovanie služieb 
vzh�adom na neexistenciu platného a ú�inného zákona o elektronickom výkone verejnej moci (tzv. 
zákona o eGovernmente); 
– príprava a prijatie legislatívy (aj rezortnej), následné zavedenie do procesov verejnej správy môže by� 
a je �asovo náro�nejší proces ako následné technické budovanie informa�ného systému, �o pôvodný 
�asový harmonogram projektov OPIS nie vždy bral do úvahy; 

3. nedostato�ná príprava projektov: 
- svojim charakterom a výškou rozpo�tu ide v OPIS o významné projekty, náro�né na riadenie najmä 
u prijímate�a a sú pozna�ené nedostato�nými administratívnymi kapacitami zapojenými do realizácie, 
organiza�nými a procesnými nedostatkami na strane prijímate�ov; nedostato�né skúsenosti 
s implementáciou EÚ projektov znamenajú nedostatky pri príprave podkladov na refundáciu 
oprávnených výdavkov u prijímate�a; 
- oneskorenie implementácie v dôsledku problémov pri vykonávaní verejného obstarávania; 
- obmedzená absorp�ná kapacita a pripravenos� samosprávy na realizáciu projektov eGovernmentu; 
- nedostato�né organiza�né a administratívne kapacity pri príprave implementácie budovania 
infraštruktúry v rámci PO3; 

4. politické zmeny: 
- prijímate�mi v národných projektoch OPIS sú ministerstvá, štátne inštitúcie, �i samospráva, �o nie je 
v žiadnom opera�nom programe na Slovensku. Táto jedine�nos� zvyšuje jeho citlivos� na politické 
zmeny, ktoré sa v priebehu implementácie OPIS udiali a dopady s tým súvisiace vrátane pozastavenia 
verejných obstarávaní, ich rušenia, tiež zastavenie a spomalenie realizácie projektov, v ktorých už bola 
uzatvorená zmluva s dodávate�om apod.; 
- zmena vlády v roku 2010 vyvolala prehodnocovanie projektov PO1 na MF SR a PO2 na MK 
SR; odstra�ovanie identifikovaných nedostatkov v roku 2010 -2011 znamenalo zastavenie aktivít v 
niektorých projektoch a tým spomalenie �erpania finan�ných prostriedkov a sú�asne zastavenie 
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dokonca zníženie kontrahovania v PO1.V roku 2011 vládou SR schválená „Revízia budovania 
eGovernmentu“ neznamenala zásadný posun v cie�och NKIVS a teda na�alej platia v plnom rozsahu; 

5. koordinácia projektov PO1 OPIS: 
-v záujme efektívneho budovania eGovernmentu pod�a schválenej NKIVSje nevyhnutná koordinácia 
projektov PO1 zo strany MFSR. Programová kancelária na MFSR bola zriadená až v roku 2010a stále 
nie je dobudovaná. Najmä rozhodnutie predchádzajúcej vlády SR šetri� výdavky ŠRmalo za následok 
nemožnos� obstara� potrebných externých expertov na tieto �innosti, nako�ko interné kapacity MFSR sú 
nedostato�né. Na tieto �innosti boli a sú rezervované prostriedky TP OPIS; 
-Externá závislos� projektov : 
� nie sú pripravené spolo�né moduly ÚPVS, pôvodný projekt bol predchádzajúcim vedením MFSR 

zrušený a náhradné riešenie nebolo schválené vládou SR; niektoré projekty s integráciou na ÚPVS 
po�ítali iba okrajovo a  predpokladali náhradné riešenie, �o nie je ale v súlade s vládou SR 
schválenou NKIVS; 

� projekt eID zo strany MV SR nebude �asovo schopný dodáva� svoje výstupy v plánovaných 
termínoch. 

Stav kontrahovania za celý OPIS k 31.12.2011 predstavuje za EFRR hodnotu 286 664 800,53 EUR z 
toho prioritná os 1 sumu 261 634 071,74 EUR. Stav �erpania za celý OPIS k 31.12.2011 predstavuje za 
EFRR hodnotu 89 319 830,57  EUR.. 

Dôležitou otázkou v roku 2011 bolo nízke �erpanie finan�ných zdrojov. Riziko súvisiace s nevy�erpaním 
prostriedkov v zmysle pravidla n+3 vyústilo do dohody s Európskou komisiou, kde RO OPIS spolu s 
obomi SORO prijali opatrenia na zrýchlenie �erpania v rámci „Ak�ného plánu zrýchlenia �erpania 
a implementácie OPIS pod�a jednotlivých prioritných osí“. Ak�ný plán bol odpo�tovaný na pravidelných 
stretnutiach zástupcov EK a RO OPIS. Jeho realizácia bola úspešná a OPIS svoj záväzok 2008 pod�a 
pravidla n+3 splnil. Vzh�adom na riziko nevy�erpania záväzkov EFRR pre roky 2009 až 2011 sa 
v realizácii Ak�ného plánu bude pokra�ova� aj v nasledujúcom období. 

Osobitné postavenie v �erpaní v roku 2011 má prioritná osi 1, kde najvä�ší pokrok v implementácii má 
opatrenie 1.1 „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni“. V 
priebehu roku 2011 malo opatrenie rozhodujúci podiel na �erpaní  v sume 74 954 955,68 EUR. Menovite 
�erpali finan�né prostriedky nasledujúce k�ú�ové  národné projekty: Elektronické služby zdravotníctva; 
Elektronická identifika�ná karta; Elektronické služby pre osved�enie o evidencii vozidla; IS Registra 
fyzických osôb; Elektronické služby centrálneho elektronického prie�inka; Elektronické služby Ministerstva 
práce, sociálnych veci a rodiny SR; Elektronické služby NKÚ SR; Elektronické služby Štatistického úradu 
SR; Elektronické služby centrálnej ohlasovne; Elektronické služby katastra nehnute�ností – ZB GIS; 
Elektronické služby katastra nehnute�ností a Elektronické služby verejného obstarávania. 

Taktiež treba uvies�, že prioritná os 2 a prioritná os 3 v sledovanom období vzh�adom na mieru ich 
implementácie ne�erpali žiadne finan�né prostriedky z OPIS. 

Kriticky možno hodnoti� vykonávanie analýzy projektov (zmena vlády po vo�bách 2010) prioritnej osi 1 na 
SORO MF SR. Odstra�ovanie identifikovaných nedostatkov v roku 2010 znamenalo zastavenie aktivít v 
niektorých projektoch a tým spomalenie �erpania finan�ných prostriedkov OPIS v roku 2011. 

V dôsledku spomínaného zablokovania implementácie OPIS nebol v roku 2011 kontrahovaný ani jeden 
nový projekt. V priebehu roku 2011 však pokra�ovala príprava národných projektov prioritnej osi 1 v 
súlade so stratégiou OPIS, kde bolo schválených 14 štúdií uskuto�nite�nosti. Na základe výstupov zo 
štúdií uskuto�nite�nosti  bolo vyhlásených 8 výziev na predkladanie žiadostí o NFP (7 na národné projekty 
v rámci opatrenia 1.1 a 1 v rámci opatrenia 1.2) v objeme 182 660 000 EUR. Vzh�adom na skuto�nos�, že 
výzvy boli vyhlásené až koncom roka 2011 je zazmluv�ovanie projektov plánované až na rok 2012. 

V �alšom postupe pri plnení cie�ov Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a pri plnení cie�ov 
prioritnej osi 1 OPIS budú vyhlásené písomné vyzvania na národný projekt ÚPVS a prístupových 
komponentov a tiež na projekty, ktoré budú rieši� základné registre, ako napr. register právnických osôb 
a register priestorových informácií. Z h�adiska opatrenia 1.2 pre znižovanie regionálnych rozdielov v rámci 
Slovenska bude ve�mi dôležité spustenie projektu Datacentrum obcí a miest a projektu Integrovaných 
obslužných miest. 
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V roku 2011 bola vládou SR schválená „Revízia budovania eGovernmentu“, ktorá prináša revidovaný 
poh�ad spo�ívajúci v  zjednodušení životných situácií ob�anov a podnikate�ov. Toto znamená, že každú 
existujúcu životnú situáciu je potrebné procesne zmeni� tak, aby boli ob�ania odbremenení od 
nepotrebných, resp. opakujúcich sa úkonov vo vz�ahu k verejnej správe. 

V priebehu roku 2011 v rámci prioritnej osi 2 boli zverejnené písomné vyzvania na všetky národné 
projekty: Digitálna knižnica a digitálny archív; Digitálna galéria; Digitálne múzeum; Digitálny pamiatkový 
fond; Digitálna audiovízia; Centrálna aplika�ná infraštruktúra a registratúra; Centrálny dátový archív a 
Harmonizácia informa�ných systémov v sume cca 147,5 mil. EUR (zdroj EFRR). Uvedené písomné 
vyzvania vytvárajú základný predpoklad pre naplnenie cie�a prioritnej osi �. 2. Kontrahovanie a realizácia 
národných projektov sa za�ne v roku 2012, kde tieto projekty budú nap��a� Stratégiu rozvoja pamä�ových 
a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej infraštruktúry v rezorte kultúry. 

V sledovanom období bolo najpodstatnejšou zmenou týkajúcou sa PO2 schválenie �alšej revízie OPIS. 
Predmetom revízie bolo predovšetkým zvýšenie finan�ných prostriedkov z národných verejných zdrojov 
na realizáciu PO2 OPIS v území Regionálna konkurencieschopnos� a zamestnanos� metódou pro rata a 
zlú�enie opatrení prioritnej osi 2 do jedného opatrenia 2.1 Digitalizácia obsahu pamä�ových a fondových 
inštitúcií, jeho archivovanie, sprístup�ovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania 
a ochrany. 

V rámci prioritnej osi 3 v záujme urýchlenia procesu implementácie, kde sa prioritná os dostáva do 
�asovej tiesne, bolo v priebehu roka 2011 rozhodnuté, že proces zabezpe�enia prípravnej fázy ve�kého 
projektu bude zabezpe�ený realizovaním NP PO3 OPIS s názvom „Zabezpe�enie odborných konzultácií 
a prípravnej fázy ve�kého projektu PO3 OPIS“ a jeho zaradením do zoznamu národných projektov OPIS. 

Od augusta do decembra 2011 boli zo strany EK pozastavené platby na OPIS a bolo potrebné vykona� 
dodato�né �innosti spojené s odstránením nedostatkov zistených v rámci vládneho auditu A339, v súlade 
s požiadavkou EK. �innosti a aktivity v súvislosti s odblokovaním platieb OPIS viedli k splneniu všetkých 
podmienok stanovených EK. Na tomto základe boli platby pre OPIS zo strany EK v decembri 2011 
odblokované. 

Pri sledovaní dopadov intervencií OPIS na znižovanie regionálnych rozdielov v rámci Slovenska možno 
poveda�, že všetky tri prioritné osi OPIS implementáciou existujúcich, resp. pripravovanými projektmi bu� 
priamo, alebo nepriamo pomáhajú nap��a� ciele kohéznej/regionálnej politiky EÚ. Osobitná podpora 
regiónov sa o�akáva najmä implementáciou projektov opatrenia 1.2 a tiež budovaním širokopásmového 
internetu v bielych miestach SR, ktoré sú výlu�ne lokalizované v zaostávajúcich regiónoch. 

V rámci publicity boli hlavnými informa�nými aktivitami za rok 2011 Národná konferencia OPIS (október 
2011) a Celoslovenská konferencia OPIS (máj 2011). 

2.1.1. Stav fyzického pokroku opera�ného programu 

Najzávažnejšou otázkou v rámci OPIS je nízky pokrok v realizácii projektov a z toho vyplývajúce nízke 
�erpanie finan�ných zdrojov. Touto skuto�nos�ou bol pozna�ený aj rok 2011, kedy RO OPIS identifikoval 
možné riziko súvisiace s nevy�erpaním prostriedkov v zmysle pravidla n+3 vo výške cca 45 mil EUR. Po 
dohode s Európskou komisiou, RO OPIS spolu so SORO prijal opatrenia na zrýchlenie �erpania v rámci 
„Ak�ného plánu zrýchlenia �erpania a implementácie OPIS pod�a jednotlivých prioritných osí“. Jeho 
realizácia bola úspešná a OPIS svoj záväzok 2008 pod�a pravidla n+3 splnil v septembri 2011 a mierne 
prekro�il, ke� do konca roka podiel �erpania záväzku 2009 bol 11,4 % (zdroj EFRR), vi� graf. Celkové 
�erpanie OPIS (zdroj EFRR) k 31.12.2011 bolo 89 319 830,57 EUR, �o je 9,04 % z celkovej alokácie 
EFRR pre OPIS. Táto skuto�nos� sú�asne znamená významný pokrok oproti roku 2010, kedy úrove� 
�erpania bola vo výške 2,6 %. Teda OPIS za rok 2011 vy�erpal približne trikrát viac ako za štyri 
predchádzajúce roky spolu. Napriek tomu však nebol ukon�ený ani jeden projekt a prvé reálne výsledky 
projektov a prínos pre kone�ných užívate�ov výsledkov, t.j. najmä ob�anov a podnikate�ov sa o�akáva až 
v roku 2012. 
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V roku 2011 RO OPIS pokra�oval s prípravou národných projektov prioritnej osi 1, ktorej cie�om je 
budovanie eGovernmentu v Slovenskej republike. SORO MF SR v spolupráci s prijímate�mi v súlade so 
stratégiou OPIS pripravovalo štúdie uskuto�nite�nosti pre projekty PO1 a na troch zasadnutiach 
Riadiaceho výboru pre štúdie uskuto�nite�nosti PO1 OPIS bolo schválených spolu 14 štúdií, tak ako je 
uvedené v �asti 3.1. Alokácia na pripravované projekty, ku ktorým boli schválené spomínané štúdie 
uskuto�nite�nosti, predstavuje celkovú hodnotu cca 230 mil. EUR za zdroj EFRR. 

Rok 2011 bol pre Opera�ný program Informatizácia spolo�nosti významný z h�adiska pokroku 
v implementácii prioritnej osi 2, ktorej cie�om je modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamä�ových 
a fondových inštitúcií na národnej úrovni a skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a 
využitia poznatkov a digitálneho obsahu v nich uložených. Po schválení revízie MVVE a jej predložení na 
schválenie EK v marci 2011 sa zvýšila intenzita prípravy jednotlivých národných projektov 
a zverej�ovania písomných vyzvaní. V priebehu júna a za�iatkom júla SORO MK SR zverejnilo písomné 
vyzvania na všetky národné projekty (9) v sume cca 147,5 mil. EUR (zdroj EFRR). Uzavieranie zmlúv 
o poskytnutí NFP a spustenie realizácie projektov sa plánuje až v roku 2012. 

V roku 2011 pokra�ovala príprava plánovaného ve�kého projektu na budovanie infraštruktúry 
širokopásmového internetu v oblastiach Slovenska, ktoré v sú�asnosti nie sú pokryté širokopásmovým 
internetom a kde ani v blízkej dobe nie je predpoklad pokrytia komer�nými operátormi (biele miesta). 

Od za�iatku roka 2011 prebiehala v záujme urýchlenia procesu notifikácie štátnej pomoci intenzívna 
komunikácia medzi pracovníkmi RO OPIS a zástupcami JASPERS, DG Competition, DG INFSO a DG 
REGIO. Výsledkom bolo predloženie „Notifikácie pre ve�ký projekt PO3 OPIS“ d�a 02.06.2011 
prostredníctvom odboru štátnej pomoci Ministerstva financií SR na �alšie konanie v zmysle zákona �. 
231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. D�a 09.06.2011 za�ala plynú� 
dvojmesa�ná lehota na jej preskúmanie. Nasledovali niektoré pripomienky a otázky zo strany EK, na 
ktoré zainteresované inštitúcie odpovedali. Ku d�u 31.12.2011 EK nevydala rozhodnutie k predmetnej 
notifikácii. 

V záujme urýchlenia procesu implementácie PO3 OPIS, ktorý sa dostal do �asovej tiesne, 
a s prihliadnutím na disponibilné finan�né prostriedky NASES pre roky 2011 a 2012 bolo v priebehu roka 
2011 rozhodnuté, že proces zabezpe�enia prípravnej fázy ve�kého projektu (hlavne vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre ve�ký projekt PO3 OPIS, zabezpe�enie procesu územného konania 
a potrebných rozhodnutí, príprava ŽoNFP pre ve�ký projekt PO3 OPIS, príprava žiadosti o potvrdenie 
pomoci a realizácia verejných obstarávaní pre ve�ký projekt) bude zabezpe�ený realizovaním národného 
projektu PO3 OPIS. Cie�om je, vzh�adom na ešte neuzatvorený proces notifikácie štátnej pomoci ve�kého 
projektu a potrebný �as na jeho následné schválenie, zachova� kontinuitu prípravy ve�kého projektu. 
�alšie odkladanie prípravy ve�kého projektu by mohlo ohrozi� plnenie cie�ov PO3 OPIS vzh�adom 
k blížiacemu sa ukon�eniu programového obdobia 2007 – 2013. 
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Výzvy v sledovanom období 

Vyhlasovanie výziev resp. písomných vyzvaní (�alej len „výzva“) OPIS v sledovanom období sa týkalo 
prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2. Celkovo bolo v rámci prioritnej osi 1 od roku 2007 vyhlásených 35 výziev. 
V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 bolo na základe výstupov zo štúdií uskuto�nite�nosti pre PO1 
vyhlásených 8 výziev na predkladanie žiadostí o NFP (7 na národné projekty v rámci opatrenia 1.1 a 1 
v rámci opatrenia 1.2) v objeme 182 660 000 EUR. V rámci prioritnej osi 2 bolo v roku 2011 vyhlásených 
9 výziev na národné projekty. Kompletný zoznam národných projektov OPIS, z ktorého vychádzali 
písomné vyzvania na predkladanie žiadostí o NFP na NP, je uvedený v prílohe �. 7. 

 

2008 2009 2010 2011 

 VV UV VV UV VV ZV UV VV ZV UV 

OPIS spolu 3 0 18 14 7 5 5 17 0 12 

Prioritná os 1 3 0 18 14 7 5 5 8 0 3 

Prioritná os 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

Prioritná os 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Legenda: VV – po�et vyhlásených výziev 
 UV – po�et ukon�ených výziev 
 ZV – po�et zrušených výziev 
 
Tabu�ka �. 1: Preh�ad výziev a písomných vyzvaní od 01.01.2011 do 31.12.2011 

Prioritná os Po�et výziev Alokácia FP na výzvu (NFP) 
ŠF/KF a ŠR  v €  

Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a 
rozvoj elektronických služieb 8 182 660 000 

Prioritná os 2: Rozvoj pamä�ových a fondových 
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 9 195 871 674 

Prioritná os 3: Zvýšenie prístupnosti 
k širokopásmovému internetu 0 0 

Prioritná os 4: Technická pomoc N/A N/A 

Spolu 17 378 531 674 
Zdroj: RO 

Kumulatívne údaje o výzvach vyhlásených k 31.12.2011 sa nachádzajú v sumárnej tabu�ke v prílohe �.2. 



Sledovanie vývoja implementácie od za�iatku programového obdobia 

Tabu�ka �. 2: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12.2011 

Prioritná 
os 

Po�et prijatých 
ŽoNFP 

Po�et 
zamietnutých 

ŽoNFP 

Po�et 
schválených 

ŽoNFP 

Po�et 
zazmluvnených 

projektov 

Po�et 
projektov 

v realizácii 

Po�et riadne 
ukon�ených 

projektov 

Po�et 
mimoriadne 
ukon�ených 

projektov 
PO 1 38 7 34 23 23 0 4 
PO 2 9 0 0 0 0 0 0 
PO 3 0 0 0 0 0 0 0 
PO 4 39 3 36 29 12 17 6 

Celkom 86 10 70 52 35 17 10 
Finan�né vy�íslenie ŠF/KF a ŠR v €  

Prioritná 
os 

Výška žiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
neschválenéh
o žiadaného 
príspevku 

(NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška  
vrátených 

prostriedkov 

Výška riadne 
ukon�ených 
projektov1  

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukon�ených 

projektov (NFP) 
PO 1 643 885 419,93 23 150 104,96 558 527 308,02 343 343 684,21 0 0 170 401 879,76 
PO 2 193 474 115,78 0 0 0 0 0 0 
PO 3 0 0 0 0 0 0 0 
PO 4 59 357 796,37 15 401 501,77 43 956 294,60 29 447 916,23 6 774,26 8 180 499,05 13 442 408,78 
Celkom 896 717 332,08 38 551 606,73 602 483 602,62 372 791 600,44 6 774,26 8 180 499,05 183 844 288,54 

Zdroj: ITMS 

V rámci prioritnej osi 1 bolo 7 žiadostí o NFP po ich schválení dodato�ne zamietnutých. 

                                                      
1 Objem �erpaných prostriedkov NFP 



Plnenie merate�ných ukazovate�ov 

Tabu�ka �. 3: Plnenie ukazovate�ov na úrovni OP k 31.12.20112 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
(11) 

10 
(29) 

26 
(48) 

233 N/A N/A N/A N/A 23 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 295 295 295 295 

Po�et projektov 
(po�et) - 
výstup/core (11) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Po�et riadne 
ukon�ených 
projektov: 0.  

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 04 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 105 000  105 
000 

105 
000 

105 
000 

Po�et 
novopripojených 
obyvate�ov na 
širokopásmový 
internet/dopytové 
projekty (po�et) – 
výstup/core (12) 

Východisko 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

Po�et riadne 
ukon�ených 
projektov: 0. 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 
(39) 

0 
(58) 

0 
(68) 

0 
(71) 

05; 5 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1642 1642 1642 1642 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest (po�et) – 
výsledok/core (1) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Po�et riadne 
ukon�ených 
projektov: 0. 
Merate�ný 
ukazovate� 
bude nap��aný 
najmä 
prostredníctvom 
projektu IOM 
a dopytovo-
orientovanými 
projektmi PO2, 
ktorých za�iatok 
sa plánuje 
v roku 2012. 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 
(16) 

0 
(24) 

0 
(26) 

0 
(30) 

05; 6 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 663 663 663 663 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
mužmi (po�et) – 
výsledok/core (2) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Po�et riadne 
ukon�ených 
projektov: 0. 
Merate�ný 
ukazovate� 
bude nap��aný 
najmä 
prostredníctvom 
projektu IOM 
a dopytovo-
orientovanými 
projektmi PO2, 
ktorých za�iatok 
sa plánuje 
v roku 2012. 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 
(23) 

0 
(34) 

0 
(42) 

0 
(41) 

05; 6 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 979 979 979 979 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
ženami (po�et) – 
výsledok/core (3) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Po�et riadne 
ukon�ených 
projektov: 0. 
Merate�ný 
ukazovate� 
bude nap��aný 
najmä 
prostredníctvom 
projektu IOM 
a dopytovo-
orientovanými 
projektmi PO2, 
ktorých za�iatok 
sa plánuje 
v roku 2012. 

                                                      
2 Hodnoty uvedené v zátvorkách sú hodnoty vykazované v predchádzajúcich výro�ných správach. Tieto hodnoty boli z dôvodu 
zmeny metodiky vykazovania a nezapo�ítavania projektov TP do hodnôt core ukazovate�ov OPIS zmenené. 
3 Pokles indikátora nastal z dôvodu mimoriadneho ukon�enia troch projektov v rámci PO1 v roku 2011. 
4 Deklarovaná hodnota z celkového po�tu zazmluvnených projektov k 31.12.2011: 0. 
5 Pokles indikátora a opravy v predchádzajúcich rokoch nastali z dôvodu zmeny metodiky vykazovania a nezapo�ítavania projektov 
TP do hodnôt core ukazovate�ov OPIS. 
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Zdroj: RO 

Kvalitatívna analýza plnenia ukazovate�ov na úrovni programu 

Z h�adiska hodnotenia pokroku v nap��aní hodnôt merate�ných ukazovate�ov treba ma� na zreteli, že 
k 31.12.2012 nebol riadne ukon�ený žiaden projekt a odpo�et výsledkov projektov je možný 
predovšetkým po ukon�ení projektov. Z tohto dôvodu sú hodnoty všetkých merate�ných ukazovate�ov 
vykazované na základe projektov v realizácii. Pri odpo�te dosahovania plánovaných cie�ov jednotlivými 
projektmi treba bra� do úvahy skuto�nos�, že v sledovanom období boli projekty len v po�iato�ných 
štádiách implementácie. Avšak na základe existujúcich kontrahovaných projektov, na základe 
plánovaných projektov a na základe nezávislého hodnotenia môžeme konštatova� nasledovný stav 
merate�ných ukazovate�ov: 
- „po�et vytvorených pracovných miest“ je core ukazovate� a k 31.12.2011 vykazuje nulovú hodnotu. 
Výraznejšie naplnenie sa o�akáva implementáciou projektu Integrované obslužné miesta, kde sa 
predpokladá najvä�ší prírastok po�tu vytvorených pracovných miest. Vzh�adom ku skuto�nosti, že OPIS 
je implementovaný formou národných projektov (plus ve�ký projekt je plánovaný pre implementáciu PO3)  
je splnenie cie�ového po�tu projektov nepravdepodobné. Ke�že v roku 2012 sa plánujú aj dopytové výzvy 
pre prioritnú os 2 a prioritnú os 1, nie je možné v sú�asnosti presnejšie ur�i� prípadnú hodnotu jeho 
splnenia; 
- plnenie ukazovate�a „Po�et novopripojených obyvate�ov na širokopásmový internet/dopytové projekty“ 
sa vz�ahuje k dopytovým projektom v rámci PO3, ktoré realizované neboli. Realizácia tejto prioritnej osi 
bude vykonaná formou národného projektu/ve�kého projektu, �o do budúcnosti znamená potrebu 
nahradenia tohto indikátora; 
- plnenie indikátora „Po�et vytvorených pracovných miest“ bude zabezpe�ované najmä realizáciou 
projektov prioritnej osi 2 a projektom na vytvorenie Integrovaných obslužných miest v rámci prioritnej osi 1 
od roku 2012. 

Príprava riadiacej dokumentácie 

S  cie�om riadnej implementácie OPIS bol v sledovanom období zo strany RO v spolupráci so SORO 
aktualizovaný Programový manuál OPIS. V roku 2011 boli vydané štyri verzie Programového manuálu 
OPIS: verzia 6.1, platná od 12.05.2011, verziu 6.2, platnú od 15.08.2011, verziu 6.3, platnú od 
26.09.2011, verziu 6.4, platnú od 10.11.2011. 

2.1.2 Finan�ná implementácia programu 

a) Stav celkového �erpania ŠF/KF, ŠR za sledované obdobie 
V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 bolo zo strany PJ na CO predložených 18 súhrnných žiadostí 
o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 78 912 367,68 EUR, z toho zo 
zdrojov EÚ 67 075 512,24 EUR a zdrojov ŠR 11 836 855,44 EUR, pri�om: 
•••• 16 SŽP bolo schválených v plnej sume, 
•••• 2 SŽP boli schválené v zníženej sume. 

Celková suma schválených SŽP v roku 2011 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na 
spolufinancovanie 74 661 152,18 EUR, z toho 63 461 979,05 EUR zo zdrojov EÚ a 11 199 173,13 EUR 
zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie (za zdroj pro-rata v sume 9 035 351,94 EUR). 

b) Stav kumulatívneho �erpania ŠF/KF, ŠR od za�iatku programového obdobia 
Celková suma schválených SŽP k 31.12.2011 predstavuje sumu za EÚ zdroj a zdroj ŠR na 
spolufinancovanie 105 088 929,18 EUR, z toho 89 325 588,68 EUR zo zdrojov EÚ a 15 763 340,50 EUR 
zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie (za zdroj pro-rata v sume 11 346 255,62 EUR). 

Prostriedky poskytnuté prijímate�om na financovanie projektov 
Na financovanie projektov sa prijímate�om okrem refundovaných prostriedkov za realizované a schválené 
oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho rozpo�tu (t.j. zálohové platby 
alebo predfinancovanie). K 31.12.2011 je na úrovni prijímate�ov poskytnutých a k tomuto dátumu 
nezú�tovaných celkom 35 911 647,35 EUR (27 045 061,70 EUR za zdroj EÚ, 8 866 585,65 EUR za 
zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpo�tu).  Celkové �erpanie OP Informatizácia spolo�nosti 
k 31.12.2011 na úrovni platobnej jednotky, t.j. sú�et výdavkov schválených certifika�ným orgánom 
v súhrnných žiadostiach o platbu znížených o nezrovnalosti vykázané v žiadostiach o platbu na EK 
a prostriedkov poskytnutých prijímate�om, ktoré neboli k tomuto termínu zú�tované, predstavuje sumu 
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140 993 802,27 EUR. Z toho za zdroj EÚ sumu 116 364 892,27 EUR a za zdroj spolufinancovania zo 
štátneho rozpo�tu sumu 24 628 910,00 EUR. Podiel celkového �erpania za zdroj EÚ na úrovni 
platobnej jednotky na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje za OP Informatizácia spolo�nosti 
11,78 %. 

c) �erpanie záväzku EÚ, plnenie pravidla n+3, resp. n+2, možné riziká 
�erpanie prostriedkov EÚ (po zoh�adnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK) k  
31.12.2011 vo výške 89 319 830,57 EUR v zmysle pravidla n+3 vo�i záväzku 2008 predstavuje 100,00 
%, pri�om sa už �erpá záväzok 2009 na úrovni 11,37 %. Podiel �erpania prostriedkov EÚ k  31.12.2011 
na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje za OP Informatizácia spolo�nosti 9,04 %. 

V nastúpenom trende �erpania je nutné pokra�ova� aj do budúcnosti (až 71 % zdrojov �erpaných za 
OPIS od za�iatku programového obdobia bolo vy�erpaných práve v roku 2011), ke� zo záväzku roka 
2009 je do konca roka 2012 potrebné vy�erpa� ešte 138 089 482,32 EUR. V sú�asnosti nie sú 
pochybnosti o jeho naplnení, ke�že toto finan�né �erpanie zabezpe�ujú projekty, ktoré sa už realizujú. 

d) Vyhodnotenie stavu �erpania riadiacim orgánom 
V roku 2011 zaznamenal OPIS rapídny nárast v �erpaní, ke� až 71 % zdrojov �erpaných za OPIS od 
za�iatku programového obdobia bolo vy�erpaných práve v tomto roku. Záväzok EFRR pre rok 2008 bol 
vy�erpaný a zárove� sa za�alo s �erpaním záväzku EFRR pre rok 2009. Vzh�adom na pokro�ilos� 
programového obdobia a spojenie záväzku 2010 a 2011 v zmysle pravidiel n+3 a n+2 v roku 2013 je 
potrebné v nastavenom trende pokra�ova�. Sú�asne je potrebné zrýchli� �erpanie zazmluvnených 
projektov a zverej�ovanie písomných vyzvaní na pripravované národné projekty v prioritnej osi 1, ktorej 
alokácia predstavuje cca 70 % z celkovej alokácie na OPIS a teda v podstatnej miere zabezpe�uje 
�erpanie OP. Rovnako je potrebné urýchli� �erpanie projektov v prioritnej osi 2. 

Preh�ad �erpania OPIS za zdroj ERDF pod�a rokov
1% 3%

25%

71%

2008 2009 2010 2011

 

�asový posun v �erpaní, ktorý sledujeme v OPIS od za�iatku jeho implementácie spôsobuje najmä jeho 
nedostato�ná pripravenos�. Ide napr. o po�iato�nú absenciu strategických dokumentov potrebných k jeho 
implementácii. Stratégia informatizácie verejnej správy bola schválená vládou SR uznesením �. 131 
z 27.02.2008 a celková architektúra ISVS bola definovaná v Národnej koncepcii informatizácie VS, ktorá 
bola schválená uznesením vlády SR �.331 z 21. mája 2008. Stratégia v OPIS, ktorý bol schválený vládou 
SR uznesením �. 1004/2006 a rozhodnutím Európskej komisie zo d�a 17. septembra  2007 ur�uje, že 
štúdie uskuto�nite�nosti (ŠU) budú sú�as�ou programovacích a riadiacich dokumentov OPIS a ich 
výstupom bude hlavne detailná špecifikácia projektov pred spustením ich implementácie. Po schválení 
uvedených strategických dokumentov mohli by� vypracované štúdie uskuto�nite�nosti pre prioritnú os 1 
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OPIS. �alšie spomalenie �erpania v rámci tejto prioritnej osi bolo spôsobené prehodnocovaním realizácie 
a prípravy projektov zo strany MF SR v roku 2010. 

V prioritnej osi 2 OPIS vypracovaniu štúdie uskuto�nite�nosti predchádzalo vypracovanie Stratégie 
rozvoja pamä�ových a fondových inštitúcií v rezorte kultúry, ktorá bola schválená len na úrovni rezortu 
a v priebehu roka 2009 bola nieko�kokrát aktualizovaná. Samotná štúdia uskuto�nite�nosti bola schválená 
v januári 2010. Po prehodnotení stavu prípravy a realizácie projektov PO2 Ministerstvom kultúry SR 
po�as roku 2010 bola vládou SR uznesením �. 192/2011 zo 16. marca 2011 schválená „Stratégia rozvoja 
pamä�ových a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej infraštruktúry v rezorte kultúry“. Následne, 
v polovici roka 2011 boli zverejnené písomné vyzvania pre všetky národné projekty. 

Pre prioritnú os 3, pre zvýšenie prístupnosti a rozširovania širokopásmového pripojenia na internet bola 
tiež vypracovaná štúdia uskuto�nite�nosti, ktorá ur�ila tzv. „biele miesta“ na území SR, v ktorých 
dostupnos� širokopásmového pripojenia má by� riešená vybudovaním pevnej širokopásmovej 
infraštruktúry z alokácie PO3. Štúdia uskuto�nite�nosti  vo svojej pôvodnej verzii nevzala do úvahy 
podmienky poskytovania štátnej pomoci. Až po jej ukon�ení, v januári 2010, za�al RO OPIS náro�ný 
proces prípravy notifikácie štátnej pomoci. V rovnakom období za�ala aj príprava samotného 
ve�kého/národného projektu na jej realizáciu. 

Opatrenia prijaté na urýchlenie �erpania sú uvedené v �asti 2.3 tejto VS a v �astiach príslušných 
prioritných osí. 

e) Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii 
V roku 2011 predložil certifika�ný orgán na EK 3 priebežné žiadosti o platbu za OP Informatizácia 
spolo�nosti v celkovej výške 62 735 762,76 EUR. Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na 
EK k 31.12.2011 vo výške 74 190 092,03 EUR na záväzku 2008 predstavuje 100,00 %, pri�om na 
záväzku 2009 prestavujú deklarované výdavky 1,66 %. Výdavky deklarované na EK k 31.12.2011 
predstavujú 7,51 % na záväzku 2007 - 2013. 

f) Platby prijaté z Európskej komisie 
V roku 2011 zaslala EK na ú�et CO 3 priebežné platby za OP Informatizácia spolo�nosti v celkovej výške 
62 735 762,76 EUR.6 

g)  Preh�ad uhradených výdavkov 
Tabu�ka �. 4: Preh�ad uhradených výdavkov k 31.12.2011 

 Celkové 
financovanie 
opera�ného 

programu (na 
úrovni EÚ 
a národnej 
úrovni) v € 

Základ pre 
výpo�et 

príspevku 
EÚ 

(verejné 
zdroje) 

Celková suma 
certifikovaných 

oprávnených 
výdavkov 

uhradených 
prijímate�mi v €7 

Zodpovedajúci 
príspevok 

z verejných 
zdrojov v €3 

Miera 
plnenia 

v % 

 a b c d e = d/a 

Prioritná os 1 (EFRR) 
Elektronizácia verejnej správy 
a rozvoj elektronických služieb 

820 315 775 Verejné 
zdroje 71 027 552,33 71 027 552,33 8,66 

Prioritná os 2 (EFRR) 
Rozvoj pamä�ových a 
fondových inštitúcií a obnova 
ich národnej infraštruktúry 

192 402 304 Verejné 
zdroje 0,00 0,00 0,00 

Prioritná os 3 (EFRR) 
Zvýšenie prístupnosti k 
širokopásmovému internetu 

113 177 826 Verejné 
zdroje 0,00 0,00 0,00 

                                                      
6 Pre viac informácií vi� Príloha �. 3. 
7 Kumulatívne �íselné údaje 
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Prioritná os 4 (EFRR) 
Technická pomoc 36 569 278 Verejné 

zdroje 16 254 909,02 16 254 909,02 44,45 

Celkový sú�et 1 162 465 183  87 282 461,35 87 282 461,35 7,51 
Zdroj: CO 

h) Odhady o�akávaných výdavkov a informácie o ich nap��aní vo vz�ahu k žiadostiam o platbu 
predloženým na EK 

Odhady o�akávaných výdavkov na rok 2011 zaslané na EK k 30.04.2011 za OP Informatizácia 
spolo�nosti predstavovali sumu 55 000 000,00 EUR a v rámci ich aktualizácie zaslanej na EK k 
31.08.2011 predstavovali rovnako sumu 55 000 000,00 EUR. 

Odhad o�akávaných výdavkov k 30.04.2011 bol prijatím 3 priebežných platieb v roku 2011 vo výške 
62 735 762,76 EUR naplnený na 114,07 %. 

Tabu�ka �. 5: Porovnanie skuto�ného a plánovaného �erpania v r. 2011 

Zdroj: CO 

i) Certifika�né overovania 
Certifika�né overovanie priamo na SORO MF SR a PJ bolo za uvedené obdobie vykonané v rámci 
4 SŽP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 12 065 357,28 EUR, �o je 13,63 % z objemu 
predložených SŽP a zárove� 53 % z objemu overovaných SŽP. 

Za uvedené obdobie boli identifikované neoprávnené výdavky v rámci 2 predložených SŽP vo výške 
65 083,66 EUR, z �oho 4 603,66 EUR bolo potvrdených ako neoprávnené. 

Z úrovne certifika�ného orgánu neboli identifikované nezrovnalosti, nebola vypracovaná správa 
o zistenej nezrovnalosti. 

Za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 nebol z úrovne certifika�ného orgánu zaslaný podnet na výkon 
vládneho auditu ani podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. 

j) Nedostatky identifikované pri certifika�ných overovaniach súhrnných žiadostí o platbu 
Pri certifika�ných overovaniach SŽP vykonaných od 01.01.2011 do 31.12.2011 boli identifikované 
nasledovné zistenia vysokej závažnosti a strednej závažnosti, ktoré sa v rámci certifika�ných overovaní 
�astejšie vyskytovali: 

Neoprávnené výdavky  
1. nesúlad vykazovaných pracovných �inností s podpornou dokumentáciou k ŽoP (akcepta�né protokoly, 
prezen�né listiny zo školení); nesúlad v po�te expertov pri takmer rovnakých celkových nákladoch 
v ŽoNFP a v zmluve o dielo, možné riziko neefektívneho a nehospodárneho vynaloženia prostriedkov; 
2. schválenie pracovných výkazov ešte pred ukon�ením pracovných �inností v danom mesiaci;  

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ 
3. nezoh�adnenie predloženej podpornej dokumentácie v rámci administratívnej kontroly ŽoP 
a neidentifikovanie neoprávnených výdavkov zo strany SORO MF SR; 
4. nevypracovanie, resp. nesprávne vypracovanie záznamu z administratívnej kontroly VO zo strany RO; 

Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov 
5. nezdôvodnenie prideleného po�tu bodov v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP zo strany 
RO/SORO. 

K 31.12.2011 boli zistenia �. 1., 2. a 5. uzavreté, ostatné zistenia sú v stave riešenia. 

Plánované �erpanie 
oprávnených výdavkov 

v roku 2011 v € 
(OOV zaslané CO na 

EK k 30.04. 2011) 

�erpanie oprávnených 
výdavkov vo�i EK  

za rok 2011 v € 

Odchýlka 
(plánované �erpanie – 
�erpanie vo�i EK) v € 

Odchýlka  
(naplnenie OOV)  

v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 
Spolu za 
program 55 000 000,00 x 62 735 762,76 X -7 735 762,76 x 114,07 x 
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k) Opatrenie RO/SORO na odstránenie nedostatkov zistených pri certifika�ných overovaniach 
SORO MF SR vzh�adom na zistenia a odporú�ania CO zaktualizovalo Programové dokumenty OPIS ako 
napr.: Interný manuál procedúr, Programový manuál, Príru�ku pre hodnotite�ov, Hodnotiace a výberové 
kritéria. 

Opatrenia prijaté za finan�né riadenie: 
- aktualizácia údajov v IMP SORO MF SR v zmysle požiadaviek CO oh�adne správnosti definície 

krížového financovania EFRR a ESF; 
- akceptácia posudzovania nejasne definovaných otázok vo formulári záznamu z administratívnej 

kontroly v zmysle požiadaviek CO; 
- zamestnanci SORO MF SR boli vždy oboznámení o prípadných zmenách v postupoch a procesoch 

výkonu administratívnej kontroly ŽoP v zmysle akceptovaných odpo�tov k zisteniam CO. 

V sledovanom období neboli vykonané certifika�né overenia na RO OPIS na predložených žiadostiach 
o platbu v rámci projektov PO 4 OPIS. 

l) Nezrovnalosti 
V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 boli certifika�nému orgánu oznámené: 

1. Nezrovnalosti s finan�ným dopadom na rozpo�et EÚ: 
2 nezrovnalosti v celkovej výške 6 774,26 EUR. Obidve nezrovnalosti boli identifikované 
kontrolou pod�a �lánku 13 nariadenia EK �. 1828/2006/ES. 

2. Nezrovnalosti k programovej štruktúre/systémové nezrovnalosti: 
V roku 2011 bolo certifika�nému orgánu predložených 12 systémových nezrovnalosti a 2 
projektové nezrovnalosti bez finan�ného dopadu na rozpo�et EÚ. 

Tabu�ka �. 6: Preh�ad nezrovnalostí s finan�ným dopadom na úrovni opatrení OP v r. 2011 
Nezrovnalosti s finan�ným dopadom (v EUR) Opatrenie Nezrovnalosti s finan�ným 

dopadom (po�et) Celková suma Suma za zdroj EÚ 
4.1 2 6 774,26 5 758,11 

Spolu 2 6 774,26 5 758,11 
Zdroj: CO 

m) Finan�né opravy 
Tabu�ka �. 7: Preh�ad o vykonaných finan�ných opravách vo výkaze výdavkov roku 2011 

Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo výkaze 
výdavkov v roku 2011(v EUR) 

Odpo�ítané vrátené sumy 
(Recoveries) vo výkaze 

výdavkov v roku 2011 (v EUR) Nevymožite�né sumy (v EUR) 

Prioritná os EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) EÚ zdroj 

Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) EÚ zdroj 

Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

4 0,00 0,00 5 758,11 6 774,26 0,00 0,00 
Spolu 0,00 0,00 5 758,11 6 774,26 0,00 0,00 

Zdroj: CO 
 

n) Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení pomoci pod�a �lánku 98 ods. 
2, Nariadenia rady (ES) �. 1083/2006 

V rámci prioritnej osi 1 OPIS boli v roku 2011 mimoriadne ukon�ené projekty Elektronizácia služieb 
Sociálnej pois�ovne, Elektronické služby mobilných jednotiek a Elektronické služby spolo�ných modulov 
ÚPVS a prístupových komponentov v celkovom objeme 120 610 880,76 EUR, z toho za zdroj EFRR 
90 832 054,30 EUR. V rámci prioritnej osi 4 OPIS boli v roku 2011 mimoriadne ukon�ené 2 projekty, ktoré 
ne�erpali NFP, v celkovom objeme 2 650 608 EUR, z toho za zdroj EFRR 2 253 016,80 EUR. Uvo�nené 
prostriedky budú v zmysle �lánku 98, ods. 2 nariadenia ES �. 1083/2006 použité na financovanie iných 
plánovaných projektov v rámci prioritnej osi 1 OPIS. 
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o) Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO, SORO v sledovanom období 

Prioritná os 1 

V roku 2011 realizovalo SORO MF SR 10 kontrol na mieste u projektov PO 1, opatrenie 1.1. V prípade 
projektu Elektronické služby katastra nehnute�ností – ZB GIS boli skontrolované finan�né prostriedky 
v objeme 1 309 963,90 EUR, pri�om neboli identifikované žiadne neoprávnené výdavky, resp. 
nezrovnalosti. Boli identifikované tri zistenia, na odstránenie ktorých prijímate� prijal náležité opatrenia. 

V prípade projektu Elektronické služby spolo�ných modulov ÚPVS a prístupových komponentov bolo 
identifikovaných 15 zistení. Vzh�adom na závažnos� zistení bol projekt d�a 27.04.2011 mimoriadne 
ukon�ený. 

V prípade projektu Elektronické služby zdravotníctva bolo identifikovaných 12 zistení. Neboli 
identifikované žiadne neoprávnené výdavky, resp. nezrovnalosti. Prijímate� prijal náležité opatrenia na 
odstránenie vzniknutých nedostatkov. 

V prípade projektu Elektronické služby pre osved�enie o evidencii vozidla boli skontrolované finan�né 
prostriedky v objeme 4 602 503,08 EUR, pri�om neboli identifikované žiadne neoprávnené výdavky, resp. 
nezrovnalosti. Bolo identifikovaných 15 zistení. Prijímate� prijal na odstránenie vä�šiny z nich náležité 
opatrenia, 2 zistenia je potrebné ešte overi�, ako boli implementované. 

V prípade projektu Informa�ný systém Registra fyzických osôb boli skontrolované finan�né prostriedky 
v objeme 4 110 381,76 EUR, pri�om boli identifikované neoprávnené výdavky vo výške 126 557,76 EUR. 
Bolo identifikovaných 17 zistení, na odstránenie ktorých prijímate� prijal náležité opatrenia. Na základe 
následne predloženej podpornej dokumentácie boli zo strany prijímate�a odstránené pochybnosti SORO 
o možnom vzniku neoprávnených výdavkov. SORO MF SR plánuje v roku 2012 uskuto�ni� �alšiu KNM 
u prijímate�a preverenia prijímate�om zaslanej dokumentácie na mieste. 

V prípade projektu Elektronické služby ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu 
správy štátne sociálne dávky a sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi bolo identifikovaných 8 zistení. 
Neboli identifikované žiadne neoprávnené výdavky, resp. nezrovnalosti. Prijímate� prijal náležité opatrenia 
na odstránenie vzniknutých nedostatkov. 

V prípade projektu Elektronické služby Štatistického úradu SR boli identifikované 2 menej závažné 
zistenia. Neboli identifikované žiadne neoprávnené výdavky, resp. nezrovnalosti. Prijímate� prijal náležité 
opatrenia na odstránenie vzniknutých nedostatkov. 

V prípade projektu Elektronické služby verejného obstarávania boli identifikované 3 menej závažné 
zistenia. Neboli identifikované žiadne neoprávnené výdavky, resp. nezrovnalosti. Prijímate� prijal náležité 
opatrenia na odstránenie vzniknutých nedostatkov. 

V prípade projektu Kontrolórsky IS NKÚ SR boli skontrolované finan�né prostriedky v objeme 
1 473 288,01 EUR, pri�om neboli identifikované neoprávnené výdavky, resp. nezrovnalosti. Bolo 
identifikovaných 8 zistení. Ku d�u 31.12.2011 kontrola na mieste nebola ukon�ená. 

Prioritná os 2 

V období 01.01.2011 – 31.12.2011 neboli zo strany SORO MK SR vykonané žiadne kontroly na mieste, 
nako�ko samotné zazmluvnenie a realizácia projektov za�ne až na za�iatku roku 2012. 

Prioritná os 3 

V období 01.01.2011 – 31.12.2011 neboli zo strany RO OPIS vykonané žiadne kontroly na mieste, 
nako�ko samotné zazmluvnenie a realizácia projektov za�ne až v nasledujúcom období. 

Prioritná os 4 

RO OPIS v roku 2011 vykonal 7 kontrol na mieste u  projektov PO 4 OPIS, pri ktorých boli skontrolované 
finan�né prostriedky v objeme 407 836,04 EUR. Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov 
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predstavoval 995,63 EUR. Pri výkone kontrol na mieste neboli zistené žiadne nezrovnalosti a neboli 
prijaté opatrenia. 

Zoznam kontrol vykonaných v roku 2011 je uvedený v prílohe �. 6. 

p) Informácie o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovávania ŽoP 
 
Zálohové platby v priebehu roka 2011: 

Celkovo bolo spracovaných a následne Platobnou jednotkou uhradených 35 ŽoP – zálohových platieb 
(ZP). K prekro�eniu �asových limitov v zmysle platnej verzie IMP SORO MF SR a SFR došlo 6-krát. 

Najdlhšie omeškanie bolo 166 kalendárnych dní – (21110120003108). V tomto prípade okrem iného sa 
toto omeškanie pred�žilo aj z dôvodu nedostato�nej podpornej dokumentácie k predchádzajúcej ŽoP – 
ZZP, kedy bolo potrebné túto zasla� na doplnenie prijímate�ovi. Zárove� však najdlhší podiel na zdržaní 
mal výkon kontroly na mieste (KNM), ktorá z objektívnych dôvodov trvala od 07.10.2010 do 17.02.2011. 
Z uvedených dôvodov je následne pri spracovaní tejto konkrétnej ŽoP – ZP vykazované toto vysoké 
omeškanie, ktoré následne vstupuje svojou váhou do priemernej d�žky omeškania. 

Nako�ko v rámci uvedenej ŽoP došlo k zdržaniu výnimo�ne z viacerých dôvodov mimo klasického výkonu 
administratívnej kontroly ŽoP, uvedenú platbu nebudeme po�íta� do spektra platieb pre výpo�et 
priemernej doby omeškania a priemernej doby spracovania ŽoP. 

Vzh�adom na uvedené boli dosiahnuté nasledovné doby spracovania: 
• Priemerné omeškanie bolo 16,6 kalendárneho d�a; 
• Priemerná doba spracovania ŽoP (ZP) od predloženia po úhradu PJ bola 19,8 kalendárneho 

d�a, �o predstavuje urýchlenie oproti maximálnemu možnému limitu SORO a PJ v zmysle IMP 
oboch orgánov, resp. SFR ŠF a KF pre PO 2007 - 2013. 

K omeškaniu v procese spracovania ŽoP (ZP) od registrácie po odoslanie na PJ dochádzalo 
predovšetkým z toho dôvodu, že SFR umož�uje prijímate�om predklada� spolu so ŽoP – zú�tovanie ZP 
zárove� aj �alšiu ŽoP – zálohová platba. Vzh�adom na pravidlo zachovania max. výšky ZP na ú�te 
prijímate�a, nie je možné takto predloženú ŽoP ZP zadministrova� a zasla� na PJ, kým nie je ŽoP – ZZP 
odoslaná na PJ, prípadne až v stave  schválená v rámci súhrnnej ŽoP na Certifika�nom orgáne. SFR 
a WF ITMS nie sú v tomto procese jednozna�ne zjednotené a následne aj ke� ITMS nedefinuje takto 
nespracovanú ŽoP za platbu s nedodržaným �asovým limitom WF, SFR nedefinuje, ako a na ktorej 
úrovni je potrebné takto predloženú ŽoP ZP „zadrža�“, �i na SORO alebo PJ. Z uvedeného dôvodu vzniká 
omeškanie pri ŽoP – Zálohová platba. Z uvedených dôvodov nejde o porušenie platného SFR. Sú�asne 
ITMS tiež neindikuje porušenie leadtime-u ŽoP – ZP spracovaných v roku 2011. 

Zú�tovanie zálohovej platby v priebehu roka 2011: 

Celkovo bolo spracovaných Certifika�ným orgánom schválených 30 ŽoP - žiadostí o zú�tovanie zálohovej 
platby (ZZP). K prekro�eniu �asových limitov v zmysle platnej verzie IMP SORO MF SR a SFR nedošlo. 

V rámci PO 4 OPIS boli v sledovanom období roka 2011 dodržané lehoty na výkon kontroly ŽoP v súlade 
so Systémom finan�ného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013. 

2.1.3. Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu 

Slovensko je známe výraznými sociálnoekonomickými rozdielmi medzi jednotlivými regiónmi. Z poh�adu 
úrovne informatizácie tiež existujú medziregionálne rozdiely. Na regionálnej úrovni existujú výraznejšie 
rozdiely medzi informatizáciou najmä medzi Bratislavským krajom a ostatnými samosprávnymi krajmi. 
Rozdiely sú dôsledkom geografickej polohy regiónu a charakterom Bratislavy, ktorá je ekonomickým, 
administratívnym a kultúrnym centrom SR. Osobitné rozdiely však existujú predovšetkým v dostupnosti 
internetu. Nízka penetrácia širokopásmového pripojenia v zaostávajúcich regiónoch Slovenska 
predstavuje výraznú bariéru pre sprístup�ovanie elektronických služieb, rozvoj eGovernmentu a inklúziu 
IKT do spolo�nosti.  
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Jedným z hlavných cie�ov podpory zo štrukturálnych fondov je znižovanie medziregionálnych rozdielov. 
V tomto zmysle aj RO OPIS pripraví zadanie na  hodnotenie, ktorého cie�om bude analýza/hodnotenie 
dopadu intervencií existujúcich/pripravovaných projektov OPIS na znižovanie regionálnych rozdielov 
medzi regiónmi v rámci SR. Realizácia hodnotenia sa uskuto�ní v nasledujúcom období a zárove� bude 
vstupom pre nové programové obdobie 2014 – 2020.  

Všetky tri prioritné osi OPIS implementáciou existujúcich, resp. pripravovanými projektmi bu� priamo, 
alebo nepriamo pomáhajú nap��a� ciele kohéznej/regionálnej politiky EÚ. Jej cie�om je vyrovnáva� 
regionálne rozdiely medzi jednotlivými krajinami EU a tiež vyrovnáva� regionálne rozdiely v rámci týchto 
krajín. 

Realizáciou OPIS sa predpokladá predovšetkým zníženie rozdielov medzi územím spadajúcim pod cie� 
Konvergencia, ktoré zah	�a 7 krajov, a územím cie�a Regionálna konkurencieschopnos� a zamestnanos�, 
kde je jeden kraj. Vzh�adom k tomu, že aj v rámci samotného cie�a Konvergencia existujú medzi regiónmi 
NUTS II a regiónmi NUTS III zna�né rozdiely, OPIS svojimi aktivitami smeruje k znižovaniu aj týchto 
regionálnych rozdielov. 

Pri prioritnej osi 1 opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na 
centrálnej úrovni sú žiadate�mi/prijímate�mi ústredné orgány štátnej správy sídliace v Bratislavskom kraji, 
teda v regióne mimo oprávneného územia cie�a Konvergencia. Aktivity daných národných projektov 
z geografického h�adiska budú však svojimi dopadmi zasahova� celé územie Slovenskej republiky a tým 
aj vytvára� podmienky na znižovanie regionálnych rozdielov na všetkých jeho úrovniach: NUTS II; NUTS 
III; NUTS IV a NUTS V (obec). V sú�asnosti je zazmluvnených 16 národných projektov v rámci opatrenia 
1.1. 

K 31.12.2011 bolo za opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na 
miestnej a regionálnej úrovni prijatých 14 žiadostí o NFP. Išlo o žiadosti o NFP predložené  v rámci výziev 
na projekty Elektronizácia služieb VÚC (7 žiadostí o NFP) a Elektronizácia služieb krajských miest (7 
žiadostí o NFP). U žiadostí o NFP na projekty Elektronizácie služieb VÚC boli už v roku 2010 podpísané 
Zmluvy o poskytnutí NFP. Tieto je možné rozdeli� v rámci cie�a Konvergencia pod�a jednotlivých NUTS III. 
Implementácia týchto projektov na úrovni regiónov NUTS III zabezpe�í rovnakú úrove� a štruktúru 
poskytovania elektronických služieb v rámci územia Konvergencia a teda aj v tejto oblasti ide 
o zabezpe�enia vyrovnávania regionálnych rozdielov. 

V prípade žiadostí o NFP na projekty Elektronizácia služieb krajských miest boli v roku 2010 vydané 
rozhodnutia o schválení daných žiadostí o NFP. Avšak z dôvodu zistení vládneho auditu �. A339 
a rozhodnutia vedúceho Úradu vlády SR bolo d�a 10.03.2011 zo strany RO za ú�asti zástupcu SORO 
OPIS  MF SR vykonané preskúmanie vydaných rozhodnutí o schválení predmetných žiadostí o NFP. 
Pôvodne vydané rozhodnutia boli rozhodnutiami o preskúmaní rozhodnutí o schválení žiadostí o NFP zo 
d�a 17.05.2011 zrušené a bolo rozhodnuté o nechválení daných 7 žiadostí. 

V rámci opatrenia 1.2, ktoré rieši regionálne aspekty informatizácie, bola v decembri 2011 vyhlásená 
výzva „Dátové centrum obcí a miest“. Jej cie�om je vybudovanie Dátového centra obcí a miest pre 
sprístupnenie elektronických služieb obciam tak, aby mali možnos� poskytova� tieto elektronické služby 
ob�anom a podnikate�om. Realizovanie aktivít tohto projektu zabezpe�í �alší posun v informatizácii 
najmä obcí v zaostávajúcich regiónoch a mikroregiónoch SR. 

Výrazný regionálny dopad bude ma� projekt Integrované obslužné miesta (výzva bude zverejnená 
za�iatkom roku 2012). Projekt IOM má zásadným spôsobom zlepši� a sprístupni� služby ob�anom tak, 
aby si celú svoju agendu mohli vybavi� na jednom mieste vo svojom mikroregióne. V rámci integrácie 
agend do jedného miesta bude možné výrazne zvýši� hustotu pokrytia obslužných miest v rámci regiónov 
a mikroregiónov SR a zvýši� tak dostupnos� a zníži� potrebu cestovania pri vybavovaní agend ob�anov. 

Implementácia jednotlivých národných projektov opatrenia 1.1 je nevyhnutná pre implementáciu mnohých 
projektov opatrenia 1.2.  Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a 
regionálnej úrovni. Napríklad Služby IS VÚC sú závislé na službách informa�ných systémov Spolo�né 
moduly ÚPVS a tiež základných registrov. Služby IS DCOM sú závislé na Spolo�ných moduloch ÚPVS 
(Identity and access management; eForm modul; eDesk modul; Modul dlhodobého ukladania 
elektronických registratúrnych záznamov) a závislé na základných registroch (Register fyzických osôb; 
Register právnických osôb a podnikate�ov; Register priestorových informácií; Register adries).  Pre plné 
poskytovanie služieb IS DCOM sú potrebné prepojenia na externé systémy ako IS  Národná evidencia 
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vozidiel; IS Katastra nehnute�ností; IS Matrika CISMA; IS Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny; IS 
Sociálnej pois�ovne; IS Stavebného poriadku. 

�alší projekt, ktorý má regionálne charakteristiky, je „Elektronické služby stavebného poriadku a 
územného plánovania“. Na projekt bola vyhlásená výzva v roku 2011. Z regionálneho poh�adu je 
podstatné prepojenie informa�ného systému stavebného poriadku s informa�ným prostredím katastra 
nehnute�ností a Štatistického úradu SR a zamýš�aného Registra priestorových informácií pod�a smernice 
EÚ INSPIRE a tiež zabezpe�enie používania elektronických služieb v prostredí integrovaných obslužných 
miest (pokrývajú rovnomerne všetky regióny na stavebných úradoch). 

Za Prioritnú os 2 Rozvoj pamä�ových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry bolo 
zverejnených 9 písomných vyzvaní. Oprávneným miestom realizácie projektov a využívania výsledkov 
projektu je celé územie Slovenskej republiky. Znamená to, že výsledky daných národných projektov budú 
ma� potenciálne rovnaký dopad na všetky regióny SR. Regionálnym špecifikom  je, že niektorí prijímatelia 
národných projektov sú vo vybraných mestách SR ako napr. Slovenská národná knižnica Martin pre NP 
Digitálna knižnica a digitálny archív; Múzeum SNP Banská Bystrica pre NP Digitálne múzeum a Štátna 
vedecká knižnica Prešov pre Dokumenta�no-informa�né centrum rómskej kultúry. 

Tabu�ka �. 8: Fyzická implementácia pod�a NUTS III k 31.12.2011 

Prioritná os Región NUTS III Po�et 
prijatých ŽoNFP 

Po�et projektov v 
realizácii 

Po�et 
ukon�ených 

projektov 
Bratislavský 0 0 0 

Trnavský 2 1 0 

Tren�iansky 2 1 0 

Nitriansky 2 1 0 

Žilinský 2 1 0 

Banskobystrický 2 1 0 

Prešovský 2 1 0 

Košický 2 1 0 

Prioritná os 1 

Spolu 14 7 0 

Bratislavský 8 0 0 

Trnavský 1 0 0 

Tren�iansky 1 0 0 

Nitriansky 1 0 0 

Žilinský 3 0 0 

Banskobystrický 3 0 0 

Prešovský 3 0 0 

Košický 1 0 0 

Prioritná os 2 

Spolu 98 0 0 

Bratislavský 0 0 0 

Trnavský 0 0 0 

Tren�iansky 0 0 0 

Nitriansky 0 0 0 

Žilinský 0 0 0 

Banskobystrický 0 0 0 

Prešovský 0 0 0 

Košický 0 0 0 

Prioritná os 3 

Spolu 0 0 0 

Celkom 23 7 0 
Zdroj: ITMS 

                                                      
8  Žiadostí o NFP bolo za PO2 prijatých 9, ale vä�šina z nich sa plánuje realizova� na viacerých miestach realizácie. Z toho dôvodu 
je ich na úrovni VÚC kumulatívne viac. 
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Tabu�ka �. 9: Fyzická implementácia k 31.12.2011 - ŽoNFP a projekty, ktoré nie je možné priradi� na 
úrove� NUTS III 

Prioritná os  Po�et 
prijatých ŽoNFP 

Po�et projektov 
v realizácii 

Po�et 
ukon�ených 

projektov 
Prioritná os 1 SR 24 16 4 

Prioritná os 2 SR 0 0 0 

Prioritná os 3 SR 0 0 0 

Prioritná os 4 SR 39 12 23 

Celkom 63 28 279 
Zdroj: ITMS 

Na úrove� NUTS III neboli zaradené národné projekty PO1 ani projekty realizované v rámci PO4 - 
Technická pomoc OPIS. 

Tabu�ka �. 10: Finan�ná implementácia pod�a NUTS III k 31.12.2011 
Výška zazmluvnených prostriedkov 

zo ŠF a KF 
Výška �erpaných prostriedkov 

zo ŠF a KF Prioritná 
os Región NUTS III 

€ % zo zazmluvnenia 
v rámci prioritnej osi € 

% z �erpania 
v rámci prioritnej 

osi 
A B C D=C/
prioritná os E F=E/
prioritná os 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A 
Trnavský 3 824 610,7 1,46 0 0 

Tren�iansky 3 840 287,95 1,47 0 0 
Nitriansky 3 827 172,6 1,46 0 0 
Žilinský 3 850 873,2 1,47 0 0 

Banskobystrický 3 824 908,2 1,46 0 0 
Prešovský 3 844 180,08 1,47 0 0 

Košický 3 847 117,85 1,47 0 0 

Prioritná 
os 1 

Spolu 26 859 150,5 10,27 0 0 
Bratislavský N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tren�iansky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nitriansky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Žilinský 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banskobystrický 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prešovský 0,00 0,00 0,00 0,00 

Košický 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prioritná 
os 2 

Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A 
Trnavský 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tren�iansky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nitriansky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Žilinský 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banskobystrický 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prešovský 0,00 0,00 0,00 0,00 

Košický 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prioritná 
os 3 

Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkom 26 859 150,5 9,37 0 0 
Zdroj: ITMS 

                                                      
9 Medzi ukon�enými projektmi sú zahrnuté aj mimoriadne ukon�ené projekty, ktoré ne�erpali NFP (za PO 1 všetky 4 projekty, za 
PO 4 bolo ku koncu sledovaného obdobia mimoriadne ukon�ených 6 projektov). 
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Tabu�ka �. 11: Finan�ná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III 
k 31.12.2011 

Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF Výška �erpaných prostriedkov zo ŠF a KF 
Prioritná os 

€ % zo zazmluvnenia v rámci 
prioritnej osi € % z �erpania v rámci 

prioritnej osi 
A B C=B/
prioritná os D E=D/
prioritná os 

Prioritná os 1 234 774 921,21 89,73 74 954 955,68 100,00 
Prioritná os 2 0,00 0,00 0 0,00 
Prioritná os 3 0,00 0,00 0,00 0,00 
Prioritná os 4 25 030 728,80 100,00 14 364 874,89 100,00 

Spolu 259 805 650,01  90,63 89 319 830,57 100,00 
Zdroj: ITMS 

Výška zazmluvnených prostriedkov (EÚ zdroje) je v tabu�ke �. 11 prezentovaná bez zazmluvnených 
prostriedkov relevantných pre mimoriadne ukon�ené projekty, ktoré ne�erpali NFP. 

2.1.4. Finan�ná kontrola a audit 

Úlohy Orgánu auditu zabezpe�uje sekcia auditu a kontroly MF SR v spolupráci so spolupracujúcimi 
orgánmi. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007 - 2013 pre programy štrukturálnej 
pomoci sa systémové audity a audity operácií pod�a �l. 62 nariadenia Rady (ES) �. 1083/2006 vykonávajú 
ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon �. 502/2001 Z. z. o finan�nej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Audity operácií (�l. 62 ods. 1 písm. b)): 

Orgán auditu vykonal v roku 2011 jeden vládny audit - audit operácií (A38910) zameraný na získanie 
uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci projektov: 
• Elektronické služby katastra nehnute�ností, 
• Mzdy zamestnancov podie�ajúcich sa na oprávnených �innostiach SORO a PJ OPIS v rokoch 2009 - 

2010. 

Overené boli nasledovné orgány implementujúce Opera�ný program Informatizácia spolo�nosti: 
- riadiaci orgán (Úrad vlády SR), 
- sprostredkovate�ský orgán pod riadiacim orgánom (Ministerstvo financií SR), 
- platobná jednotka (Ministerstvo financií SR), 
- príjemcovia  pomoci (Ministerstvo financií SR a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR). 

Celkovo bolo overených 7 737 654,40 EUR. 

Neoprávnené výdavky, žiadne nedostatky ani nezrovnalosti neboli zistené. Orgán auditu vyslovil RO a 
SORO MF SR len nasledovné odporú�ania: 

V súvislosti s existujúcim nízkym �erpaním finan�ných zdrojov a s tým súvisiacim rizikom 
nevy�erpania prostriedkov v zmysle pravidla n+3 do konca roka 2011 vo výške 24 769 309 € (stav 
k 04.07.2011) odporú�a Orgán auditu pre RO (ÚV SR) nasledovné: 

- zintenzívni� doh�ad nad SORO MF SR prostredníctvom pravidelného výkonu kontroly 
delegovaných právomocí na SORO MF SR; 

- pravidelne vyhodnocova�, posudzova� a pripomienkova� odpo�ty týkajúce sa Ak�ného plánu 
implementácie OPIS a predklada� požiadavky SORO MF SR na dopracovanie a doplnenie 
jednotlivých úloh v prípade nedostato�ného alebo neúplného vyhodnotenia stanovenej lehoy. 

V súvislosti s nízkym �erpaním finan�ných zdrojov a s tým súvisiacim rizikom nevy�erpania 
prostriedkov v zmysle pravidla n+3 do konca roka 2011 vo výške 24 769 309 € (stav k 04.07.2011) 
odporú�a Orgán auditu pre SORO MF SR nasledovné: 

- zabezpe�i� aktívne plnenie úloh definovaných v Ak�nom pláne implementácie OPIS pod�a 
podrobného �asového harmonogramu realizácie jednotlivých úloh, 
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- pravidelne monitorova� stav implementácie zazmluvnených projektov a informova� 
kompetentné orgány prostredníctvom pravidelných správ o pokroku projektov OPIS, 

- doplni� do odpo�tu za nasledujúce obdobia �alšie podrobné údaje a konkrétne informácie, 
ktoré poskytnú vyššiu vypovedaciu schopnos� oh�adne plnenia a splnenia prijatých opatrení 
týkajúcich sa ak�ného plánu. 

Systémové audity (�l. 62 ods. 1 písm. a)): 

Orgán auditu vykonal v roku 2011 jeden vládny audit - systémový audit (A37611) zameraný na získanie 
uistenia o ú�innosti riadiaceho a kontrolného systému OPIS. Overené boli nasledovné orgány 
implementujúce Opera�ný program Informatizácia spolo�nosti: 

- Riadiaci orgán (Úrad vlády SR), 
- sprostredkovate�ské orgány pod riadiacim orgánom (Ministerstvo financií SR a Ministerstvo 

kultúry SR), 
- platobná jednotka (Ministerstvo financií SR). 

Závery z vykonaného overovania poukazujú na nedostatky najmä v nasledujúcich procesoch riadenia 
a kontroly: 

• na úrovni riadiaceho orgánu (ÚV SR) 
Systémové nedostatky: 

Na úrovni riadiaceho orgánu neboli identifikované nedostatky systémového charakteru. 

Nesystémové nedostatky: 
- nezapracovanie zmien, týkajúcich sa uvádzania poznámok pod �iarou vo formulároch žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finan�ného príspevku (ŽoNFP) ako prílohy písomného vyzvania pre 
projekty technickej pomoci, vyplývajúcich z aktualizácie prílohy 421-4 Systému riadenia ŠF a KF, 
verzia 4.1, 

- nedostato�né vykonanie administratívnej kontroly pravidiel a princípov stanovených zákonom 
o verejnom obstarávaní po podpise zmluvy medzi prijímate�om a úspešným uchádza�om 
a porušenie Interného manuálu procedúr RO (IMP RO). 

• na úrovni sprostredkovate�ského orgánu pod riadiacim orgánom (MF SR) 
Systémové nedostatky: 

Na úrovni sprostredkovate�ského orgánu pod riadiacim orgánom (MF SR) neboli identifikované 
nedostatky systémového charakteru. 

Nesystémové nedostatky: 
- nevypracovanie Správy z vyhodnotenia Výzvy OPIS-2009/1.2./01. 

• na úrovni sprostredkovate�ského orgánu pod riadiacim orgánom (MK SR) 
Systémové nedostatky: 

Na úrovni sprostredkovate�ského orgánu pod riadiacim orgánom (MK SR) neboli identifikované 
nedostatky systémového charakteru. 

Nesystémové nedostatky: 
Na úrovni sprostredkovate�ského orgánu pod riadiacim orgánom (MK SR) neboli identifikované 
nesystémové nedostatky s vysokou alebo strednou závažnos�ou. 

• na úrovni platobnej jednotky (MF SR) 
Na úrovni platobnej jednotky neboli identifikované žiadne nedostatky. 

Na základe výsledkov systémového auditu a auditu operácií, ktoré boli vykonávané v období 01.07.2010 - 
30.06.2011, bolo orgánom auditu vydané stanovisko s výhradami, t.j. že riadiaci a kontrolný systém 
zavedený pre Opera�ný program Informatizácia spolo�nosti bol v danom období v súlade s platnými 
požiadavkami �lánkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) �. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) 
�. 1828/2006 a fungoval efektívne, v rámci poskytovania primeranej miery istoty o tom, že výkazy 
výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie 
sú zákonné a oprávnené, s výnimkou systémových nedostatkov identifikovaných systémovým auditom 
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v roku 2010. Toto stanovisko orgánu auditu bolo ako sú�as� výro�nej kontrolnej správy zaslané Európskej 
komisii d�a 23.12.2011. 

Obdobne bude na základe výsledkov systémového auditu z druhého polroku 2011 a po ukon�ení auditov 
operácií v prvom polroku 2012 vydané zo strany orgánu auditu stanovisko za referen�né obdobie 
01.07.2011 - 30.06.2012, ktoré bude Európskej komisii zaslané do 31.12.2012. 

Opatrenie RO/SORO na odstránenie nedostatkov zistených pri auditoch OA 

� Audit operácií: 
o opatrenia RO OPIS: 

- v súlade s platnou verziou Interného manuálu procedúr RO OPIS a jej dodatkov vykonáva 
kontrolu delegovaných právomocí viacerými formami, v rámci rokovaní IDMV RO zintenzívni 
doh�ad nad delegovanými právomocami SORO MF SR; 

- RO OPIS na základe Ak�ného plánu implementácie OPIS vyhodnocuje a bude vyhodnocova� 
raz mesa�ne jednotlivé opatrenia. V prípade nedostato�ného plnenia úloh zo strany SORO 
MF SR bude aj opakovane vyzýva� SORO MF SR na ich dopracovanie a dop��a� úlohy pod�a 
vzniknutej potreby. 

o opatrenia SORO MF SR: 
- plnenie úloh definovaných v Ak�nom pláne implementácie OPIS prebieha pod�a �asového 

harmonogramu realizácie jednotlivých úloh. Od stretnutia zástupcov OPIS v Bruseli nastal 
výrazný posun v �erpaní OPIS. D�a 16.03.2011 (stretnutie v Bruseli) predstavovalo �erpanie 
prostriedkov z ERDF cca 26 mil. EUR. K 11.07.2011bolo �erpanie už vo výške cca 53 mil. 
EUR; 

- SORO MF SR pravidelne monitoruje implementáciu zazmluvnených projektov. Vzh�adom na 
požiadavku EK sa predkladajú mesa�né správy projektov. RO OPIS následne zasiela správy 
na EK; 

- SORO MF SR v ak�nom pláne pravidelne aktualizuje odpo�ty plnenia prijatých opatrení 
v dohodnutej miere detailu odsúhlasenej zo strany EK. V prípade konkrétnej požiadavky na 
doplnenie zo strany RO OPIS alebo EK informácie dopl�uje v požadovanom rozsahu. SORO 
zárove� predpokladá aktualizáciu formy Ak�ného plánu vzh�adom na pravidelne dop��ané 
nové informácie. 

� Systémový audit: 
o opatrenia RO OPIS: 

- RO OPIS informoval žiadate�ov o NFP listom �. 2367/42459/2011/RO OPIS zo d�a 22.12.2011 
o úprave vzorového formulára žiadosti o NFP, ktorý je prílohou �.1 k Písomnému vyzvaniu na 
predkladanie žiadosti o NFP pre projekty technickej pomoci OPIS, kód: OPIS TP/2011/04. 
Aktualizovaný vzorový formulár žiadosti o NFP v súlade s odporú�aniami vládneho auditu �. A376 
a platného SR ŠF a KF bol prílohou predmetného listu. 

- RO OPIS v rámci prijatých opatrení dôsledne vykonáva administratívnu kontrolu pravidiel 
a princípov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní nielen pred, ale aj po podpise zmluvy 
medzi prijímate�om a úspešným uchádza�om a tak isto aj pred a po podpise dodatku k zmluve 
medzi prijímate�om a úspešným uchádza�om. 

Audit EK 

Listom Generálneho riadite�stva pre regionálnu politiku Európskej komisie �. ARES (2011)850372 zo d�a 
04.08.2011 bolo oznámené prerušenie uhrádzania priebežných žiadostí o platbu z OPIS. Orgány 
Európskej komisie na základe výsledkov národného auditu �. A 339, ktorý vykonal v roku 2010 Orgán 
auditu, ako aj na základe výsledkov auditu EK v rámci OPIS v rámci audítorskej misie �. 
2009/SK/REGIO/J4/786/3 na OA (vykonanom v d�och 27.09.2010 - 01.10.2010) uvádzali viaceré 
závažné nedostatky týkajúce sa fungovania riadiaceho a kontrolného systému daného opera�ného 
programu. Ide o nedostatky týkajúce sa nesprávnej aplikácie výberových kritérií pri výbere žiadostí 
o NFP, netransparentného odvolacieho konania pre žiadate�ov a nedostato�ných postupov analýzy rizík 
pre zabezpe�enie udržate�nosti spolufinancovaných projektov. Európska komisia vyžadovala od 
slovenských orgánov, aby vykonali opatrenia v relevantných oblastiach. Orgán auditu MF SR vykonal na 
základe požiadavky EK v rámci prebiehajúceho systémového auditu A 376, prednostné overenie splnenia 
opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov identifikovaných vládnym auditom �. A 339. Riadiaci orgán 
nápravné opatrenia predložil d�a 29.04.2011 formou „Odpo�tu prijatých opatrení za OPIS na nápravu 
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nedostatkov zistených vládnym auditom �. A 339“ a následne v priebehu mesiacov august, september 
a október 2011 boli Orgánu auditu predkladané podklady a dokumenty týkajúce sa overovaných 
nedostatkov. Dokumentárnym overovaním splnenia opatrení k identifikovaným nedostatkom Orgán auditu 
overil celkom 58 nedostatkov. Orgán auditu sa zameral na overenie postupov v oblasti hodnotenia 
a výberu projektov, na overenie postupov v rámci administratívneho overovania a kontroly na mieste, ako 
aj overenie zadávania a spravovania údajov v ITMS na úrovni riadiaceho orgánu a sprostredkovate�ského 
orgánu pod riadiacim orgánom. 

Celkové výsledky overenia a testovania riadiacich a kontrolných systémov OPIS boli uvedené v Správe 
z vládneho auditu �. A 376 zo d�a 16.12.2011. 

�innosti a aktivity v súvislosti s odblokovaním platieb OPIS viedli k splneniu všetkých podmienok 
stanovených EK. Na tomto základe boli platby pre OPIS zo strany EK odblokované listom EK 
(2011)1319897 zo d�a 07.12.2011. 

Interný manuál procedúr 

V roku 2011 bola na RO OPIS vypracovaná a schválená jedna verzia Interného manuálu procedúr RO 
OPIS v súlade s platnými systémovými a riadiacimi dokumentmi. Ide o verziu 5.3 platnú od 
22.08.2011. K verzii 5.2 platnej od 17.12.2010 boli vydané štyri dodatky a k verzii 5.3 platnej od 
22.08.2011 boli vydané dva dodatky upravujúce niektoré �innosti riadenia a implementácie štrukturálnych 
fondov. 

MF SR, ktoré plní funkciu SORO pre prioritnú os 1 a prioritnú os 3 OPIS, vypracovalo v roku 2011 dve 
verzie interných manuálov procedúr SORO MF SR, ktoré následne schválilo RO OPIS v súlade so 
Zmluvou o delegovaní právomocí z RO na SORO MF SR v zmysle nariadenia Rady ES �. 1083/2006 
a v súlade so zákonom �. 575/2001 Z. z. o organizácii �innosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov. Ide o verziu 12.0 platnú od 08.04.2011, verziu 13.0 platnú od 13.12.2011. 
K verzii 12.0 bol vydaný dodatok upravujúci niektoré �innosti riadenia a implementácie štrukturálnych 
fondov. 

MK SR, ktoré na základe uznesenia vlády SR �. 74/2009 z 21.01.2009 plní úlohu SORO pre prioritnú os 2 
OPIS, vypracovalo v roku 2011 štyri verzie interných manuálov procedúr, ktoré následne schválilo RO 
OPIS v súlade so Zmluvou o delegovaní právomocí z RO na SORO MK SR v zmysle nariadenia Rady ES 
�. 1083/2006 a v súlade so zákonom �. 575/2001 Z.z. o organizácii �innosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov. Ide o verziu 5.0 platnú od 28.01.2011, verziu 5.1 platnú od 
15.03.2011, verziu 5.2 platnú od 15.04.2011, verziu 5.3 platnú od 22.07.2011. K verzii 5.3 bol vydaný d�a 
31.08.2011 dodatok upravujúci niektoré �innosti riadenia a implementácie štrukturálnych fondov. 

Platobná jednotka MF SR vypracovala v roku 2011 jednu verziu interného manuálu procedúr a to: Interný 
manuál PJ, verzia 10.0, platná od 01.01.2011. 

Opis riadiacich a kontrolných systémov OPIS 

V súvislosti s plnením prijatých opatrení vyplývajúcich z vládneho auditu �. A 339 RO OPIS vydal 
aktualizovanú verziu 3.0 Opisu riadiacich a kontrolných systémov, platnú od 15.04.2011, a na základe 
interných riadiacich postupov vydal aktualizovanú verziu 4.0 Opisu riadiacich a kontrolných systémov, 
platnú od 20.09.2011, v súlade s �l. 21 na základe PRÍLOHY XII nariadenia Komisie ES �. 1828/2006. 
Materiál má výpovednú hodnotu o všetkých procesoch, procesných krokoch a informa�ných tokoch medzi 
zainteresovanými orgánmi tak, aby boli zmapované a �itate�né výstupy a dopady OPIS tak v rámci celého 
procesu, ako aj jednotlivých fáz projektov. 

2.1.5. Využívanie fondov pod�a kategórií 

Projekty OPIS boli k 31.12.2011 realizované v rámci prioritných osí 1 a 4, zazmluvnené prostriedky EFRR 
spadajú do nasledujúcich 4 prioritných tém: v oblasti eGovernmentu išlo o prioritné témy „informa�né 
a komunika�né technológie“ (64 452 920,62 €) a „služby a aplikácie pre ob�ana“ (197 181 151,12 €). 
V prioritných témach technickej pomoci – „príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola“ 
(14 934 687,37 €) a „hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia“ (10 096 041,42 €)12. Financovanie 

                                                      
12 Uvedené sumy nezah	�ajú mimoriadne ukon�ené projekty, ktoré ne�erpali NFP. Uvo�nené prostriedky budú v zmysle �lánku 98 
ods. 2 nariadenia ES �. 1083/2006 použité na financovanie iných plánovaných projektov v rámci prioritnej osi 1 OPIS. 



 26 

všetkých zazmluvnených projektov bolo formou nenávratnej dotácie, pri�om typ územia v zazmluvnených 
projektoch bolo vždy mestské a prislúchajúcou hospodárskou �innos�ou prijímate�a bola verejná správa. 
Aktivity relevantných projektov boli vykonávané predovšetkým v Bratislavskom kraji, resp. v prípade 
projektov spadajúcich do prioritnej témy „služby a aplikácie pre ob�ana“ (v prípade projektov 
Elektronizácia služieb VÚC) bola realizácia operácií situovaná aj na úrove� jednotlivých samosprávnych 
krajov. 

Súhrnné �lenenie schváleného príspevku Spolo�enstva v súlade s požiadavkami definovanými v Prílohe 
II nariadenia (ES) �. 1828/2006 pod�a prioritnej témy, formy financovania, územia, odvetvovej 
kategorizácie ekonomickej �innosti a teritoriálneho umiestnenia na úrovni NUTS III je uvedené v prílohe �. 
4. 

2.1.6. Príspevok k Lisabonskému procesu/k stratégii Európa 2020 

Vo vz�ahu príspevku OPIS k lisabonskému procesu možno konštatova�, že všetky opatrenia jednotlivých 
prioritných osí OPIS sú v súlade s Lisabonskou stratégiou a realizácia jednotlivých projektov bude 
prispieva� k plneniu jednotlivých cie�ov lisabonskej agendy, tak ako to deklaruje OPIS. 

Tabu�ka �. 12: Vy�lenenie pod�a programov v cieli Konvergencia (v €, bežné ceny) 

Opera�ný program Lisabonské aktivity 
(L.A.) Celková alokácia % L.A. 

OP Informatizácia spolo�nosti 957 011 519 988 095 405 96,85 % 
 
Tabu�ka �. 13: Zazmluvnenie finan�ných prostriedkov na prioritné témy v € 

Kód Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 
1083/2006) 

Zazmluvnené finan�né 
prostriedky (EÚ zdroje) 

% z alokácie 
na L.A. 

 Informa�ná spolo�nos� 
10 Telefónne infraštruktúry (vrátane širokopásmových 

sietí 0,00 - 

11 Informa�né a komunika�né technológie (prístup, 
bezpe�nos�, interoperabilita, predchádzanie 
rizikám, výskum, inovácia, e-obsah at�.)  

64 452 920,6 6,73 

12 Informa�né a komunika�né technológie (TEN-IKT)  0,00 - 
13 Služby a aplikácie pre ob�ana (elektronické 

zdravotníctvo, štátna správa, u�enie, za�lenenie 
at�.)  

197 181 151,1 20,60 

14 Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, 
vzdelávanie a odborná príprava, prepájanie do sietí 
at�.)  

0,00 - 

15 Iné opatrenia na zlepšenie prístupu MSP k IKT a 
ich ú�inného využívania 0,00 - 

Zdroj: ITMS 

Celková výška zazmluvnených finan�ných prostriedkov z EFRR v rámci OPIS z poh�adu prioritných tém 
prispievajúcich k plneniu cie�ov Lisabonskej stratégie predstavovala k 31.12.2011 sumu 261 634 071,71 
€, �o predstavuje 27,33 % z celkových finan�ných prostriedkov alokovaných v OPIS na lisabonské 
aktivity. 

OPIS významne prispieva k nap��aniu stratégie Európa 2020, a to hlavne k priorite „inteligentný rast“, 
k integrovanému usmerneniu �. 4: „Optimalizácia podpory výskumu a vývoja a inovácie, posilnenie 
vedomostného trojuholníka a uvo�nenie potenciálu digitálneho hospodárstva“, k hlavnej iniciatíve 
„Digitálna agenda pre Európu“. V rámci digitálnej agendy je OPIS v SR k�ú�ovým nástrojom pre 
dosiahnutie cie�a 1 „základné širokopásmové pripojenie pre všetkých do roku 2013“ a otvára cestu aj 
k cie�u 2 a 3 „30 Mb/s pre všetkých do roku 2020“ a „100 Mb/s pre 50 % domácností do roku 2020“. 

V Národnom programe reforiem SR na roky 2011 – 2014 v �asti týkajúcej sa štrukturálnych reforiem, 
v kapitole 6.3 Podnikate�ské prostredie sa uvádza ako jeden z národných cie�ov stratégie Európa 2020 
v SR: „Vláda SR zvýši využitie informa�no-komunika�ných technológií vo verejnej správe tak, aby 
eGovernment index dosiahol do roku 2020 aspo� 90 %“. Index sa vypo�íta ako vážený priemer troch 
indikátorov: dostupnos� eGovernmentu (váha 50 %), využitie eGovernmentu jednotlivcami (25 %) a 
využitie eGovernmentu podnikmi (váha 25 %). Dostupnos� e-Governmentu meria ponuku dvadsiatich 



 27 

základných služieb eGovernmentu. Indikátor udáva podiel služieb dostupných prostredníctvom internetu z 
definovaných dvadsiatich verejných služieb. Aby bola služba považovaná za dostupnú, musí dosahova� 
ur�itý stupe� sofistikácie. Využitie eGovernmentu jednotlivcami, resp. podnikmi meria, ko�ko percent �udí, 
resp. podnikov využilo v posledných troch mesiacoch internet na komunikáciu s verejnými inštitúciami 
(získanie informácii z web stránky, stiahnutie oficiálneho formulára alebo zaslanie vyplneného formulára). 
Zdrojom informácií pre zistenie indexu bude Eurostat a výpo�ty MF SR ako jedného z národných 
koordinátorov stratégie Európa 2020 v SR. K nap��aniu tohto národného strategického cie�a bude 
významnou mierou prispieva� aj OPIS. 

Vzh�adom k tomu, že samotná implementácia OPIS ešte neprebieha, nie je ešte možné konkretizova� 
prínos prostredníctvom vyhodnotenia ukazovate�ov na úrovni OPIS. 

2.1.7. Opis partnerských dohôd 

V zmysle princípu partnerstva s hlavným cie�om podpory hospodárskeho rastu, zvyšovania 
konkurencieschopnosti, rozvoja informa�nej spolo�nosti a podpory výskumu a vývoja RO OPIS 
spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi formou spolo�ného rozhodovania, resp. schva�ovania 
programovej a implementa�nej dokumentácie v MVVE, pri�om jeho �lenskú základ�u predstavujú 
zástupcovia ÚV SR, zainteresovaných riadiacich orgánov (jednotlivých ministerstiev) a ich SORO, CO, 
CKO, VÚC, Slovenskej akadémie vied, IT Asociácie Slovenska, Zväzu priemyselných výskumných a 
vývojových odvetví, Zväzu priemyslu Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie, Slovenskej obchodnej a 
priemyselnej komory, Konfederácie odborových zväzov, Asociácie zamestnávate�ských zväzov, at�. 
Pozorovate�mi a prizývanými expertmi v MVVE sú zástupcovia EK a OA. 

V sledovanom období sa zástupcovia RO zú�ast�ovali na stretnutiach pracovných skupín iniciovaných 
jednotlivými koordinátormi HP. Viac informácií o spolupráci RO s koordinátormi jednotlivých HP je 
uvedených v �asti 4 Horizontálne priority. 

�alšou formou partnerstva v záujme �o najlepšej prípravy národných projektov PO1 sú rokovania 
Riadiaceho výboru pre štúdie uskuto�nite�nosti prioritnej osi 1 OPIS, ktorých sa zú�ast�ujú zástupcovia 
ústrednej štátnej správy: ministerstiev, zástupcovia samospráv: ZMOS-u, Únie miest Slovenska, Únie 
miest a obcí i odborná verejnos�: ITASS, Partnerstvá pre prosperitu a iní. V roku 2011 sa konali tri 
rokovania. 

V rámci PO2 OPIS sa spolupráca so socio-ekonomickými partnermi v roku 2011 niesla predovšetkým 
v duchu potrebných zmien v implementácii národných projektov PO2 OPIS a príprav žiadostí o NFP 
v rámci zverejnených písomných vyzvaní. Zmeny v implementácii PO2 OPIS boli úspešne ukon�ené 
revíziou OPIS, schválenou Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku d�a 24. marca 2011 
a následne Európskou komisiou. SORO MK SR zorganizoval informa�nú akciu d�a 1. júna 2011 v Hoteli 
Bôrik v Bratislave - Seminár pre žiadate�ov národných projektov OPIS PO2 zameraných na digitalizáciu. 
Semináru sa zú�astnili zástupcovia všetkých organizácií, ktoré boli definované ako žiadatelia národných 
projektov PO2 OPIS, zástupcovia SORO, MK SR ako aj RO. Seminár bol zameraný na oboznámenie 
žiadate�ov s dokumentáciou a informáciami potrebnými pre podanie žiadosti o NFP zo strany SORO, RO 
a CKO. 

V závere roka 2010 a za�iatkom roka 2011 bola v záujme zabezpe�enia súladu s princípmi EÚ v oblasti 
hospodárskej sú�aže a ako sú�as� procesu notifikácie štátnej pomoci projektov PO3 OPIS uskuto�nená 
písomná konzultácia (dotazníkovou formou) s komer�nými operátormi  - partnermi v oblasti trhu so 
širokopásmovým internetom. Cie�om konzultácie bolo spresnenie po�tu bielych miest na Slovensku (biele 
miesta sú sídla v SR, ktoré nie sú ani �iasto�ne pokryté širokopásmovým internetom a kde nie je v blízkej 
budúcnosti /do troch rokov/ reálny predpoklad pokrytia s využitím komer�ných zdrojov). Pôvodná Štúdia 
uskuto�nite�nosti PO3 OPIS z roku 2009 uvádzala 1 500 bielych miest. V rámci písomnej konzultácie bolo  
oslovených 1 200 telekomunika�ných podnikov. Vzh�adom k nízkemu po�tu odpovedí  a nejednozna�ným 
formuláciám pokra�ovala konzultácia na báze pracovných skupín pod gesciou Národnej agentúry pre 
sie�ové a elektronické služby  (NASES – predpokladaný prijímate� v rámci ve�kého projektu). V dôsledku 
zna�ného rozsahu a komplikovanosti pokra�oval proces konzultácie vo viacerých kolách až do za�iatku 
decembra 2011, kedy bol dosiahnutý potrebný súlad medzi cie�mi ve�kého projektu PO3 OPIS 
a záujmami komer�ných operátorov. Zabezpe�ené boli súhlasné písomné vyjadrenia operátorov 
k databáze bielych miest uvádzanej Výskumným ústavom spojov, pri�om po�et bielych miest bol 
spresnený na v sú�asnosti platný stav – 729 obcí. Taktiež boli zabezpe�ené kladné vyjadrenia kostrových 
operátorov k možnosti prepojenia pripravovaných regionálnych sietí PO3 OPIS k ich transportným sie�am 



 28 

a  vyjadrenia operátorov (vrátane malých operátorov) o ich záujme vybudova� prístupové siete  
k pripravovaným regionálnym sie�am PO3 OPIS a poskytova� na nich širokopásmové služby koncovým 
zákazníkom. 

2.2. Informácie o súlade s právnymi predpismi Spolo�enstva 

Stratégia a jednotlivé opatrenia OPIS boli navrhované v súlade so základnými nariadeniami ES pre 
programové obdobie 2007 - 2013. Vykonávanie OPIS je tiež v súlade so Systémom riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2007 – 2013 a Systémom finan�ného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2007 – 2013, ktoré boli spracované na základe návrhov 
nariadení ES a metodických dokumentov Spolo�enstva na programové obdobie 2007– 2013. Rešpektuje 
pravidlá EÚ a SR v oblasti hospodárskej sú�aže, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia, 
rovnosti príležitostí a nediskriminácie. Po�as sledovaného obdobia sa žiadne závažné problémy súvisiace 
so súladom s právnymi predpismi Spolo�enstva nevyskytli a vykonávanie OPIS bolo v súlade 
s �innos�ami, politikami a prioritami ES. 

2.3. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

Vykonávanie analýzy projektov PO1 na MF SR a odstra�ovanie identifikovaných nedostatkov v roku 2010 
znamenalo zastavenie aktivít v niektorých projektoch a tým spomalenie �erpania finan�ných prostriedkov 
OPIS, ktorá aj v sledovanom období bola zabezpe�ovaná najmä projektmi eGovernmentu v rámci PO1. 
Za�iatkom roka 2011 bol identifikovaný ako najzávažnejším problémom OPIS nízke �erpanie finan�ných 
zdrojov a s tým súvisiace riziko nevy�erpania prostriedkov záväzku EFRR za rok 2008 v zmysle pravidla 
n+3 do konca roka 2011. Záväzok OPIS za rok 2008 pod�a pravidla n+3 bolo vy�erpa� 160 981 866,67 
EUR zo zdrojov EFRR do konca roku 2011. Vzh�adom na možnos� zú�tovania zálohovej platby 
poskytnutej z EÚ na konci programového obdobia a možnosti odpo�íta� túto zálohovú platbu od záväzku 
roku 2008 v objeme 89 378 586,45 EUR, bolo potrebné do konca roku 2011 vy�erpa� minimálne 71 603 
280,22 EUR. �erpanie za OPIS za zdroj EFRR v roku 2010 predstavovalo 25 863 609,63 EUR, a tak 
v rámci implementácie OPIS bolo potrebné do konca roka 2011 vy�erpa� minimálne 45 739 670,59 EUR. 
Záväzok EFRR na rok 2008 v zmysle pravidla n+3 sa podarilo naplni� a zárove� sa za�alo �erpanie 
záväzku EFRR na rok 2009 v objeme 17 716 550,35 EUR. 

Hlavným problémom, ktorý bolo potrebné vyrieši� pre úspešnú implementáciu prioritnej osi 2 OPIS bola 
potreba digitalizácie kultúrnych objektov aj na území cie�a 2 Regionálna konkurencieschopnos� 
a zamestnanos�. Po konzultácii s EK bolo riešením zabezpe�enie financovania intervencií metódou pro-
rata, k realizácii ktorého bolo najmä potrebné zabezpe�i� dodato�né finan�né prostriedky z verejných 
národných zdrojov, ke�že ide o implementáciu najmä národnými projektmi a žiadate�mi sú inštitúcie 
financované zo ŠR. �alej pre zlepšenie interven�nej logiky pripravovaných projektov a zabezpe�enia ich 
trvalej udržate�nosti bolo potrebné zlú�i� opatrenia v rámci tejto prioritnej osi. Tento prístup následne 
umožnil zníženie po�tu projektov a za optimálne považujeme realizáciu 9 národných projektov  
a vyhlásenie 1 dopytovo-orientovanej výzvy a znížil potrebu koordinácie jednotlivých projektov. Za týmto 
ú�elom bola predložená a následne zo strany EK schválená revízia OPIS. 

Implementácia PO3 OPIS bola determinovaná potrebou notifikácie štátnej pomoci, ktorá bola 
identifikovaná ešte v rámci prípravy výziev v roku 2009. V priebehu roka 2011 pokra�oval v rámci PO 3 
OPIS proces notifikácie štátnej pomoci. Zámer RO OPIS je implementova� PO3 OPIS prípravou jedného 
ve�kého projektu PO3 OPIS. Prijímate�om by mala by� Národná agentúra pre sie�ové a elektronické 
služby. 

Po�as prípravy, schva�ovania a implementácie projektov PO4 OPIS sa nevyskytli žiadne závažné 
problémy, preto nebolo potrebné prijíma� opatrenia na ich odstránenie. 

Vplyv hospodárskej krízy sa na implementácii OPIS výraznejšie neprejavil. Z obsahového h�adiska je 
OPIS nastavený adekvátne tak, aby prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. 
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Tabu�ka �. 14: Sledovanie odpo�tu prijatých opatrení pre definované problémy 
Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpo�et prijatých opatrení 

Riziko nesplnenia záväzku 
2008 v zmysle pravidla n+2 
v roku 2011�

Prijatie Ak�ného plánu 
zrýchlenia �erpania 
a implementácie OPIS pod�a 
jednotlivých prioritných osí. 
Ak�ný plán bol rozdelený do 
viacerých �astí: 
� systémové opatrenia, 
� špecifický plán 

implementácie pod�a 
projektov, 

� �asový a finan�ný 
harmonogram 
implementácie projektov, 

� plán na prípravu nových 
projektov 

Všetky opatrenia, systémové aj 
špecifické, pod�a jednotlivých 
prioritných osí sa plnili 
priebežne po�as roka, ich 
plnenie bolo monitorované 
mesa�ne a  odpo�et bol 
zasielaný aj EK. Pravidelné boli 
organizované stretnutia s EK 
k plneniu odpo�tu 
predmetného ak�ného plánu. 
Podrobnejšie informácie 
o plnení sú v �alších �astiach 
tejto správy pod�a jednotlivých 
PO. 

Nízke kontrahovanie OPIS Prijatý ak�ný plán – urýchlené 
vyhlasovanie písomných 
vyzvaní a výziev 

V roku 2011 �iasto�ne splnené, 
najmä za PO2. Plnenie bude 
pokra�ova� v roku 2012. 

Potreba zmeny OPIS 
v súvislosti so schválenými 
zmenami v implementácii 
PO2 na národnej úrovni 

Predloži� revíziu OPIS na 
schválenie EK 

Schválenie Revízie OPIS 
19.12.2011 rozhodnutím 
Komisie K(2007) 4352. 

Zdroj: RO 

2.4. Zmeny v kontexte realizácie opera�ného programu (ak sú relevantné) 

Revízia OPIS 

V sledovanom období bolo najpodstatnejšou zmenou týkajúcou sa OPIS schválenie jeho �alšej revízie. 
Rozhodnutím Európskej komisie K (2011) 9229 zo d�a 19.12.2011, ktorým sa mení a dop��a rozhodnutie 
K(2007) 4352, bola schválená revízia OPIS, verzia 3.0. Navrhované zmeny v rámci OPIS boli posúdené a 
schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku d�a 24.03.2011. Návrh na revíziu OPIS 
bol oficiálne zaslaný Európskej komisii cez SFC d�a 01.04.2011. 

Predmetom revízie boli zmeny dotýkajúce sa PO2 OPIS: 

1. Zvýšenie finan�ných prostriedkov z národných verejných zdrojov na realizáciu PO2 OPIS v území 
Regionálna konkurencieschopnos� a zamestnanos� metódou pro rata 

Zmena bola podmienená faktom, že OPIS pokrýva z h�adiska oprávnenosti len cie� územia Konvergencia. 
Avšak najhodnotnejšie kultúrne dedi�stvo SR sa nachádza na území cie�a Regionálna 
konkurencieschopnos� a zamestnanos�. Pôvodný zámer zapojenia kultúrnych objektov umiestnených 
v Bratislavskom samosprávnom kraji, resp. na území cie�a Regionálna konkurencieschopnos� 
a zamestnanos� do masovej digitalizácie ich fyzickým presunom do digitaliza�ných pracovísk na území 
cie�a Konvergencia, resp. zabezpe�ením mobilných jednotiek, nebol zo strany EK akceptovaný. 

V snahe dodrža� princíp efektívnosti, hospodárnosti a ú�innosti poskytnutých finan�ných prostriedkov 
v rámci nenávratnej finan�nej pomoci, ako aj s oh�adom na maximálne zabezpe�enie oprávnenosti 
vynaložených výdavkov, sa financovanie systémom pro rata, prostredníctvom zvýšenia pomeru 
národných zdrojov vo�i zdrojom EÚ, stalo nevyhnutnos�ou. Zapojením princípu financovania pro rata sa 
zvýšili alokácie na jednotlivé národné projekty PO2 OPIS. Aplikácia takéhoto spôsobu financovania 
umožní digitalizova� po�etné kultúrne objekty národného významu na území Bratislavského kraja. �alším 
dôvodom pre použitie tohto systému financovania bola aj skuto�nos�, že výstupy jednotlivých projektov 
budú využívané všetkými ob�anmi SR, nielen ob�anmi na území cie�a Konvergencia. 

Vy�lenenie dodato�ných národných zdrojov na zrealizovanie princípu pro rata v rámci PO2 OPIS bolo 
predmetom materiálu „Stratégia rozvoja pamä�ových a fondových inštitúcií a ich národnej infraštruktúry v 
rezorte kultúry“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR �. 192 zo 16.03.2011. Výsledná intenzita 
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financovania bola ur�ená nasledovne: 75,31 % zdroje EFRR (163 541 958 EUR), 13,29 % zdroje 
spolufinancovania ŠR (28 860 346 EUR), 11,4 % dodato�né národné zdroje ŠR (24 756 053 EUR). 

2. Zlú�enie opatrení prioritnej osi 2 do jedného opatrenia 2.1 Digitalizácia obsahu pamä�ových 
a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístup�ovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, 
spracovania a ochrany 

Samotná Štúdia uskuto�nite�nosti PO2 OPIS (schválená 22.01.2010) poukázala na to, že pri 
implementácii národných projektov bude dochádza� k vzájomnému prelínaniu oprávnených aktivít 
projektu definovaných v rámci opatrení prioritnej osi. Zlú�enie opatrení 2.1 Zlepšenie systémov 
získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamä�ových a fondových inštitúcií a 2.2 
Digitalizácia obsahu pamä�ových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístup�ovanie digitálnych dát do 
jedného opatrenia bolo logickým vyústením zadefinovania štruktúry oprávnených aktivít realizovaných v 
rámci jednotlivých národných projektov PO2 OPIS. 

V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami došlo v rámci implementácie PO2 OPIS aj k zmene po�tu 
národných projektov. Štúdiou uskuto�nite�nosti PO2 OPIS vymedzených 17 národných projektov bolo 
zlú�ených do 9 národných projektov, 1 národný projekt „Mapovanie a digitalizácia objektov v zahrani�í“ 
bol zrušený, nako�ko neboli ani v základnej forme zmapované objekty v zahrani�í, ktoré mali by� 
predmetom digitalizácie. Uvedené zníženie po�tu projektov bude v praxi znamena� odstránenie náro�nej 
koordinácie ich implementácie a riadenia, odstránenie vzájomnej závislosti medzi projektmi a posilnenie 
ich trvalej udržate�nosti. Pri vybraných národných projektoch došlo aj k zmene žiadate�ov a partnerov. 

Zmena Zoznamu národných projektov OPIS na roky 2007 - 2013 

Z poh�adu samotnej implementácie OPIS bola dôležitou, a to aj v kontexte vyššie uvádzaných 
skuto�ností, aktualizácia Zoznamu národných projektov OPIS na roky 2007 - 2013. V sledovanom období 
boli schválené tri jeho aktualizácie: 
1. zo d�a 31.03.2011, ktorá vyplynula z vyššie popísanej revízie PO2 OPIS, 
2. zo d�a 26.09.2011, kde boli aktualizované národné projekty PO1 OPIS (doplnené 3 nové a zárove� 

vypustené 3 už irelevantné národné projekty), 
3. zo d�a 14.12.2011, ktorou bol zoznam doplnený o národný projekt PO3 OPIS. 

Aktuálny zoznam národných projektov OPIS je uvedený v Prílohe �. 7. 

Zmeny v relevantných právnych predpisoch a koncep�ných dokumentoch SR 

Na úrovni legislatívneho rámca týkajúceho sa priamo informatizácie spolo�nosti došlo k nasledujúcim 
zmenám: 
- s ú�innos�ou od 01.11.2011 vstúpil do platnosti zákon �. 351/2011 Z. z. zo 14.09.2011 o elektronických 
komunikáciách, ktorý nahradil zákon �. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vrátane 
jeho noviel, 
- s ú�innos�ou od 01.03.2011 vstúpil do platnosti zákon �. 45/2011 Z. z. z 08.02.2011 o kritickej 
infraštruktúre, 
- d�a 12.12.2011 bol prijatý Výnos Ministerstva vnútra SR �. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre 
elektronické informa�né systémy na správu registratúry. 

V sledovanom období boli prijaté aj novely niektorých relevantných zákonov: 
- s ú�innos�ou od 01.04.2011 vstúpil do platnosti zákon �. 58/2011 Z. z. z 11.02.2011, ktorým sa mení 
a dop��a zákon �. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 
- d�a 01.05.2011 nadobudol ú�innos� zákon �. 116/2011 Z. z. z 29.03.2011, ktorým sa mení a dop��a 
zákon �. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spolo�enstva v znení 
neskorších predpisov. 

V sledovanom období Ministerstvo financií SR vydalo vo Finan�nom spravodaji �. 9/2011 Metodický 
pokyn k výnosu �. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informa�né systémy verejnej správy. 

V rámci rokovaní vlády SR boli schválené nasledovné relevantné uznesenia vlády SR (resp. vzatý na 
vedomie vybraný dokument): 
- uznesenie vlády SR �. 72/2011 z 02.02.2011 k revízii budovania eGovernmentu (strednodobý plán 

implementácie priorít), 



 31 

- uznesenie vlády SR �. 136 z 02.03.2011 k návrhu Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR, 
- uznesenie vlády SR �. 192/2011 z 16.03.2011 k návrhu stratégie rozvoja pamä�ových a fondových 

inštitúcií a ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry, 
- d�a 13.04.2011 vláda SR prerokovala a vzala na vedomie dokument Digitálna agenda pre Európu 

v podmienkach SR; 
- uznesenie vlády SR �. 323 z 18.05.2011 k problematickým oblastiam implementácie opera�ných 

programov a horizontálnych priorít Národného strategického referen�ného rámca, 
- uznesenie vlády SR �. 460 zo 06.07.2011 k návrhu opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s 

nákupom a využívaním informa�no-komunika�ných technológií vo verejnom sektore. 

V sledovanom období Ministerstvo financií SR vydalo vo Finan�nom spravodaji �. 9/2011 Metodický 
pokyn k výnosu �. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informa�né systémy verejnej správy. 

D�om 01.04.2011 nadobudla platnos� aktualizácia �. 3 Usmernenia �. 16/2008 – U z 28.03.2011 
k nezrovnalostiam v rámci finan�ného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 
fondu pre rybné hospodárstvo. 

2.5. Podstatné zmeny pod�a �lánku 57 nariadenia (ES) �. 1083/2006 (ak sú relevantné) 

Vzh�adom na aktuálny stav implementácie projektov OPIS nedošlo k žiadnym podstatným úpravám 
v zmysle �lánku 57 nariadenia (ES) �. 1083/2006, nako�ko v tomto roku neboli realizované žiadne aktivity, 
z ktorých by tieto úpravy vyplynuli. 

2.6. Doplnkovos� s inými nástrojmi 

V priebehu roka 2011, po prijatí rozhodnutia o modifikácii troch pripravovaných národných projektov PO3 
OPIS do jedného ve�kého projektu, RO OPIS požiadal o spoluprácu špeciálny finan�ný nástroj pomoci 
JASPERS, na základe �oho bol ve�ký projekt zahrnutý do ak�ného plánu JASPERS pre Slovenskú 
republiku . D�a 27.07.2011 bol podpísaný Rámec pre spoluprácu pri príprave ve�kého projektu PO3 
OPIS. Už od apríla 2011 JASPERS priebežne pripomienkoval prípravu notifikácie opatrenia štátnej 
pomoci a od júla 2011 poskytoval v sledovanom období odbornú pomoc v procese prípravnej fázy 
ve�kého projektu PO3 OPIS. V rámci tejto spolupráce bola zabezpe�ená štúdia uskuto�nite�nosti 
„Development of Information Technologies Broadband Network for Rural Areas - RAIN”, ktorá poskytla 
skúsenosti s implementáciou obdobného ve�kého projektu v Litve. Pripravovaný ve�ký projekt PO3 OPIS 
bol v zásadných bodoch porovnávaný s úspešným projektom RAIN, �o bolo využité v procese notifikácie 
opatrenia štátnej pomoci a v rámci �innosti pracovných skupín PO3 OPIS. Pridanou hodnotou spolupráce 
s JASPERS v sledovanom období bolo skvalitnenie prípravy ve�kého projektu PO3 OPIS (presné ur�enie 
postupov spolu s �asovým harmonogramom, ktoré boli a budú priebežne konzultované). 

V rámci synergie PO3 OPIS s Programom rozvoja vidieka (�alej len „PRV“) boli už v roku 2010 
uskuto�nené rokovania medzi zástupcami RO OPIS a RO PRV. V súvislosti s procesom notifikácie 
opatrenia štátnej pomoci bolo d�a 17.10.2011 uskuto�nené �alšie pracovné stretnutie medzi zástupcami 
RO PRV, RO OPIS a Národnou agentúrou pre sie�ové a elektronické služby (�alej len „NASES“). 
Výstupom z tohto stretnutia bola okrem iného informácia, že 6,7 milióna EUR (z PRV spolo�ne s 
národnými finan�nými prostriedkami) sa plánuje vynaloži� na podporu širokopásmovej prístupovej siete, 
nasadenej v bielych miestach v najviac zaostávajúcich oblastiach Slovenska (regiónoch 
Banskobystrického a Prešovského kraja). Pomoc bude realizovaná formou podpory dopytovo-
orientovaných projektov (oprávnení žiadatelia – obce do 500 obyvate�ov), pri�om bude poskytovaná 
v súlade s pravidlami schémy „de minimis". Dopytovo-orientované projekty PRV budú v rámci SR dop��a� 
budovanie širokopásmových prístupových sietí, nadväzujúcich na pripravované regionálne 
širokopásmové siete NASES tam, kde nebude záujem komer�ného sektora o vybudovanie týchto 
prístupových sietí. 
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2.7. Monitorovanie a hodnotenie 

2.7.1. Monitorovanie 

Výro�né stretnutie s EK 

V roku 2011 sa nekonalo výro�né stretnutie RO a EK, avšak pokrok v realizácii OPIS bol pravidelne 
monitorovaný na pracovných stretnutiach so zástupcami EK.  Na týchto stretnutiach v d�och.16.03.2011, 
09.06.2011, 07.09.2011, 10.11.2011 a 26.01.2012 bolo sledované plnenie plánovaného �erpania OPIS a 
opatrení prijatého ak�ného plánu na zrýchlenie �erpania OPIS v roku 2011. 

Úlohy týkajúce sa opatrení pre zrýchlenie implementácie OPIS a zabezpe�enie �erpania v súlade 
s pravidlom n+3 vychádzali z výro�ného stretnutia d�a 19.01.2011, ktoré sa uskuto�nilo na generálnom 
riadite�stve pre regionálnu politiku (DG REGIO) Európskej komisie. V tomto zmysle pripravil RO OPIS 
v spolupráci so SORO na rok 2011 Ak�ný plán pre zrýchlenie �erpania a implementácie OPIS pre všetky 
tri prioritné osi (�alej len „Ak�ný plán“) a ich odpo�et zasielal každý mesiac na DG REGIO. Zárove� sa 
realizovali pravidelné stretnutia, ktorých cie�om bolo monitorova� pokrok v realizácií opatrení stanovených 
k jednotlivým prioritným osiam. Predmetný Ak�ný plán bol zaslaný na EK d�a 15.03.2011. Obsahoval 
systémové opatrenia za jednotlivé prioritné osi, pre prioritnú os 1 to bol plán �erpania pod�a jednotlivých 
projektov v realizácii vrátane �asového harmonogramu a navrhnutých opatrení a tiež ak�ný plán 
a opatrenia na prípravu a implementáciu nových projektov. Pre prioritnú os 2 ak�ný plán obsahoval okrem 
systémových opatrení, návrh aktualizovaných národných projektov a žiadate�ov s plánom vyhlasovania 
výziev na jednotlivé projekty a �asový plán realizácie aktivít. Pre prioritnú os 3 obsahoval najmä 
harmonogram prípravy implementácie PO3. 

Prvé monitorovacie stretnutie sa uskuto�nilo d�a 16.03.2011 na DG REGIO EK a zástupcov RO OPIS 
k predstaveniu týchto Ak�ných plánov, na ktorom bola dohodnutá periodicita dvojmesa�ných stretnutí pre 
monitorovanie pokroku. Bolo dohodnuté, že RO OPIS bude na mesa�nej báze poskytova� monitorovacie 
tabu�ky sumarizujúce finan�ný pokrok; monitorovacie tabu�ky sumarizujúce procedurálny pokrok v oblasti 
prípravy výziev; ich hodnotenia; uzatvárania zmlúv; príprava verejného obstarávania a pod. 

Druhé monitorovacie stretnutie sa uskuto�nilo d�a 09.06.2011, ktorého ú�elom bolo monitorovanie 
plnenia opatrení SR z Ak�ného plánu. Osobitne bola diskutovaná otázka plnenia plánu �erpania 
finan�ných prostriedkov PO1 do konca roku 2011 pri plnení záväzku 2008 OPIS v zmysle pravidla n+3. K 
PO2 SORO MKSR informoval o vyhlásení 3 výziev a o pláne do konca júna 2011 vyhlási� výzvy na všetky 
“digitaliza�né“ NP. EK upozornila na potrebu vypracovania harmonogramu, z ktorého bude zrejmý plán 
výziev, proces implementácie projektov a o�akávané �erpanie. EK upozornila na nedostatok 
zostávajúceho �asu a náro�nos� celého procesu v 5. roku implementácie (vo vz�ahu k zabezpe�eniu 
verejných obstarávaní a samotnej výstavby infraštruktúry). Vyjadrila znepokojenie nad nízkou alokáciou 
na realizáciu PO3 a tiež adresovala kritickú pripomienku k neustále sa meniacim údajom o po�te bielych 
miest. RO uviedol, že v auguste o�akávaná kone�ná podoba klastrov bude v súlade s notifikáciou štátnej 
pomoci. 

Tretie monitorovacie stretnutie sa uskuto�nilo d�a 07.09.2011. K plneniu opatrení SR z Ak�ného plánu 
k PO1 bolo konštatované, že skuto�né oprávnené výdavky ku koncu augusta 2011 už presiahli plánovanú 
sumu �erpania a OPIS tak splnil svoj záväzok 2008., V období od mája do júna 2011 bolo v rámci PO2 
vyhlásených 9 výziev predstavujúcich 90 % alokácie na PO2. EK prejavila spokojnos� s vyhlásenými 
výzvami v rámci PO2. Vzh�adom na uvedené požiadala o aktualizáciu ak�ného plánu pre projekty PO2. 
K problematike schva�ovania revízie OPIS, ktorej cie�om je najmä umožnenie využitia financovania pro-
rata pre projekty PO2 OPIS, EK uviedla, že prebiehajú interné konzultácie medzi riadite�stvami EK. 
K pokroku v implementácie PO3 RO uviedol, že bola ukon�ená identifikácia bielych miest. Bolo 
identifikovaných 775 bielych miest, z �oho vyplýva, že pokrytie Slovenska broadbandom predstavuje 93 
%. EK doplnila, že jedným z cie�ov EÚ je dosiahnutie 100%-ného pokrytia broadbandom. Uviedla, že 
�asový plán je ve�mi tesný a blíži sa k hrani�nému dátumu pre vznik oprávnených výdavkov. �alej RO 
OPIS informoval, že v auguste 2011 dostal list oh�adom do�asného pozastavenia platieb pre OPIS zo 
strany EK. EK požiadala o bezodkladné zlepšenie v oblasti výberu projektov a predchádzanie 
nezrovnalostí a odporu�ila do 2 mesiacov prehodnoti� všetky projekty a zabezpe�i� splnenie prijatých 
opatrení k zisteniam zo správy zo systémového auditu A339, na základe ktorých k pozastaveniu došlo. 
RO OPIS sú�asne informoval, že spolu so SORO MF SR vykonal �innosti potrebné k splneniu prijatých 
opatrení k  zisteniam a pripravil o tom správu pre OA a EK. Zástupcovia EK zdôraznili, že ide o do�asné 
pozastavenie lehôt na vyplácanie žiadostí. Pokia� bude EK spokojná s odstránením nedostatkov, bude 
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pozastavenie zrušené. Zdôraznili, že žiadosti o platbu na EK môžu by� napriek do�asnému pozastaveniu 
platieb stále predkladané a odporu�ili ne�aka� s ich predložením na koniec roka. 

Štvrté monitorovacie stretnutie sa uskuto�nilo d�a 10.11.2011. Vo vz�ahu k �erpaniu finan�ných 
prostriedkov z EFRR bolo konštatované, že plánované �erpanie na národnej úrovni bolo splnené vo 
vz�ahu k záväzku 2008. EK konštatovala, že zatia� zo strany CO neboli žiadosti o platbu na EK 
predložené. EK informovala, že jednotlivé DG súhlasili s návrhom revízie OPIS, pri�om sa dokon�uje 
schva�ovací proces na EK. V rámci PO1 bola diskutovaná implementácia  projektov VÚC. Pri 7 projektoch 
VÚC sa zdie�aním dokumentácie, informácií a licencií podarilo zníži� predpokladané náklady. Spojením 
niektorých aktivít sa zvýši efektivita. �alej prebehla informácia o korekcii u projektov RFO a eID 
z dôvodov zistení vo verejných obstarávaniach. Za PO2 boli podané žiadosti o NFP na projekty Digitálna 
galéria, Digitálne múzeum, Digitálny Pamiatkový fond a DIC rómskej kultúry. EK uviedla, že ve�ký po�et 
verejných obstarávaní v projektoch vidí ako zna�né riziko implementácie PO2. K implementácii PO3, RO 
informoval o schva�ovaní notifikácie štátnej pomoci a boli poskytnuté odpovede a informácie na všetky 
otázky a pripomienky DG Competition. EK odporu�ila koordinova� projekt na broadband s JASPERS. 

D�a 26.01.2012 sa uskuto�nilo v Bratislave piate monitorovacie stretnutie OPIS k decembrovým 
výsledkom roka 2011. Na stretnutí bol prerokovaný celkový stav implementácie OPIS a tiež osobitne 
jednotlivé prioritné osi. RO OPIS informoval, že od predchádzajúceho stretnutia došlo k zrušeniu 
prerušenia platieb pre OPIS zo strany EK a schváleniu revízie OPIS 3.0 Európskou komisiou, ktorá je 
dôležitá najmä pre implementáciu prioritnej osi 2. 

EK vyjadrila obavy oh�adom �erpania  záväzku 2009 a naplnenia záväzkov 2010 a 2011, na ktoré ešte 
nie je v rámci OPIS dostato�né zazmluvnenie. Z tohto vyplynula úloha pre RO OPIS v spolupráci so 
SORO MF SR a SORO MK SR na�alej venova� zvýšenú pozornos� plánu �erpania v roku 2012 a 2013. 
 S cie�om jeho splnenia zrýchlia zverej�ovanie nových písomných vyzvaní tak, aby OPIS vytvoril celkovou 
výškou zazmluvnenia projektov reálny predpoklad na splnenie finan�ných záväzkov rokov 2010 a 2011 
pri dodržaní pravidla n+3/n+2. Certifika�ný orgán informoval, že predloží žiados� o platbu na EK najbližšie 
v apríli 2012. 

Osobitná �as� bola venovaná implementácii PO1, kde SORO MF SR informovalo o troch zasadnutiach 
Riadiaceho výboru pre štúdie uskuto�nite�nosti PO1 OPIS. 

EK sa zaujímala o projekt Ústredného portálu verejnej správy a jeho potreby pre implementáciu projektov 
eGovernmentu; �alej EK požiadala o poskytnutie detailných informácií o projekte ES Ministerstva 
zahrani�ných vecí SR najmä na jeho väzbu na plnenie cie�ov kohéznej politiky. EK požiadala o informáciu 
oh�adom absencie globálneho zákona o eGovernmente a ako táto absencia môže ohrozi� úspešnú 
implementáciu OPIS. EK požiadala o objasnenie oh�adom implementácie projektov VÚC tren�ianskeho a 
žilinského VÚC. 

Z uvedeného vyplynula úloha pre SORO MF SR predloži� detailné informácie (návrh projektu) o projekte 
ES MZV SR, ktorý RO OPIS zašle na posúdenie EK. �alej SORO MF SR zabezpe�í zazmluvnenie 
uvedených projektov v rámci prioritnej osi 1 a zabezpe�í pravidelnú komunikáciu a spoluprácu s 
prijímate�mi projektov, ktoré sú v implementácii, na odstránenie omeškania v �erpaní prostriedkov oproti 
plánovanému stavu v Ak�nom pláne 2011 do marca 2012. 

SORO MK SR informoval, že uzatvoril v rámci prioritnej osi 2 zmluvy o poskytnutí NFP na dva projekty: 
Digitálna galéria a Digitálny pamiatkový fond. Pri národných projektoch Digitálna audiovízia a Digitálno-
informa�né centrum rómskej kultúry bolo ukon�ené odborné hodnotenie. Projekty Digitálna knižnica a 
digitálny archív; Centrálna aplika�ná infraštruktúra a registratúra, Centrálny dátový archív a Harmonizácia 
informa�ných systémov boli na odbornom hodnotení. K dopytovo - orientovanej výzve v rámci prioritnej 
osi 2 boli Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku per rollam schválené hodnotiace a 
výberové kritériá. 

V rámci PO3, pokia� ide o schva�ovanie notifikácie štátnej pomoci, RO OPIS uviedol, že táto doposia� 
nebola zo strany DG Competition schválená. RO OPIS informoval, že v rámci prioritnej osi 3 pôjde o 
ve�ký projekt, ktorý plánuje predloži� na schválenie EK do konca roka 2012. 

RO OPIS �alej informoval o plánovanom zverejnení písomného vyzvania na národný projekt, ktorý bude 
zameraný na financovanie projektovej dokumentácie a inžinierskych prác. Prijímate�om národného 
projektu bude NASES. EK vyslovila pochybnos� oh�adom reálnosti ukon�enia konaní o vydanie 
územného rozhodnutia a prípravy projektovej dokumentácie do konca roku 2012. 
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Z diskusie vyplynuli úlohy pre NASES a RO OPIS, ktorí budú pokra�ova� v komunikácii s JASPERS pri 
príprave ve�kého projektu; vo svojich mesa�ných správach budú poskytova� detailnejšie informácie o 
progrese v príprave ve�kého i národného projektu v rámci prioritnej osi 3; sú�asne RO OPIS v mesa�ných 
správach bude poskytova� aj informácie o aktivitách MVVE, najmä zasadnutiach a hlasovaniach per-
rollam. RO OPIS v spolupráci so SORO MF SR a SORO MK SR pripraví pre EK plán �erpania OPIS na 
rok 2012. 

Zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku 

V priebehu roka 2011 sa uskuto�nili dve zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku. 
D�a 24.03.2011 sa uskuto�nilo 7.zasadnutie MVVE. Za OPIS tu boli prerokované a schválené dva 
dokumenty. 
1. „Revízia prioritnej osi 2 - Rozvoj pamä�ových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 

infraštruktúry Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti“ a 
2. „Aktualizácia hodnotiacich a výberových kritérií prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 

elektronických služieb Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti – národné projekty“. 

�alší dokument „Aktualizácia hodnotiacich a výberových kritérií prioritnej osi 2 Rozvoj pamä�ových a 
fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti 
– národné projekty“ MVVE prerokoval, avšak dokument bol pred hlasovaním stiahnutý z rokovania. 

V  zmysle �lánku 7, odsek 7 Rokovacieho poriadku MVVE sa následne uskuto�nilo  rokovania MVVE 
formou per rollam v d�och 20.4.2011 až 5.5.2011 k materiálu „Aktualizácia hodnotiacich a výberových 
kritérií prioritnej osi 2 - rozvoj pamä�ových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 
OPIS – národné projekty“, ktorý bol schválený. 

D�a 09.06.2011 sa uskuto�nilo 8. zasadnutie MVVE. Za OPIS boli prerokované dva materiály. Prvý 
materiál bol „Výro�ná správa o vykonávaní Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti za rok 
2010“. MVVE schválil Výro�nú správu o vykonávaní Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti za 
rok 2010 s pripomienkami. RO OPIS dostal d�a 29.07.2011 potvrdenie EK o prijate�nosti Výro�nej správy 
o vykonávaní OPIS za rok 2010. Po zapracovaní pripomienok EK bola správa schválená EK d�a 
22.09.2011. 

Druhý prerokovaný materiál „Informácia o aktuálnom stave implementácie Opera�ného programu 
Informatizácia spolo�nosti“ MVVE zobral na vedomie. 

V  zmysle �lánku 7, odsek 7 Rokovacieho poriadku MVVE sa uskuto�nilo rokovanie MVVE formou per 
rollam v d�och 29.11.2011 až 12.12.2011 k materiálu „Hodnotiace a výberové kritéria pre Prioritnú os 2 - 
Rozvoj pamä�ových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1 - 
Digitalizácia obsahu pamä�ových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístup�ovanie a zlepšenie 
systémov jeho získavania, spracovania a ochrany - dopytovo-orientované projekty“. Hodnotiace 
a výberové kritéria MMVE schválil. 

Zasadnutia Interného dozorného a monitorovacieho výboru OPIS 

Interný dozorný a monitorovací výbor pre OPIS zasadal v priebehu roku 2011 devä�krát (17.01.2011; 
01.03.2011; 06.04.2011; 02.05.2011; 06.06.2011; 11.07.2011; 11.08.2011; 07.11.2011; 12.12.2011). 
Jeho hlavnou úlohou v tomto roku bolo sledovanie plánovaného �erpania OPIS pod�a prijatého Ak�ného 
plánu zrýchlenia �erpania a implementácie OPIS. Pravidelne boli prerokované kontrahovanie a otvorené 
otázky všetkých prioritných osí: Implementácia prioritnej osi 1 „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb“  a odpo�et jej ak�ného plánu ku koncu daného mesiaca,  Implementácia prioritnej 
osi 2 „Rozvoj pamä�ových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ a odpo�et jej 
ak�ného plánu ku koncu daného mesiaca a Implementácia prioritnej osi 3 „Zvýšenie prístupnosti k 
širokopásmovému internetu“ a  odpo�et jej ak�ného plánu. 

Osobitne boli prerokúvané na jednotlivých zasadnutiach IDMV �alšie oblasti, ktorými sú stav 
legislatívy pre oblas� informatizácie spolo�nosti, technická pomoc OPIS, komunika�ný plán 
a komunika�né aktivity OPIS, revízia OPIS, hodnotenie OPIS, pozastavenie platieb OPIS na EK a 
kontrola verejného obstarávania. 
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Materiály predložené na rokovanie vlády SR 

V rámci rokovaní vlády SR boli prerokované a schválené nasledovné relevantné uznesenia vlády SR 
(resp. vzatý na vedomie vybraný dokument): 
- uznesenie vlády SR �. 72/2011 z 02.02.2011 k revízii budovania eGovernmentu (strednodobý plán 

implementácie priorít), 
- uznesenie vlády SR �. 136 z 02.03.2011 k návrhu Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR, 
- uznesenie vlády SR �. 192/2011 z 16.03.2011 k návrhu stratégie rozvoja pamä�ových a fondových 

inštitúcií a ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry. 

Monitorovanie opatrení v rámci SEA 

Pod�a predbežného hodnotenia vplyvu opatrení  PO3 OPIS na životné prostredie by opatrenia 
podporované v rámci OPIS nemali ma�, s výnimkou elektromagnetického žiarenia, priame negatívne 
vplyvy na životné prostredie a neboli ani navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a 
kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie. V etape, kedy bude definitívne známe umiestnenie 
konkrétnych projektov PO3 OPIS, budú za ú�asti relevantných subjektov prijaté opatrenia na sledovanie 
nepriamych nepriaznivých vplyvov na zdravie obyvate�stva a budú prijaté podporné a pomocné programy 
na ich elimináciu. 

Za sú�asného stavu prípravy implementácie projektov PO3 OPIS ešte nepredvídané škodlivé ú�inky 
nemohli nasta�, a teda nebolo potrebné zabezpe�i� ich sledovanie a realizova� žiadne nápravné 
opatrenia. 

Informa�ný systém 

Opis informa�ného systému vrátane vývojového diagramu (centrálny alebo spolo�ný  sie�ový systém 
alebo decentralizovaný systém s prepojeniami medzi systémami) 

ITMS II ako informa�ný systém pre programové obdobie 2007 – 2013 vychádza z organiza�ných, 
technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre skrátené programovacie obdobie 2004 - 
2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obe obdobia. 

Systém je centrálny, spolo�ný pre všetky opera�né programy NSRR financované zo štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu. Užívate�mi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich orgánov, 
sprostredkovate�ských orgánov, platobných jednotiek, certifika�ného orgánu, orgánu auditu a orgánov 
koordinácie horizontálnych priorít. Systém je prevádzkovaný v rámci Komunika�no-technologickej 
infraštruktúry Datacentra (KTI) – rozpo�tovej organizácie MF SR – spolu so systémami ISUF (Integrovaný 
systém ú�tovníctva fondov), ISŠP (Informa�ný systém Štátnej pokladnice), RIS (Rozpo�tový informa�ný 
systém) a �alšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex. Prepojenia sú 
zabezpe�ené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade ISUFu ide o on-line 
synchrónne prepojenia. 
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Nasledovná schéma znázor�uje prepojenia ITMS na iné informa�né systémy a ich užívate�ov. 

 
 
 
ITMS II podporuje nasledovné hlavné �innosti: 
- programovanie (nastavenie všetkých atribútov opera�ných programov až na úrove� opatrení) 
- implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, hodnotenia výberu 

a schva�ovania ŽoNFP, zazmluvnenie a finan�ná realizácia projektov; administratívne, certifika�né 
overovania a kontroly na mieste, nezrovnalosti) 

- implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, odhadu o�akávaných výdavkov, 
komunikácia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti) 

- monitorovanie projektov (po�as aj po realizácii) 
- monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne) 
- audit (plánovanie aj uskuto�nenie audítorských akcií) 
- poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového riadenia 

a �innosti jednotlivých orgánov. 

Princípy pre riadenie prístupov a oddelenie funkcií v ITMS II sú nasledovné: 
- Orgánové role definujú evidencie, ktoré sú dostupné užívate�om jednotlivých orgánov. Orgánové role 

sú nasledovné: riadiaci orgán, sprostredkovate�ský orgán, platobná jednotka, certifika�ný orgán, 
orgán auditu, orgán koordinácie horizontálnych priorít, administrátorské orgánové role. 

- V rámci orgánových rolí sú dostupné užívate�ské role len pre danú orgánovú rolu. Tento systém 
prístupových práv zabezpe�uje, aby �innosti vykonávané jedným  typom orgánu nemohli by� 
vykonávané iným typom orgánu. 

- Užívatelia sú zaradení do jedného orgánu a môžu ma� len užívate�ské role patriace danému typu 
orgánu. Role užívate�ov spravuje administrátor daného orgánu. Tento systém zabezpe�í pružnú správu 
užívate�ov, ako aj to, že užívate� má len také role, ktoré mu pod�a interného manuálu orgánu patria. 
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- Orgánom sa definujú tzv. �ítacie a aktualiza�né programové vizibility, ktoré ur�ujú, ktoré opera�né 
programy, priority a opatrenia vidia a ktoré môžu editova� užívatelia orgánu. 

- Princíp štyroch o�í zabezpe�uje, aby záznamy jednotlivých evidencií mohli by� posunuté v rámci 
workflowu medzi k�ú�ovými stavmi iba potvrdením dvoch užívate�ov. 

- Princíp evidencie podkladov rozhodnutí zabezpe�uje auditovate�nos� rozhodnutí týkajúcich sa 
pride�ovania zdrojov a riadenia procesov �erpania finan�ných prostriedkov. Bez oh�adu na výsledok 
rozhodnutia sú evidované všetky podklady (v rozsahu formulárov definovaných v dokumentoch Systém 
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systém 
finan�ného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013) od 
žiadate�ov, ako aj údaje, ktoré vzniknú po�as schva�ovacieho procesu. 

Nastavenia ITMS II sú primárne viazané na tzv. programovú štruktúru (štruktúra opera�ných programov, 
prioritných osí a opatrení). Takýto prístup zabezpe�uje, aby systém bol nastavený pod�a postupov 
definovaných konkrétnym riadiacim orgánom. Postupy sú v systéme premietnuté do tzv. workflowov, v 
rámci ktorých má každý záznam svoj aktuálny stav. Stavy workflowov sú navrhované tak, aby pokryli 
minimálne tie procesy, pri ktorých dochádza k výmene dokumentov medzi rôznymi subjektami. 

Okrem postupov je možné nastavi� pre jednotlivé programy aj iné špecifiká: podmienky oprávnenosti 
výziev a schém štátnej pomoci, výberové a hodnotiace kritériá, dop��a� štandardné formuláre o vlastné 
informácie a prílohy, definova� kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivých �inností. 

Systém poskytuje široký rozsah statických a dynamických výstupných zostáv. Tieto umožnia tvori� 
formuláre od úrovne jednotlivých záznamov a zostavy, ktoré agregujú údaje z úrovne záznamov na vyššie 
úrovne. 

Systém je schopný zhromaž�ova� spo�ahlivé finan�né a štatistické informácie o vykonávaní programov v 
období 2007-2013 na ú�ely finan�ného riadenia a s cie�om slúži� ako základ pre schva�ovanie výdavkov, 
rovnako aj údaje o vykonávaní operácií na ú�ely monitorovania a vyhodnocovania aj na ú�ely overovania 
a auditu. Na úrovni projektov systém zhromaž�uje údaje aj o ich rozpo�te. Pri žiadostiach o platbu sa 
evidujú okrem ú�tovných dokladov aj jednotlivé výdavky, ktoré obsahujú. Tieto sú jasne previazané na 
rozpo�et projektu, �o umož�uje monitorova�, kontrolova� a auditova� aktuálny stav finan�nej realizácie 
projektu. 

Preh�ad nasadenia jednotlivých verzií  ITMS II do ostrej prevádzky spolu s popisom najdôležitejších 
funkcionalít uvo�nených v rámci jednotlivých verzií je uvedený v nasledujúcej tabu�ke (tabu�ka neobsahuje 
tzv. opravné buildy alebo patche, ale iba verzie systému v rámci ktorých došlo k nasadeniu nových 
funkcionalít) 

Verzia systému ITMS Najdôležitejšie nasadené funkcionality 
1.0 Funkcionality pokrývajúce procesy na úrovni programového a projektového 

riadenia 
2.0 Funkcionality pokrývajúce finan�né riadenie projektov 
2.1 (1.fáza) Funkcionality evidencie žiadostí o NFP pod�a aktualizovaného 

formulára, overovaní, zistení a nezrovnalostí 
2.1 (2.fáza) Spustenie verejnej �asti ITMS – ITMS Portál  
2.2 Modul auditu 

Sfunk�nené prispôsobené nastavenia systému pre Program cezhrani�nej 
spolupráce SR – �R. 

2.3 Eurokonverzia systému ITMS balíky 1 až 5 
2.4 Eurokonverzia systému ITMS balík 6 
2.5 Zavedenie zdroja pro–rata do systému ITMS 
2.6 Funkcionalita evidencie ŽoP na EK 
2.7 Predkladanie ŽoP prostredníctvom portálu ITMS 
2.8 Vzájomné zapo�ítanie poh�adávok a záväzkov 

Správa používate�ského ú�tu na portáli ITMS 
Zmena logiky a redizajn žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS 
Kontrola na neprekro�enie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch 

2.9 Monitorovacia tabu�ka pre 2. Programové obdobie 
Tla� elektronického manuálu v rámci verejnej �asti ITMS 
Rozšírenie a úprava priradenia komplexného projektu k opatreniam – 
zmena vz�ahu 1:N na M:N. 
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Úprava kontroly na výšku nezrovnalosti vo�i žiadosti o platbu 
2.10 Funkcionalita monitorovacích správ 

OLAP pre ŽOP na EK 
2.11 Aktualizácia monitorovacej tabu�ky 

Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti 
Doplnenie párovania záloh o OoVFP a dorovnávaci mechanizmus 
Aktualizácia exist. funkcionality ŽOP na EK 
Zmeny v module Nezrovnalostí PO 2007 - 2013 

2.12 Implementácia EIB do ITMS 
Informácia o ú�astníkoch projektu 
OLAP pre NZR 
OLAP overovania 
SFC ŽOP EK 
Ro�ný výkaz o vymožených sumách 
Zostava – záznam z admin. kontroly ŽoP 
Zostava – KZ k VO a MS 
Aktualizácia SFC rozhraní - OP 
Tabu�ka OP HP 

2.13 a 2.14 Konsolidácia systému ITMS z h�adiska uvo��ovania opráv identifikovaných 
nedostatkov, chýb systému ITMS a užívate�ov 

2.15 Zjednotenie oddelených databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej 
spolo�nej 
Rozšírenie kompetencií užívate�ov portálu ITMS v oblasti správy údajov 
subjektu a osôb subjektu 
Prechod na off-line report server 
Dokon�enie refaktoringu ITMS a zmena architektúry hardvéru  

2.7.2. Hodnotenie 

Riadiaci orgán Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti zabezpe�oval hodnotenia  v zmysle �l. 
47 a �l. 48 nariadenia Rady (ES) �. 1083/2006. Ú�elom hodnotení bolo zlepšenie kvality, ú�innos� 
a efektívnos� riadenia a finan�ného riadenia OPIS, jeho prípravných a implementa�ných procesov, 
a zárove� zabezpe�enie dosiahnutia cie�ov ur�ených v opera�nom programe, t. j. globálneho cie�a 
a špecifických cie�ov. 

Východiskovými dokumentmi pre riadenie hodnotení Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti je 
Plán hodnotení OPIS na programové obdobie 2007 – 2013 a Plán hodnotení OPIS na rok 2011, ktoré 
ur�ujú vecný, �asový, organiza�ný a finan�ný rámec realizácie priebežných hodnotení s možnos�ou jeho 
aktualizácie a operatívnym ur�ovaním tém hodnotenia. Uvádzané hodnotenia boli realizované v súlade 
s týmito plánmi. 

Po�as roka 2011 RO OPIS realizoval najmä ad hoc  hodnotenia. Sú to: 
1. Hodnotenie k revízii Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti zo 16.03.2010 pod�a �lánku 

33, odsek 1, písm. c) a �lánku 48, odsek 3 Nariadenia Rady (ES) �. 1083/2006 
2. Hodnotenie k procesnému zjednodušeniu implementácie projektov Opera�ného programu 

Informatizácia spolo�nosti 
3. Analýza a hodnotenie prioritných životných situácií pre projekty prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej 

správy a rozvoj elektronických služieb Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti. 

Okrem uvedených realizovaných hodnotení, zo strany RO OPIS bola zadaná požiadavka na vykonanie 
ad hoc - operatívneho hodnotenia, ktorého cie�om je hodnotenie ekonomického a finan�ného modelu 
k realizácii ve�kého projektu PO3 OPIS, na základe ktorého bude možné optimalizova� vytvorenie 
spolo�nej infraštruktúry potrebnej pre prístup obyvate�stva napr. k službám eGovernmentu. Výstavba 
a prevádzka infraštruktúry broadbandu musí by� v súlade s usmerneniami EK v tejto oblasti a pravidlami 
štátnej pomoci. Hodnotenie za�alo v novembri 2011. Odporú�ania a závery budú formulované 
a realizované v priebehu roka 2012. 

Plánované priebežné hodnotenia vykonané neboli, vzh�adom k nízkej rozpracovanosti projektov PO1 
a vzh�adom k tomu, že PO2 a PO3 boli v procese programovania implementácie a prípravy projektov. 
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Pre zabezpe�enie �alšej etapy spracovania hodnotení predpokladáme efektívne využitie hodnotení pri 
spracovaní najmä správ o vykonávaní OPIS a iných konsolidovaných výstupov nutných pre operatívne 
riadenie, implementáciu a monitorovanie OPIS. 

Hodnotenia boli realizované ako externé hodnotenia dodávate�om hodnotení vybraným na základe 
výsledkov verejného obstarávania a Zmluvy zo d�a 22.06.2009 o poskytovaní služby medzi Úradom 
vlády SR a skupinou dodávate�ov AJG Consulting, s.r.o. (nástupca Jenewein Slovakia s.r.o.) a 
EUROFORMES, a.s.  v znení dodatku �. 1 zo d�a 22.03.2010 a dodatku �. 2 zo d�a 30. decembra 2010. 
V priebehu roka 2011 boli aktivity súvisiace s hodnotením vykonávané v súlade s uvedenou zmluvou. 

Preh�ad aktivít hodnotenia vykonaných v roku 2011 
Tabu�ka �. 15: Realizované hodnotenia v sledovanom období 

Názov hodnotenia Suma (vrátane DPH) 
v € 

Doba realizácie hodnotenia  Typ hodnotenia 

Hodnotenie k revízii 
Opera�ného programu 
Informatizácia spolo�nosti zo 
16.03.2010 pod�a �lánku 33, 
odsek 1, písm. c) a �lánku 48, 
odsek 3 Nariadenia Rady 
(ES) �. 1083/2006. 

26 890,76 2011 externé, závere�né  

Stru�ný popis zistení z hodnotenia: 
Zistenia sa týkali nevyhnutnosti realizácie aktivít PO2 aj v rámci cie�a RKZ, vytvorenia jedného opatrenia, 
aby sa odstránilo prípadné prelínanie aktivít v národných projektoch a úpravy zoznamu žiadate�ov, 
tiež náro�nosti digitalizácie plánovaného po�tu objektov aj po ich znížení vzh�adom na reálny �as, ktorý je 
k dispozícii na vykonávanie týchto aktivít. 
Závery z hodnotenia: Hlavným záverom bolo odporu�enie financovania tejto PO za použitia princípu „pro 
rata“. Celkovo navrhovaný spôsob implementácie PO2 bol ohodnotený ako vhodný, nako�ko navrhovaná 
revízia je v súlade so stratégiou OPIS a revíziou sa riešili niektoré riziká, na ktoré upozor�ovala štúdia 
uskuto�nite�nosti vypracovaná k realizácii tejto prioritnej osi. 
Navrhnuté odporú�ania:  boli zamerané na prijatie opatrení na zníženie rizika spojeného s pripravenos�ou 
jednotlivých národných projektov na realizáciu. 
Prijaté opatrenia zo strany RO: 
Žiadatelia NP na posúdenie pripravenosti projektu predložili na SORO/RO popis hlavných aktivít, plán 
prípravy projektu, VO, �asový harmonogram a pod. potrebných na preukázanie a posúdenie schopnosti 
žiadate�a efektívne realizova� projekt. 
Realizácia záverov z hodnotenia: Závery z hodnotenia sa priebežne zabezpe�ujú, ke�že RO/SORO 
v spolupráci s EK pravidelne mesa�ne monitorujú pokrok v implementácii tejto prioritnej osi, aby bolo 
možné v�as prija� potrebné opatrenia na riešenie prípadných problémov v implementácii. 
 

Názov hodnotenia Suma (vrátane DPH) 
v € 

Doba realizácie hodnotenia  Typ hodnotenia 

Hodnotenie k procesnému 
zjednodušeniu implementácie 
projektov Opera�ného 
programu Informatizácia 
spolo�nosti 

29 088,00 február  2011 – jún 2011 Operatívne - Ad 
hoc, externé 

Stru�ný popis zistení z hodnotenia: 
Po posúdení východiskovej situácie predmetných tém ku koncu februára 2011, bolo navrhnuté �alšie 
smerovanie opera�ného programu vedúce k optimalizácii procesov implementácie a zvýšeniu �erpania 
v súlade s finan�ným plánom pri sú�asnom rešpektovaní všetkých záväzných postupov definovaných 
v platnej legislatíve, revidovaných strategických materiáloch a programovej a riadiacej dokumentácii. Pre 
úspešné splnenie požiadaviek na obsah informatizácie a �erpanie OPIS je nevyhnutné zabezpe�enie 
súladov celkovej architektúry informatizácie VS, vychádzajúc zo Stratégie IVS, NKIVS, Revízie budovania 
eGovernmentu a štúdií uskuto�nite�nosti tak, ako je stanovené v stratégii OPIS. 
Závery z hodnotenia: 
Hodnotenie pozície SR pri �erpaní fondov EÚ v porovnaní s vybranými �lenskými krajinami únie 
a úspešných krajinách poukázalo na výhodu jednoduchosti riadenia a rozdelenia kompetencií. Dôležitým 
faktorom je, aby systém fungoval bez zásadného ovplyv�ovania a zmien vyplývajúcich z politických 
rozhodnutí. To znamená zabezpe�enie kontinuity a stability politického systému a vlády. �alším faktorom 
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ovplyv�ujúcim negatívne výsledky �erpania fondov EÚ je kvalita prípravy projektov zo strany žiadate�ov 
nenávratnej finan�nej pomoci. 
Navrhnuté odporú�ania: 
Pre RO, resp. SORO sa odporú�a  definova� presné postupy vo fáze programovania bez možnosti ich 
neodôvodnenej zmeny, vytvorenie zásobníka projektov a zavedenie povinnosti pre SORO ur�i� 
projektového manažéra po�as celého projektového cyklu, koordináciu implementácie projektov 
a inicializáciu legislatívnych zmien súvisiacich s implementovanými projektmi. Pre prijímate�a sa odporú�a 
zabezpe�enie dostato�ných odborných kapacít pri implementácii projektov, v�asnú realizáciu VO v rámci 
projektov, apod. 
Prijaté opatrenia zo strany RO: 
Na skrátenie procesu spracovania žiadosti o platbu pracovníci SORO poskytujú potrebnú podporu 
prijímate�ovi už pri jej spracovaní. Rovnako SORO/RO usmer�uje prijímate�ov pri vykonávaní VO, 
poskytuje potrebné konzultácie. Je vytvorený zásobník projektov. 
Realizácia záverov z hodnotenia: Opatrenia na zabezpe�enie niektorých odporú�aní boli zo strany RO 
prijaté a zapracované do postupov riadenia a implementácie v  IMP RO a SORO. 
 

Názov hodnotenia Suma (vrátane DPH) 
v € 

Doba realizácie hodnotenia  Typ hodnotenia 

Analýza a hodnotenie 
prioritných životných situácií 
pre projekty prioritnej osi 1 
Elektronizácia verejnej správy 
a rozvoj elektronických 
služieb Opera�ného 
programu Informatizácia 
spolo�nosti. 

48 480,00 február 2011 – jún 2011 Operatívne - Ad 
hoc, externé 

Stru�ný popis zistení z hodnotenia: 
Materiál na strategickej úrovni navrhol zoznam vybraných životných situácií ob�anov a podnikate�ov a 
analyzoval s nimi spojené administratívne povinnosti vo�i orgánom verejnej správy a možnosti ich 
eliminácie. Materiál vychádza z Revízie budovania eGovernmentu, ktorý bol schválený uznesením vlády 
SR �. 72/2011 d�a 2.februára 2011 a rozpracováva vybrané životné situácie aj vo vz�ahu k právnym 
predpisom. Hodnotenie identifikuje cie�ový stav založený na eliminácií identifikovaných administratívnych 
povinností. 
Závery z hodnotenia: 
Pre elimináciu administratívnych povinností, z hodnotenia vyplynuli princípy ktoré možno v širšom 
meradle aplikova� v�aka použitiu IKT. Ide o odstránenie povinnosti znovu dokladova� informácie, ktoré už 
raz verejná správa získala, o automatizáciu všetkých následných ohlasovacích povinností, ktoré sú 
spojené s vybavovanou agendou a možnos� komunikácie s VS viacerými cestami vrátane cez 
integrované obslužné miesta alebo prostredníctvom internetu. Pri vybraných životných situáciách 
(podávanie da�ového priznania, narodenie die�a�a a udalosti súvisiace so zmenami v matrike, registrácia 
vozidla, pres�ahovanie -oznámenie o zmene trvalého bydliska, ú�as� na verejnom obstarávaní) v�aka 
legislatívnej analýze bolo identifikovaných 35 administratívnych povinností. 
Navrhnuté odporú�ania: 
Pri zjednodušovaní životných situácií sa odporú�a postupova� v dvoch základných líniách. V prvej – 
legislatívnej – sa dokon�í úprava legislatívy pod�a na�rtnutého modelu. V druhej línií sa do existujúcich 
projektov vnesie požiadavka na elektronizáciu komunikácie pod�a tejto pripravovanej legislatívy. 
Z technologického poh�adu sú existujúce projekty OPIS pomerne dobrým východiskom pre technickú 
implementáciu popísaného zjednodušenia. To platí napriek tomu, že projekty OPIS sa koncentrovali na 
elektronizáciu existujúcich agend verejnej správy a len relatívne malú pozornos� venovali faktickému 
zjednodušovaniu reálnych životných situácií. V skuto�nosti však zabezpe�enie informa�ného prepojenia 
projektov je riešite�ný problém a nebude vyžadova� dodato�né náklady. 
Prijaté opatrenia zo strany RO: 
Opatrenia zo strany RO sú najmä vo vz�ahu k procesu schva�ovania písomných vyzvaní na projekty 
eGovernmentu tak, aby financované projekty z OPIS prispeli aj k znižovaniu administratívnych povinností 
ob�ana vo vz�ahu minimálne k vybraným životným situáciám. 
Realizácia záverov z hodnotenia: 
Pri príprave projektov eGvovernmetu je okrem informatizácie jednotlivých agend v štátnej a verejnej 
správe zoh�ad�ovaný aj príspevok pripravovaného projektu k znižovaniu administratívnej náro�nosti 
vybraných životných situácií pre ob�ana. 
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Všetky správy z realizovaných hodnotení sú prístupné na webových stránkach OPIS: 
http://www.opis.gov.sk/25800/hodnotiace-spravy.php 

Rokovania pracovnej skupiny pre hodnotenie a IDMV 
V priebehu roka 2011 boli zorganizované dve riadne rokovania pracovnej skupiny OPIS pre hodnotenie, 
a to d�a 27.04.2011 najmä k príprave Výro�nej správy OPIS za rok 2010 a jej �asti k hodnoteniu a 
k problematike ad hoc hodnotení k prioritným životným situáciám a procesnému zjednodušeniu projektov 
OPIS. Závery sa týkali najmä spôsobu zabezpe�enia a spracovania, zapracovania a overenia 
zapracovania pripomienok k ad hoc hodnoteniam zo strany splnomocnenca vlády SR pre informa�nú 
spolo�nos� a SORO MF SR. �alší okruh záverov sa týkal problematiky kontroly a súladu vykazovaných 
�lovekodní – mandays a bol dohodnutý postup odsúhlasovania výkazov a vlastných výstupov vo väzbe 
na podmienky verejného obstarávania.  Druhé rokovanie sa uskuto�nilo d�a 11.05.2011 najmä k návrhom 
riešení na ukon�enie hodnotenia k prioritnej osi 2, ukon�eniu hodnotenia riadenia a finan�ného riadenia 
OPIS a ukon�eniu pripomienkovania a �alšiemu postupu pre odsúhlasenie výstupov ad hoc hodnotení.  
Závery obsahovali najmä zapracovania vstupov za hodnotenie do Správy o hodnotení OPIS 2010 
a Aktuálnej informácii k hodnoteniu k 30.04.2011, komentáru k ukon�eniu hodnotenia úvodnej správy 
s výstupom k revízii PO2, ktoré boli prezentované na MVVE 24.03.2011. �alej vysvetleniu aktuálneho 
stavu realizácie projektu TP k hodnoteniu s návrhom na jeho pred�ženie do 31.12.2012 z dôvodu 
�asového posunu implementácie jednotlivých prioritných osí OPIS. �alšie závery sa týkali predložených 
ad hoc hodnotení k využitiu v rámci RO a SORO. 

Od druhého polroku 2011, po zmene Organiza�ného poriadku Úradu splnomocnenca vlády pre 
informa�nú spolo�nos� v nadväznosti na zmenu Organiza�ného poriadku Úradu vlády SR, bola úloha 
pracovnej skupiny kumulovaná s pravidelnými mesa�nými rokovaniami Interného dozorného 
a monitorovacieho výboru OPIS. 

2.8. Administratívne kapacity 

V roku 2011 na úrovni Riadiaceho orgánu OPIS zabezpe�ovala implementáciu OPIS Sekcia Riadiaci 
orgán pre OPIS (SROOPIS), ktorá bola na základe nového Organiza�ného poriadku Úradu vlády SR 
platného od 30.06.2011 za�lenená do organiza�nej štruktúry Úradu splnomocnenca vlády SR pre 
Informa�nú spolo�nos�. 

D�a 21.07.2011 bol vydaný nový Organiza�ný poriadok Úradu splnomocnenca vlády SR pre Informa�nú 
spolo�nos�, na základe ktorého vykonávajú funkcie RO OPIS 3 odbory: 
-  odbor koordinácie OPIS, 
-  odbor overovania a kontrolných �inností OPIS, 
- odbor monitorovania, hodnotenia a technickej pomoci OPIS, ktorý sa �lení na dve oddelenia (oddelenie 
monitorovania a hodnotenia, oddelenie technickej pomoci). 

Po�et plánovaných administratívnych kapacít sa organiza�nými zmenami nezmenil a organiza�ná 
štruktúra bola nastavená tak, aby pracovníci jednotlivých odborov pokryli všetky právomoci RO OPIS 
v plnej miere a vysokej odbornosti. 

K 31.12.2011 pracovalo na úrovni RO OPIS 21 zamestnancov, �ím nedošlo k zmene reálneho stavu  
zamestnancov oproti roku 2010. I ke� reálny stav administratívnych kapacít RO OPIS bol oproti 
plánovanému stavu (24 zamestnancov) nižší, kapacitne posta�oval v danom �ase na zabezpe�enie 
plnenia úloh RO OPIS. V sledovanom období nastúpili aj vystúpili 4 zamestnanci, takže stav 
administratívnych kapacít zostal rovnaký. Vývoj po�tu administratívnych kapacít na RO OPIS 
dokumentuje tabu�ka �. 16. 

Zvyšovanie kvalifikácie jednotlivých zamestnancov RO bolo realizované po�as celého sledovaného 
obdobia so zameraním na rozhodujúce okruhy relevantné k OPIS. Tými boli najmä školenia organizované 
CKO pod�a jednotlivých odborných tém a v rámci Ro�ného operatívneho plánu pre Komunika�ný plán 
OPTP pre úrove� NSRR na rok 2011 [Politika súdržnosti po roku 2013, Zákon �. 528/2008 o pomoci a 
podpore poskytovanej z fondov ES, školenia k systému riadenia ŠF a KF, školenia k systému finan�ného 
riadenia ŠF a KF, školenia k problematike verejného obstarávania (napr. zákon �. 25/2006 o verejnom 
obstarávaní a prax vo verejnom obstarávaní pre oblas� fondov EÚ), školenia z oblasti ITMS, školenia z 
oblasti kontroly a vykonávania auditov (Audity a ich aplikovanie vo vnútorných postupoch orgánov 
implementujúcich fondy EÚ), školenia - Komunikácia s médiami a verejnos�ou v oblasti fondov EÚ, 
Výklad zákona �. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho uplat�ovanie v praxi, 
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Typológia a nahlasovanie nezrovnalostí v rámci štrukturálnych fondov, školenia k monitorovaniu v oblasti 
štrukturálnych fondov] a iné vzdelávanie relevantné k OPIS (seminár Softvérové právo, školenia 
organizované zastúpením EK v SR - Digitálna agenda pre Európu, Hodnotenie dopadov ŠF: možnosti, 
potreby a perspektívy). Každý z pracovníkov RO OPIS má vzdelávanie a tréningové aktivity premietnuté v 
osobnom pláne vzdelávania. 

Zamestnanci RO OPIS vykonávajú �innosti v oblasti koordinácie, riadenia procesov, monitorovania, 
hodnotenia, publicity a  kontroly verejného obstarávania projektov. V uvedených oblastiach je 
zabezpe�ené primerané prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie jednotlivých zamestnancov RO OPIS. 
Najmenej jedenkrát ro�ne je pripravený návrh požiadaviek na ich vzdelávanie, obsahujúci školenia a iné 
vzdelávacie aktivity. Vzdelávanie je zabezpe�ené osobným úradom ÚV SR, resp. rámcový návrh 
vzdelávania sa implementuje aj vládnymi vzdelávacími a tréningovými aktivitami, ktoré iniciujú 
a zabezpe�ujú aj iné orgány a organizácie, programy a projekty. 

Tabu�ka �. 16: Administratívne kapacity riadiaceho orgánu 

Pozícia 
Stav  

k 31. 12. 
2010 

Plánovaný 
stav 

k 31. 12. 2011 

Stav  
k 31. 12. 

2011 

% 
plánovaného 

stavu 

Potrebné 
prija� 

A B C D E=D/C F 
generálny riadite� 1 1 1 100 0 
riadite� odboru 4 3 3 100 0 
vedúci oddelenia 0 2 1 50 1 
asistentka odboru/sekcie 0 0 0 - 0 
manažér programovania 1 2 1 50 1 
manažér monitorovania a hodnotenia 3 4 3 50 1 
manažér informovanosti a publicity 1 1 1 100 0 
manažér kontroly 5 6 6 100 0 
manažér ITMS 1 1 1 100 0 
finan�ný manažér 1 1 1 100 0 
projektový manažér 0 0 0 - 0 
manažér pre technickú pomoc 4 3 3 100 0 
Spolu 21 24 21 87,5 3 
Zdroj: RO 

Úlohy SORO MF SR vykonávala sekcia informatizácie spolo�nosti prostredníctvom odboru riadenia OPIS 
a odboru riadenia projektov. I ke� reálny stav administratívnych kapacít SORO MF SR bol k 31.12.2011 
(37 zamestnancov) oproti plánovanému stavu (38 zamestnancov) nižší, kapacitne sa podarilo SORO MF 
SR takmer naplno obsadi�. Vývoj po�tu administratívnych kapacít na SORO MF SR dokumentuje tabu�ka 
�. 17. 

Negatívnym javom, ktorý sprevádzal personálne zabezpe�enie vykonávaných kompetencií bola fluktuácia 
administratívnych kapacít, pri�om situácia v porovnaní s rokom 2010 bola stabilnejšia. Celkovo pri štyroch 
výstupoch v dvoch prípadoch išlo o presun zamestnancov v rámci úradu. 

Z poh�adu stabilizácie administratívnych kapacít SORO MF SR pri prijímaní nových zamestnancov kladie 
dôraz na splnenie požadovaných kvalifika�ných predpokladov vrátane dostato�ných skúsenosti v oblasti, 
ktorú bude daný zamestnanec zabezpe�ova�. Sú�asne SORO MF SR zvýši možnosti odborného rastu 
zamestnancov ú�as�ou na odborných školeniach. Systém vzdelávania je realizovaný na základe 
každoro�ne vypracovaného  Plán vzdelávania zamestnancov MF SR. 

Tabu�ka �. 17: Administratívne kapacity sprostredkovate�ského orgánu pod riadiacim orgánom – MF SR 

Pozícia Stav  
k 31. 12. 2010 

Plánovaný 
stav 

k 31. 12. 2011 

Stav 
k 31. 12. 2011 

% 
plánovaného 

stavu 

Potrebné 
prija� 

A B C D E=D/C F 
generálny riadite� 1 1 1 100 0 
riadite� odboru 0 2 2 100 0 
vedúci oddelenia 2 4 4 100 0 
asistentka odboru/sekcie 1 2 2 100 0 
manažér programovania 2 4 4 100 0 
manažér monitorovania a hodnotenia 6 5 5 100 0 
manažér informovania a publicity 0 1 1 100 0 
manažér kontroly 3 2 1 50 1 
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manažér ITMS 1 1 1 100 0 
finan�ný manažér 6 7 7 100 0 
projektový manažér 7 3 3 100 0 
manažér technickej pomoci 2 2 2 100 0 
manažér projektovej kancelárie 1 4 4 100 0 
Spolu 32 38 37 97,37 1 
Zdroj: SORO MF SR 

Sú�asný stav administratívnych kapacít SORO MK SR 12 zamestnancov kapacitne posta�uje na 
zabezpe�enie implementácie PO2 OPIS. Nako�ko fluktuácia zamestnancov bola v monitorovanom 
�asovom období postupná, nenarušila stabilizáciu Sprostredkovate�ského orgánu pod riadiacim orgánom 
a všetky procesy delegované na SORO MK SR boli zabezpe�ované plynule v  plnom rozsahu. 
Administratívne kapacity boli v krátkom období doplnené na plánovaný stav, aby sa zabezpe�ila plynulos� 
implementácie PO 2 OPIS. 

Tabu�ka �. 18: Administratívne kapacity sprostredkovate�ského orgánu pod riadiacim orgánom – MK SR 

Pozícia Stav  
k 31. 12. 2010 

Plánovaný 
stav 

k 31. 12. 2011 

Stav 
k 31. 12. 2011 

% 
plánovaného 

stavu 

Potrebné 
prija� 

A B C D E=D/C F 
generálny riadite� 1 1 1 100 0 
hlavný manažér riadenia 1 1 1 100 0 
hlavný manažér finan�ného riadenia 1 1 1 100 0 
projektový manažér 2 2 2 100 0 
projektový manažér + ITMS 1 1 1 100 0 
projektový manažér + publicita 1 1 1 100 0 
finan�ný manažér 3 4 4 100 0 
manažér technickej pomoci 1 1 1 100 0 
manažér pre právnu oblas�13 1 - - - - 
Spolu 12 12 12 100 0 
Zdroj: SORO MK SR 

 
Tabu�ka �. 19: Administratívne kapacity platobnej jednotky 

Pozícia Stav  
k 31. 12. 2010 

Plánovaný stav 
k 31. 12. 2011 

Stav k 31. 12. 
2011 

% 
plánovaného 

Stavu 

Potrebné 
Prija� 

A B C D E=D/C F 
generálny riadite� 0 0 0 100 0 
riadite� odboru 1 1 1 100 0 
vedúci oddelenia 1 1 1 100 0 
asistentka odboru/sekcie 0 0 0 100 0 
finan�ný overovate� 2 2 2 100 0 
finan�ný manažér 2 2 2 100 0 
finan�ný ú�tovník 2 2 2 100 0 
Spolu 8 8 8 100 0 
Zdroj: PJ

 

 
Tabu�ka �. 20: Porovnanie so stavom v roku 2010 

 Plánovaný 
stav 

k 31. 12. 2010 

Stav 
k 31. 12. 

2010 

% 
plánovaného 

stavu 

Plánovaný 
stav 

k 31. 12. 2011 

Stav  
k 31. 12. 

2011 

% 
plánovaného 

stavu 
A B C D=C/B E F G=F/E 

RO 24 21 100 24 21 87,50 
SORO 
MF SR 40 32 80 38 37 97,37 
SORO 
MK SR 15 12 80 12 12 100 
PJ 8 8 100 8 8 100 
spolu 87 73 83,91 82 78 95,12 
Zdroj: RO, SORO, PJ 

                                                      
13 Pracovná pozícia ,,manažér pre právnu oblas�” v dôsledku zmeny organiza�nej štruktúry zanikla. 
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Na implementácii OPIS sa k 31.12.2011 podie�alo 21 zamestnancov za RO OPIS. Oproti reálnemu stavu 
k 31.12.2010 nedošlo k zmene po�tu zamestnancov a plánovaný stav za sledované  obdobie bol 
naplnený v miere 87,50 %. 

Tabu�ka �. 21: Fluktuácia administratívnych kapacít 
od 01. 01. do 31. 12. 2011 od 01. 01. do 31. 12. 2011 Orgán 

Po�et výstupov5 Po�et nástupov14 
Riadiaci orgán 4/1 4/1  
SORO MF SR 4 12 
SORO MK SR 6 6 
Platobná jednotka 0 0 
Spolu 14 22 
Zdroj: RO, SORO, PJ 

Za sledované obdobie celkový po�et výstupov v rámci RO OPIS dosiahol po�et 4 a nástupov 4 
zamestnancov. 

                                                      
14 Za lomkou je uvedený po�et prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ. 
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3. REALIZÁCIA POD�A PRIORITNÝCH OSÍ 

3.1. Prioritná os 1 
3.1.1. Dosiahnutie cie�ov a analýza dosiahnutého pokroku 
3.1.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

Prioritná os 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb je nosnou v OPIS a pre 
financovanie cie�ov budovania eGovernmentu v Slovenskej republike do roku 2013. Prioritná os má dve 
opatrenia, opatrenie 1.1 zamerané na elektronizáciu VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej 
úrovni a opatrenie 1.2 zamerané na elektronizáciu VS a elektronických služieb na miestnej a regionálnej 
úrovni. 

Táto prioritná os je významným prostriedkom k modernizácii verejnej správy, podporujúcim optimalizáciu 
fungovania verejnej správy a zlepšovanie služieb verejnosti. Právny rámec podporujúci aplikáciu IKT vo 
verejnej správe, vyhovujúca infraštruktúra a efektívna digitalizácia úsekov výkonu správy sú piliermi 
informatizácie verejnej správy v SR v zmysle vládou SR schválenej „Národnej koncepcie informatizácie 
verejnej správy“ v roku 2008. V roku 2011 vládou SR schválená „Revízia budovania eGovernmentu“ 
prináša revidovaný poh�ad spo�ívajúci v zdôraznení navyše ešte maximálneho zjednodušenie životných 
situácií ob�anov a podnikate�ov. Toto znamená, že každú existujúcu životnú situáciu je potrebné 
procesne zmeni� tak, aby boli ob�ania odbremenení od nepotrebných, resp. opakujúcich sa úkonov vo 
vz�ahu k verejnej správe. 

V týchto strategických dlhodobých rámcoch pokra�ovala implementácia projektov tejto prioritnej osi, 
zverej�ovanie písomných vyzvaní a príprava nových projektov. Implementácia tejto prioritnej osi prebieha 
v sú�asnosti výlu�ne národnými projektmi. 

Výzvy na predkladanie projektov a uzatváranie zmlúv nenávratného finan�ného príspevku 

V sledovanom období od 01.01.2011 do 31.12.2011 bolo na základe výstupov zo štúdií uskuto�nite�nosti 
pre PO1 vyhlásených 8 výziev na predkladanie žiadostí o NFP (7 na národné projekty v rámci opatrenia 
1.1 a 1 v rámci opatrenia 1.2) v objeme 182 660 000 EUR. 

Zverej�ovanie písomných vyzvaní prebiehalo v súlade s plánovaným harmonogramom výziev na daný 
rok 2011. Celkovo bolo v rámci prioritnej osi 1 od roku 2007 vyhlásených 36 výziev. 

Zverejneniu písomného vyzvania národného projektu predchádza jeho zaradenie a schválenie 
v Zozname národných projektov. Zoznam schva�uje RO OPIS a predkladá ho na vedomie MVVE. 
Aktuálny zoznam je uvedený v prílohe �. 7 tejto VS. V priebehu roka 2011 bola zo strany SORO MF SR 
zaslaná požiadavka na zaradenie do Zoznamu národných projektov: Elektronické služby Finan�nej 
správy I - Oblas� da�ová, Elektronická zbierka zákonov, Metainforma�ný systém, Bezpe�nostný projekt 
eGovernmentu a Elektronické služby Ústavného súdu Slovenskej republiky do harmonogramu písomných 
vyzvaní. 

Tabu�ka �. 22: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi od 01.01.2011 do 31.12.2011 

Opatrenie Typ výzvy Dátum vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu 
(NFP) v € 

1.1 

OPIS-2011/1.1/37-NP 
Elektronické služby 
Finan�nej správy I – 

Oblas� da�ová 

07.12.2011 06.03.2012 49 900 000 

1.1 

OPIS-2011/1.1/30-NP 
Elektronizácia služieb 

Ministerstva 
hospodárstva SR 

06.10.2011 20.12.2011 9 900 000 

1.1 

OPIS-2011/1.1/32-NP 
Elektronické služby 

Generálnej 
prokuratúry SR 

06.10.2011 5.12.2011 14 460 000 

1.2 
OPIS-2011/1.2/03-NP 
Dátové centrum obcí a 

miest 
13.12.2011 19.03.2012 49 700 000 
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1.1 
OPIS-2011/1.1/36-NP 
Elektronická zbierka 

zákonov 
22.12.2011 21.03.2012 9 500 000 

1.1 

OPIS-2011/1.1/35-
NPElektronizácia 

služieb Ústavného 
súdu Slovenskej 

republiky 

22.12.2011 21.03.2012 3 500 000 

1.1 
OPIS-2011/1.1/33-NP 

Elektronické služby 
Sociálnej pois�ovne 

22.12.2011 21.03.2012 34 000 000 

1.1 

OPIS-2011/1.1/34-NP 
Elektronické služby 

stavebného poriadku a 
územného plánovania 

22.12.2011 21.03.2012 11 700 000 

Spolu za prioritu 182 660 000 
  Zdroj: SORO MF SR 

Od roku 2007 bolo za prioritnú os 1 prijatých spolu 38 žiadostí o NFP, z toho bolo k 31.12.2011 
schválených 34 žiadostí o NFP, zazmluvnených bolo 27 projektov a v realizácii je 23 projektov. Ku d�u 
31.12.2011 boli mimoriadne ukon�ené 4 projekty, ktoré ne�erpali NFP. 

Celková výška schváleného nenávratného finan�ného príspevku je 558 527 308,02 EUR. Z toho výška 
zazmluvnených finan�ných prostriedkov je 343 343 684,21 EUR, ktorá nezah	�a mimoriadne ukon�ené 
projekty Elektronické služby da�ových agend MF SR, Elektronizácia služieb Sociálnej pois�ovne, 
Elektronické služby mobilných jednotiek a Elektronické služby spolo�ných modulov ÚPVS a prístupových 
komponentov celkovo v objeme 170 401 879,76 EUR. Uvo�nené prostriedky budú v zmysle �lánku 98 
ods. 2 nariadenia ES �. 1083/2006 použité na financovanie iných plánovaných projektov v rámci prioritnej 
osi 1 OPIS. 



Tabu�ka �. 23: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31.12.2011 

Opatrenie Po�et prijatých 
ŽoNFP 

Po�et 
zamietnutých 

ŽoNFP 

Po�et 
schválených 

ŽoNFP 

Po�et 
zazmluvnených 

projektov 

Po�et 
projektov 

v realizácii 

Po�et riadne 
ukon�ených 

projektov 

Po�et 
mimoriadne 
ukon�ených 

projektov  
1.1 24 0 20 20 16 0 4 
1.2 14 7 14 7 7 0 0 

Celkom 38 7 34 27 23 0 4 
Finan�né vy�íslenie ŠF/KF a ŠR v €  

Opatrenie 

Výška 
žiadaného 
príspevku 

(NFP) 

Výška 
neschváleného 

žiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
vrátených 

prostriedkov  

Výška riadne 
ukon�ených 
projektov15 

Výška 
mimoriadne 
ukon�ených 

projektov 

1.1 587 577 784,97 0 502 222 289,20 311 744 683,59 0 0 0 
1.2 56 307 634,82 23 150 104,96 56 305 018,82 31 599 000,62 0 0 0 

Celkom 643 885 419,93 23 150 104,96  558 527 308,02 343 343 684,21 0 0 0 
Zdroj: ITMS 

                                                      
15 Objem �erpaných prostriedkov NFP 



Stav implementácie národných projektov PO1 

NP: Elektronické služby zdravotníctva 

Doterajší priebeh realizácie projektu v rokoch 2010 a 2011 možno rozdeli� na dve fázy. Prvá fáza 
ohrani�ená druhou polovicou roka 2010 a prvou polovicou roka 2011 je obdobím analýzy a redizajnu 
celkovej koncepcie programu eHealth vrátane tohto projektu. Vä�šina analytických prác bola ukon�ená 
v tejto fáze. Druhá fáza, ktorá prebieha od polovice roka 2011 je obdobím  implementácie, testovania, 
rolloutovania a integrácie implementovaných �astí návrhu riešenia v súlade s aktualizovaným 
harmonogramom realizácie aktivít projektu s predpokladom ukon�enia realizácie projektu za�iatkom roka 
2013. Z poh�adu technickej implementácie navrhnutých riešení tak ku koncu roka 2011 možno 
konštatova� priebeh prác po vecnej aj finan�nej stránke ako úspešný a v súlade s aktualizovaným 
�asovým harmonogramom. Ako problematický bod implementácie, nepokrytý redizajnovaným riešením 
plánovaných aktivít a výdavkami projektu, možno ozna�i� blížiaci sa okamih potreby testova� prvé 
vyvinuté riešenia za�iatkom roka 2012 a absenciou testovacieho prostredia (HW), ktoré malo by� pokryté 
externe mimo tento projekt. Prebiehajúce rokovania a návrhy sa snažia k eliminácii tohto rizika využi� 
zapoži�anie HW, �o však môže ma� finan�né a �asové dopady. Ako potenciálne riziko nedodržania 
�asového harmonogramu realizácie projektu sa javí aj možné oneskorenie prijatia potrebnej legislatívy 
pre zavedenie projektu do skúšobnej prevádzky z politických dôvodov. 

Dopad výstupov projektu pre socio-ekonomické prostredie nie je ku koncu roka 2011 možné analyticky 
spracova� nako�ko samotná realizácia aktivít ešte prebieha, pri�om výstupy použite�né v produk�nom 
prostredí budú dostupné až na jej konci. Vo všeobecnosti je projekt ur�ený na implementáciu služieb 
elektronického zdravotníctva so zameraním na poskytnutie zdravotne relevantných informácií 
prostredníctvom Národného zdravotného portálu, poskytovanie zdravotných informácií o ob�anovi 
prostredníctvom Elektronickej zdravotnej knižky ob�ana, elektronickú Medikáciu a Preskripciu a 
elektronické objednávanie sa k lekárom prvého kontaktu, špecialistom a laboratórnym vyšetreniam v 
systéme zdravotníctva financovaného z verejných zdrojov. Hlavnými prínosmi pre ob�ana sú skvalitnenie 
a zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvýšenie jej bezpe�nosti, zníženie �asovej 
náro�nosti pri využívaní služieb zdravotníctva, zníženie regionálnych a zdravotných disparít. 

NP: Elektronické služby verejného obstarávania 

Priebeh realizácie projektu v roku 2011 možno ozna�i� za výrazne dynamický a proaktívny. V priebehu 
prvého kvartálu roka, teda po 9 mesiacoch od za�iatku realizácie, bola ukon�ená prevažná �as� 
analytických prác a akceptované boli návrhy riešení elektronizácie vä�šiny nosných modulov systému. 
Priebežne po�as roka sa analýzy a návrhy riešení vykonávali už len na jednotlivých typoch verejných 
obstarávaní, integra�nom module a používate�skom rozhraní, �o si vyžadoval projektový cyklus. Na 
základe politickej prioritizácie boli už v prvom kvartáli ukon�ené vývojové, implementa�né a testovacie 
práce na inovovaní e-aukcie na najnižšiu cenu a prebehlo jej úspešné nasadenie do produk�nej 
prevádzky. V nasledujúcom období za�al a prebiehal vývoj a implementácia u všetkých modulov projektu 
pri�om ich prevažná �as� bola ku koncu roka aj ukon�ená, resp. za�ali alebo už prebiehali aj testy 
smerujúce k ich nasadeniu do produk�nej prevádzky v roku 2012, kedy je predpokladané ukon�enie 
realizácie projektu. Z poh�adu technickej implementácie navrhnutých riešení tak ku koncu roka 2011 
možno konštatova� priebeh prác po vecnej aj finan�nej stránke ako úspešný a v súlade s �asovým 
harmonogramom. 

Ako problematický bod implementácie aktivít, nepokrytý plánovanými aktivitami a výdavkami projektu, 
možno ozna�i� okamih, ke� v súvislosti so zmenou legislatívy EÚ nastala potreba aktualizova� 14 
existujúcich (dodaných v rámci diela) a vytvorenie 4 nových elektronických formulárov vrátane ich 
zapojenia do štruktúry budovaného informa�ného systému. Prebiehajúce rokovania a návrhy zmien sa 
snažia využi� existujúce kapacity projektu k eliminácii tohto problému. Medzi �alšie rizikové momenty 
projektu možno ozna�i� opakovane neúspešné verejné obstarávania na externú dodávku prác, služieb a 
tovaru v oblasti informovania a publicity projektu, pri�om však minimálne štandardy boli zo strany 
Prijímate�a doteraz na vlastné náklady dodržané a zrealizované, ako to vyžadujú pravidlá štrukturálnych 
fondov. Ako potenciálne riziko nedodržania �asového harmonogramu realizácie projektu sa javí aj 
neskoršie za�atie a ukon�enie verejného obstarávania na dodávku špeciálnych služieb súvisiacich s 
integráciou a zaistením kompatibility informa�ných systémov ÚVO (kontrola kvality vývoja a závere�ný 
audit), ktoré môže zaprí�ini� �asové oneskorenie ukon�enia fyzickej realizácie projektu s nutnos�ou 
pred�ženia harmonogramu. Zintenzívnenie monitorovacieho procesu na projekte v súvislosti s blížiacim sa 
termínom ukon�enia realizácie ako aj aktuálnom stave rozpracovanosti aktivít, vrátane vykonania kontroly 
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na mieste v dostato�nom predstihu pred ukon�ením projektu, môže napomôc� identifikácii �alších 
potenciálnych rizík a ich promptnému riešeniu, aby boli úspešne naplnené všetky ciele projektu. 

Dopad aktuálne produk�ne nasadených výstupov projektu pre socio-ekonomické prostredie je možné 
sledova� zatia� len v rámci �asti 2 projektu - Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie IS EVO, kde 
nasadenie služby e-Aukcie na najnižšiu cenu v marci 2011 a �alších modulov pre inovovaný systém 
Elektronického verejného obstarávania v septembri a decembri 2011 umožnilo procesne a finan�ne 
efektívnejšiu, transparentnejšiu a užívate�sky komfortnejšiu obchodnú sú�až medzi uchádza�mi o verejné 
zákazky. V prípade pokra�ovania uvedeného pozitívneho trendu v oblasti výstupov projektu a úspešného 
ukon�enia všetkých aktivít projektu, elektronizovania všetkých zadefinovaných procesných agend úradu, 
vybudovania resp. inovovania a nasadenia všetkých implementovaných služieb do produk�nej prevádzky 
v deklarovanej úrovni sofistikovanosti, je udržate�nos� projektu minimálne v povinne sledovanom období 
nasledujúcom po ukon�ení realizácie projektu aj s prípadným �asovým posunom reálna s výrazne 
pozitívnymi ú�inkami na dotknutú �as� verejnej správy a participujúce ekonomické prostredie. 
Udržate�nos� projektu je limitovaná len dostupnos�ou finan�ných zdrojov na údržbu a prevádzku, 
aktualizáciu a �alší inovovaný rozvoj elektronického systému, ktoré bude možné získa� najmä úsporami 
na výdavkovej strane rozpo�tu verejnej správy široko zapojenej v systéme verejného obstarávania 
a využívajúcej nasadzovaný elektronický systém. 

NP: Elektronické služby pre osved�enie o evidencii vozidla 

Sprístupnenie elektronických služieb pre osved�enie o evidencii vozidla zabezpe�í vydávania nového 
elektronického osved�enia o evidencii vozidla pre všetky vozidlá v SR, sprístupnenie elektronických 
služieb prostredníctvom nového elektronického osved�enia o vozidle a integráciu používania 
elektronického osved�enia o vozidle s informa�nými systémami verejnej správy. 

Budú pokryté životné situácie ob�ana ako nadobudnutie vozidla, prevádzka vozidla a strata vozidla. 
Zárove� budú elektronicky podporované eGovernment služby ako podpora prevádzky vozidla, výber TE� 
a používanie elektronického osved�enia vozidla. 

Zavedenie elektronického dokladu vo forme plastovej �ipovej karty prispeje k skráteniu doby vybavenia 
agendy osved�enia o evidencii na dopravných inšpektorátoch a zárove� k zefektívneniu a skvalitneniu 
úkonov jednotiek PZ v teréne. 

�alším pozitívom realizácie projektu bude optimalizácia pracovných postupov a znížená administratívna 
zá�až pracovísk DI a priblíženie štátnej správy smerom k ob�anovi. 

NP: IS Registra fyzických osôb 

Vytvorenie informa�ného systému Registra fyzických osôb a jeho prepojenie a zabezpe�enie vzájomnej 
kontroly s ostatnými základnými registrami verejnej správy prispeje k rastu kvality života obyvate�ov SR 
v súvislosti s nevyhnutnými úkonmi a aktivitami pri riešení životných situácií, ako napríklad: prihlásenie na 
trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt,  prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, 
potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte, potvrdenie o trvalom pobyte k prvému ob�ianskemu preukazu, 
vydávanie voli�ských a hlasovacích preukazov, matri�ná udalos� (narodenie, sobáš, úmrtie), zmena 
administratívnych údajov o osobe (rozvod, právna spôsobilos�, zákaz pobytu), nadobudnutie a strata 
štátneho ob�ianstva, zmena �ísla pasov/ob�ianskych preukazov, evidencia cudzincov, matri�né udalosti 
zo zahrani�ia, zmena adresy (názvu ulice, popisného �ísla), povolenie na pobyt cudzincov, zneplatnenie 
vydaných osved�ení o štátnom ob�ianstve SR, nadobudnutie štátneho ob�ianstva, strata štátneho 
ob�ianstva, vydanie/strata/odcudzenie cestovných dokladov, udelenie azylu, rozhodnutie súdu o 
rozvode/zmene právnej spôsobilosti/zákaze pobytu, údaje, �i je ob�an vojak alebo nevojak at�. 

IS zníži nevyhnutnos� predkladania osobných údajov a dokladov v papierovej podobe pre jednotlivé 
inštitúcie verejnej správy, eliminuje sa administratívna a �asová náro�nos�, nevyhnutnos� osobnej ú�asti 
pri riešení životných situácií a zárove� sa znížia správne poplatky hradené ob�anom za služby 
poskytované verejnou správou. 

Implementácia riešenia projektu zvýši sofistikovanos�, kvalitu a dostupnos� služieb pre ob�anov bez 
oh�adu na regionálnu lokalizáciu. 

NP: Elektronické služby centrálneho elektronického prie�inka 
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Cie�om projektu je vytvorenie informa�ného systému CEP za ú�elom elektronizácie služieb v 
medzinárodnom obchode a jeho integrácia na relevantné informa�né systémy pri výmene informácií. 
Tento všeobecný cie� je realizovaný sústavou špecifických cie�ov projektu, ktoré pokrývajú elektronizáciu 
a automatizáciu procesov medzinárodného obchodu, vytvorenie plne integrovaného informa�ného 
prostredia pre podporu medzinárodného obchodu v kontexte národných (NKIVS) a medzinárodných 
(MASP) iniciatív a zabezpe�enie poskytovania informácií relevantných pre medzinárodný obchod pre 
širokú verejnos�. 

Pre ob�anov a podnikate�ov sa týmto riešením dosiahne zníženie �asových strát a administratívnej 
zá�aže. Z poh�adu verejnej správy bude IS CEP predstavova� integrované miesto (elektronická 
podate��a), poskytujúce služby príslušným orgánom štátnej správy. Integrácia na relevantné IS a registre 
umožní automatizáciu a elektronizáciu procesov na strane orgánov štátnej správy (automatické kontroly, 
notifikácie v prípade neplnenia podmienok) ako aj vzájomné zdie�anie potvrdení a relevantných 
informácií. To prispeje k lepšiemu riadeniu rizika, zvýšenej transparentnosti a nižšej administratívnej 
náro�nosti výkonu agendy. 

NP: Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne 
sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi 

Predmetom projektu je komplexné systémové riešenie integrovaného informa�ného systému v oblasti 
štátnych sociálnych dávok, poistenia a pomoci rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky na báze najefektívnejších otvorených riešení a technológií s cie�om vytvori� 
podmienky pre postupné sprístupnenie elektronických služieb v tomto rezorte a zabezpe�enie ich 
použite�nosti na právne úkony, ako aj zabezpe�enie efektívnej integrácie elektronických služieb MPSVR 
SR do prostredia eGovernmentu. 

Prínosom pre ob�ana je zjednodušenie procesu znížením administratívnych požiadaviek (eliminácia 
viacnásobného poskytovania tých istých informácií od ob�anov na rôzne ú�ely, umožnenie ob�anom 
podávanie žiadostí bez potreby návštevy príslušných inštitúcií, sledovanie stavu vybavovania žiadosti 
at�.). 

Zárove� bude vybudované centralizované komunika�né rozhranie rezortu, prostredníctvom, ktorého bude 
zabezpe�ovaná elektronická komunikácia organizácii rezortu s externým prostredím - používate�mi 
(ob�ania, komer�né subjekty), ako aj s ostatnými orgánmi verejnej správy. Rozšírením portfólia 
poskytovaných služieb cez elektronické komunika�né médiá bude možné zníži� personálne náklady 
súvisiace so zamestnávaním pracovníkov, ktorí v sú�asnosti tieto �innosti zabezpe�ujú priamo na 
pracoviskách Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

NP: Kontrolórsky informa�ný systém NKÚ SR - Elektronické služby NKÚ SR 

Predmetom tohto národného projektu je zavedenie nového Kontrolórskeho informa�ného systému 
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (KIS NKÚ SR) na podporu procesov Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky. Integrálnou sú�as�ou dodávaného KIS NKÚ SR bude aktívne 
využitie zákonnej možnosti pripájania sa na informa�né systémy kontrolovate�ných subjektov a nimi 
prevádzkovaných nadnárodných/ intrakomunitárnych informa�ných systémov. 

Projekt bol 16.12.2011 ukon�ený a ob�ania resp. iné právnické osoby môžu využi� na portáli NKÚ SR 
nasledovné služby: 
- Informovanie sa o kontrolovate�nom subjekte, 
- Informovanie sa o výsledkoch kontroly, 
- Podanie s�ažnosti a podnetu pre NKÚ SR a 
- Informovanie sa o stave s�ažnosti a podnetu pre NKÚ SR. 

NP: Elektronické služby Štatistického úradu SR 

Národný projekt Elektronické služby Štatistického úradu SR má význam z poh�adu národného ako i 
medzinárodného. Jeho prioritami sú ob�ania, podnikatelia, národné i medzinárodné inštitúcie. Cie�om 
projektu a zárove� prínosom pre ob�ana je zavedenie kvalitných, na zákazníka orientovaných 
elektronických služieb formou zvýšenia informa�nej hodnoty, dostupnosti a preh�adnosti štatistických 
údajov a informácii, znížením administratívneho za�aženia spravodajských jednotiek pomocou plnej 
elektronizácie zberu údajov pre všetky formy štatistických zis�ovaní a elektronizáciou procesov pre 
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zadávanie výsledkov hlasovania pri vo�bách a referendách. Výsledkom bude vytvorenie jednotného, plne 
integrovaného informa�ného prostredia Štatistického úradu SR v kontexte ISVS. 

NP: Elektronické služby centrálnej ohlasovne 

Po úspešnej realizácii projektu nebude musie� ob�an osobne navštevova� úrad pre úkony pobytovej 
agendy. Výsledky projektu mu umožnia zadáva� žiadosti o zmenu pobytu a zadávania žiadostí o 
potvrdenia o pobyte ob�ana elektronickým spôsobom prostredníctvom internetu a doru�ovanie potvrdení 
o pobyte ob�ana poštou. Umožnenie podávania súhlasov k pobytu vo vlastnej nehnute�nosti 
elektronickým spôsobom prostredníctvom internetu. Vytvorenie nového IS Centrálnej ohlasovne ako 
jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov o mieste pobytu ob�anov SR, zabezpe�ujúceho 
komplexnú automatizovanú podporu procesov agendy hlásenia pobytu ob�anov SR. 

V priebehu roku 2011 neboli zatia� v rámci realizácie aktivít projektu vytvorené služby, ktorých vplyv by 
bolo možné posúdi� z poh�adu socio-ekonomických aspektov. 

NP: Elektronické služby katastra nehnute�ností – ZB GIS 

Hlavným výsledkom projektu po jeho realizácii bude zavedenie 33 elektronických služieb eGovernmentu. 
Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu úrovne poskytovania služieb v rámci elektronickej verejnej správy. 
To povedie k zvýšeniu využívania internetu pri komunikácii s verejnou správou a zníženiu 
administratívneho za�aženia ob�anov, podnikate�ov a verejného sektora. Projekt zabezpe�í integrovanú 
infraštruktúru referen�ných priestorových informácií, ktoré budú slúži� ako základný údajový podklad pre 
budovanie ostatných geografických informa�ných systémov. Výsledkom realizácie projektu budú presné, 
kvalitné, interoperabilné a aktuálne priestorové geografické informácie poskytované webovými službami. 

Prínos pre ob�ana - bude zabezpe�ené poskytovanie základných topografických informácií o krajine. 
Tieto informácie sa budú poskytova� webovými službami cez internetový portál. 

Výhodou týchto služieb bude aktuálnos� údajov. Prostredníctvom webových služieb si používate� 
skombinuje také geografické údaje, ktoré potrebuje. Poskytované údaje budú zobrazova� základnú 
topografiu krajiny, doplnenú o geografické názvy, hranice územno-administratívneho �lenenia, 
ortofotosnímky, digitálny model reliéfu. V kombinácii s katastrálnymi mapami budú zdrojom lokaliza�ných 
informácií predovšetkým pre verejnú správu, ale aj pre ob�ana a podnikate�a, ktorí takto získajú prístup k 
topografickým údajom z jedného zdroja. Výhodou bude zlú�enie všetkých potrebných informácií na 
jednom mieste, tým nastane úspora �asu a finan�ných prostriedkov cie�ových skupín. 

V priebehu roku 2011 neboli zatia� v rámci realizácie aktivít projektu vytvorené služby, ktorých vplyv by 
bolo možné posúdi� z poh�adu socio-ekonomických aspektov. Tieto aspekty bude možné posúdi� po roll-
oute služieb, ktorý je naplánovaný na koniec roka 2012. 

NP: Elektronické služby katastra nehnute�ností 

Indikátorom úspešného ukon�enia projektu bude sprevádzkovanie 45 elektronických služieb 
eGovernmentu, ktoré bude možné použi� aj na právne úkony. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu 
úrovne poskytovania služieb v rámci elektronickej verejnej správy. To povedie k zvýšeniu využívania 
internetu pri komunikácii s verejnou správou a zníženiu administratívneho za�aženia ob�anov, 
podnikate�ov a verejného sektora. 

Prínosy z realizácie projektu pre ob�anov: 

a) centralizácia údajov katastra – možnos� podania a vyžiadania výstupov z ktorejko�vek správy katastra 
na celom území SR, 
b) elektronizácia všetkých poskytovaných služieb – zvýšenie po�tu služieb doteraz poskytovaných na 
katastrálnom portáli, zvýšenie kvality, modernizácia a zrýchlenie týchto služieb, 
c) použitie výstupov z elektronických služieb na právne úkony – bez nutnosti návštevy správy katastra, 
d) bezplatná notifikácia o uskuto�není zmeny na liste vlastníctva pre dotknuté osoby, 
e) vybudovanie centrálneho registratúrneho strediska – centrálne skenovacie pracovisko, centrálne 
úložisko digitálnych aj papierových dokumentov, 
f) postupná digitalizácia listín –zjednodušený prístup pre oprávnené osoby, 
g) poplatok za podanie návrhu na vklad elektronicky sa zníži na polovicu, 
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h) skráti sa doba aktualizácie katastrálneho portálu z 1 týžd�a na on-line prístup k aktuálnym 
informáciám, 
i) podanie bude možné realizova� z domu alebo ktoréhoko�vek miesta na svete prostredníctvom 
centrálnej elektronickej podate�ne rezortu, ktorá bude prístupná 24 hodín denne cez internet, 
j) integrácia elektronických služieb katastra nehnute�ností do celkovej architektúry eGovernmentu umožní, 
že údaje o používate�ovi sa budú da� automaticky overi� z iných súvisiacich modulov elektronických 
služieb verejnej správy a odpadne nutnos� dokladova� už dokladované. 

V priebehu roku 2011 neboli zatia� v rámci realizácie aktivít projektu vytvorené služby, ktorých vplyv by 
bolo možné posúdi� z poh�adu socio-ekonomických aspektov. Tieto aspekty bude možné posúdi� po roll-
oute služieb, ktorý je naplánovaný na koniec roka 2012. 

NP: Informa�ný systém Registra adries 

Register adries bude slúži� ako nástroj na u�ah�enie práce ústredným a ostatným orgánom štátnej 
správy, orgánom miestnej štátnej správy, orgánom samosprávy obcí a samosprávnych krajov, 
záchranárom (Integrovaný záchranný systém a krízové riadenie) a poštám, ako aj podnikate�skej sfére a 
obyvate�om pri jednozna�nom identifikovaní stavebných objektov. Systém umožní vytvori� elektronickú 
formu identifikácie objektov v teréne a tým vytvorí podmienky na prepojenie existujúcich registrov, v 
ktorých sú požadované informácie o adresách. Sú�as�ou centrálneho registra adries bude aj evidencia 
lokalizácie adresných bodov. Adresa zaregistrovaná iba raz, bude následne poskytnutá ako aktuálny údaj 
jednotlivým subjektom verejnej správy, právnickým a  fyzickým osobám. 

Z poh�adu používate�ov služieb sa zavedenie registra adries prejaví v elektronizácii verejnej správy a 
rozvoji elektronických služieb, v znížení administratívnej náro�nosti riešenia životných situácií, vyjadrenej 
po�tom potrebných dokumentov, vo zvýšení sofistikovanosti služieb, vo zvýšení dostupnosti služieb, v 
eliminácií správnych poplatkov, v znížení nákladov na tla�ené výstupy, v skrátení d�žky trvania 
administratívnych procesov, v znížení administratívnych bariér, v znížení nákladov, vo zvýšení 
efektívnosti a vo zvýšení spokojnosti prijímate�ov služieb. Register adries umožní všetkým, vrátane 
hendikepovaných ob�anov a sociálne znevýhodnených skupín obyvate�stva, využi� možnosti 
eGovernmentu. 

V priebehu roku 2011 neboli zatia� v rámci realizácie aktivít projektu vytvorené služby, ktorých vplyv by 
bolo možné posúdi� z poh�adu socio-ekonomických aspektov. 

Tabu�ky so stavom všetkých NP realizovaných v rámci PO1 sa nachádzajú v prílohe �. 8 tejto VS. 

Štúdie uskuto�nite�nosti 

Štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 OPIS riadil Riadiaci výbor pre štúdie uskuto�nite�nosti 
prioritnej osi 1 OPIS (�alej len „RV PO1“) na Ministerstve financií SR (�alej MF SR). Jeho úlohou bolo 
najmä schva�ova� výstupy štúdií uskuto�nite�nosti tak, ako sú zadefinované v zmluvách s dodávate�mi 
týchto štúdií. RV PO1 v roku 2011 zasadal trikrát – 17.08.2011, 28.10.2011 a 20.12.2011. 

V  roku 2011 boli realizované nasledovné štúdie uskuto�nite�nosti: 

1. Štúdia uskuto�nite�nosti: Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 

Hlavným zámerom štúdie je zhodnotenie možností implementácie vybraných elektronických služieb a s 
nimi súvisiacich �alších potrebných komponentov a modulov informa�ného systému pre zabezpe�enie 
procesov na prokuratúre v Slovenskej republike. 

Štúdia sa zameriava na elektronické služby Generálnej prokuratúry SR. Jedná sa najmä o: 
• získavanie a poskytovanie informácií v súvislosti s výkonom prokurátorského dozoru a oprávnení 

prokurátora v boji proti kriminalite 
• poskytovanie služieb vyplývajúcich zo zákona vo�i ob�anovi ako ú�astníkovi konania 
• poskytovanie služieb do/z registra trestov oprávneným orgánom a osobám 
• prepojenie na relevantné IS ostatných orgánov �inných v trestnom konaní a IS budovaných v rámci 

EÚ 



 53 

Dôvodom štúdie bola najmä potreba zhodnotenia aktuálneho stavu a následne návrhu riešenia a 
vyhodnotenie jeho realizovate�nosti za ú�elom implementácie elektronických služieb na Generálnej 
prokuratúre SR. 

Cie�om Štúdie je poskytnú� objednávate�ovi plán a odporú�ania �alších aktivít a projektov, ktoré treba v 
danej oblasti realizova� pre dosiahnutie jednoduchšieho a efektívnejšieho vybavovania záležitostí 
súvisiacich s vecnou nápl�ou Generálnej prokuratúry SR a eGovernmentu na Slovensku. 

Na 9. zasadnutí RV PO1 d�a 17.08.2011 bola schválená Štúdia uskuto�nite�nosti. 

2. Štúdia uskuto�nite�nosti: Elektronické služby Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Štúdia sa zameriava na vyhodnotenie možností implementácie vybraných elektronických služieb  
poskytovaných Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (�alej len „MH SR“) a jeho partnerskými 
organizáciami pre potreby tretích subjektov (a to najmä podnikate�ov a ob�anov), pri�om definovala 
prioritné oblasti eGovernment služieb, zodpovedajúci procesný model, legislatívu a nevyhnutné 
požiadavky na architektúru cie�ového IT riešenia. 

Štúdia uskuto�nite�nosti popisuje sú�asný stav a rámcovo navrhuje budúce riešenie integrovaného 
informa�ného systému MH SR, ktorý bude využíva� služby poskytované základnými komponentmi 
architektúry eGovernmentu pod�a NKIVS. Hlavnou úlohou integrovaného informa�ného systému bude 
zabezpe�enie poskytovania definovaných elektronických služieb MH SR, SARIO a NARMSP. 

Štúdia analyzuje sú�asný stav poskytovania služieb na ministerstve a na vybraných organizáciách rezortu 
hospodárstva s dôrazom na organiza�né zabezpe�enie, procesy, legislatívu a informa�né a komunika�né 
technológie. 

Na 9. zasadnutí RV PO1 d�a 17.08.2011 bola schválená Štúdia uskuto�nite�nosti. 

3. Štúdia uskuto�nite�nosti: Dátové centrum obcí a miest 

Hlavným cie�om štúdie je popísa� a definova� požiadavky na DCOM v zmysle strategických cie�ov 
budovania eGovernmentu na úrovni samosprávy nasledovne: 
• identifikova� požiadavky pre vybudovanie DCOM ako prístupového miesta pre poskytovanie eSlužieb 

samospráv orientovaných na ob�ana a podnikate�a, 
• spracova� koncep�ný návrh riešenia DCOM, 
• navrhnú� efektívnu integráciu DCOM do celkovej architektúry eGovernmentu. 

Štúdia popisuje sú�asný stav a rámcovo navrhuje budúce riešenie Dátového centra obcí a miest – 
DCOM, ktoré bude poskytova� samosprávam potrebné aplikácie vo forme SW ako služba (SaaS). Tento 
koncept sú�asne umožní rýchlo reagova� na požiadavky meniacej sa legislatívy a implementova� zmeny 
v krátkom �ase vo všetkých IS samospráv. 

V štúdii sú uvedené identifikované eSlužby samospráv, základný návrh architektúry navrhovaného 
riešenia, bezpe�nostné aspekty, súvisiaca legislatíva. �alej je opísaná realizácia, organizácia, hlavné 
etapy a mí�niky projektu. 

Na 9. zasadnutí RV PO1 d�a 17.08.2011 bola schválená Štúdia uskuto�nite�nosti. 

4. Štúdia uskuto�nite�nosti: Elektronické služby Finan�nej správy I – Oblas� da�ová 

Štúdia vznikla v rámci aktivít realizovaných v sú�asnom období v oblasti zavádzania eGovernmentu 
v Slovenskej republike. Štúdia nadväzuje na strategické a koncep�né dokumenty schválené Vládou SR 
ako aj na �alšie štúdie a aktivity, ktoré sú v tejto oblasti realizované. 

Cie�om Štúdie je vyhodnoti� možnos� implementácie vybraných elektronických služieb da�ových agend 
finan�nej správy a definova� odporú�ania �alších aktivít a projektov, ktoré je treba v tejto oblasti 
realizova�. 

Štúdia navrhuje sériu krokov, ako zabezpe�i� informa�nú podporu pre program UNITAS – zjednotenie 
výberu daní, ciel a odvodov. Venuje sa možnosti vybudova� moderný informa�ný systém, ktorý zabezpe�í 
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fungovanie budúcej Finan�nej správy Slovenskej republiky a jej elektronickú komunikáciu s ob�anmi 
a podnikate�mi. 

Na 9. zasadnutí RV PO1 d�a 17.08.2011 bola schválená Štúdia uskuto�nite�nosti. 

5. Štúdia uskuto�nite�nosti: Elektronické služby Sociálnej pois�ovne 

Štúdia sa zameriava na vyhodnotenie možnosti implementácie elektronických služieb Sociálnej pois�ovne 
(�alej len „SP“) v oblastiach konania o dávkach sociálneho poistenia a výkonu sociálneho poistenia, s 
nimi súvisiacich informa�ných systémov a podpornej technologickej infraštruktúry. 

Štúdia zoh�ad�uje celý životný cyklus projektu – Implementácia elektronických služieb SP, identifikuje 
služby a príslušné aktivity, ktoré je potrebné realizova� za ú�elom poskytovania elektronických služieb SP 
ob�anom (poistencom), právnickým osobám a podnikate�om, spolupracujúcim inštitúciám verejnej správy 
a �alším subjektom. 

Štúdia na základe analýzy sú�asného stavu výkonu sociálneho poistenia v SP a príslušného 
legislatívneho rámca kladie dôraz na definovanie nasledovných rozvojových zámerov: 
• implementácia elektronických služieb SP pri minimalizovaní administratívneho za�aženia ob�anov, 

podnikate�ov – t.j. údaje, ktoré sú už spracované v rámci základných registrov VS alebo v rámci 
niektorého z IS VS budú do IS SP prevzaté a nebudú od ob�ana, podnikate�a duplicitne vyžadované, 

• rozvoj elektronickej komunikácie s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami, 
• správnos�, úplnos� a integrita údajov spravovaných v SP na základe ich previazanosti s referen�nými 

registrami verejnej správy (najmä registre Finan�nej správy, register obyvate�ov, register právnických 
osôb a podnikate�ov ), 

• podpora procesného riadenia, t.j. identifikácia a podpora automatizácie procesov vykonávaných v SP, 
• integrácia na úrovni používate�ských rozhraní, procesov, dát a aplikácií, 
• štandardizácia aktivít, postupov, technológií a systémov v oblastiach riadenia projektov, riadenia IT 

služieb a riadenia ich kvality v prostredí SP. 

Štúdia uskuto�nite�nosti bola schválená na 10. zasadnutí RV PO1 d�a 28.10.2011. 

6. Štúdia uskuto�nite�nosti: Elektronické služby stavebného konania a územného plánovania 

Cie�om štúdie je poskytnú� strategický rámec, plánovaný rozsah, o�akávaný �asový harmonogram, 
závislosti na iné projekty a odporú�ania �alších aktivít, z ktorých  treba pri realizácii implementácie 
elektronických služieb stavebného poriadku a územného plánovania vychádza�. Štúdia je vykonaná 
v zmysle Uznesenia vlády SR �.331 z 21. mája 2008, bod B8 k návrhu Národnej koncepcie informatizácie 
verejnej správy. 

Vypracovaná štúdia odpovedá na základné otázky: 
• Aké elektronické služby bude ministerstvo poskytova� vzh�adom na prínos pre ob�anov 

a podnikate�ov pri riešení ich životných situácií? 
• Je realizácia implementovaného riešenia zmysluplná z poh�adu cie�ov a vízií verejnej správy? 
• Je realizácia implementovaného riešenia udržate�ná po skon�ení projektu? 

Štúdia sa zaoberá riešením životných situácií Bývanie / Nadobudnutie nehnute�nosti / Výstavba 
nehnute�nosti v problematike územno-plánovacej a stavebnej �innosti, pri�om sa zameriava na pä� 
základných procesov reprezentujúcich eGovernment služby:  
1. Poskytovanie územných informácií 
2. Generovanie územného plánu 
3. Povo�ovanie zmien v území 
4. Povo�ovanie stavebnej �innosti  
5. Zasahovanie do stavebnej �innosti 

Štúdia uskuto�nite�nosti bola schválená na 10. zasadnutí RV PO1 d�a 28.10.2011. 

7. Štúdia uskuto�nite�nosti: Elektronické služby Ústavného súdu Slovenskej republiky 
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Predmetom štúdie je vyhodnotenie realizovate�nosti národného projektu Elektronizácia služieb Ústavného 
súdu Slovenskej republiky. Štúdia zahr�uje zhodnotenie sú�asného stavu informatickej podpory, návrh 
riešenia jej rozšírenia a návrh elektronických služieb ústavného súdu. Štúdia je jednou z aktivít 
realizovaných v sú�asnom období v oblasti zavádzania eGovernmentu v Slovenskej republike. Štúdia 
nadväzuje na strategické a koncep�né dokumenty schválené vládou SR, ako aj na �alšie štúdie a aktivity, 
ktoré sú v tejto oblasti realizované. 

Cie�om tejto štúdie je poskytnú� plán, odporú�ania a návrh spôsobu realizácie elektronických služieb, 
ktoré významne rozšíria podporu tak sudcovskej, ako aj analytickej �innosti pracovníkov ústavného súdu 
a poskytovanie elektronických služieb externým ú�astníkom konaní pred ústavným súdom. 

Na 10. zasadnutí RV PO1 d�a 28.10.2011 bola schválená Štúdia uskuto�nite�nosti. 

8. Štúdia uskuto�nite�nosti: Elektronická zbierka zákonov 

Cie�om štúdie uskuto�nite�nosti projektu je preskúma� sú�asný stav, aktuálne i dlhodobé potreby, prebra� 
varianty ich riešenia a navrhnú� s dostato�nou mierou presnosti a podloženia faktami 
reálny, uskuto�nite�ný a dlhodobo udržate�ný koncept riešenia projektu SLOV-LEX so všetkými 
potrebnými atribútmi vrátane rámcovej kalkulácie a �asového harmonogramu. 

Štúdia uskuto�nite�nosti bola schválená na 10. zasadnutí RV PO1 d�a 28.10.2011. 

9. Štúdia uskuto�nite�nosti: Elektronické služby Ministerstva zahrani�ných vecí Slovenskej republiky 

Štúdia uskuto�nite�nosti sa zameriava na vyhodnotenie možnosti elektronizácie procesov poskytovania 
služieb Ministerstva zahrani�ných vecí Slovenskej republiky (�alej len „MZV SR“), ktoré pokrývajú hlavné 
oblasti služieb poskytovaných MZV SR a s nimi súvisiacich informa�ných systémov a podpornej 
infraštruktúry. 

Štúdia analyzuje potreby a požiadavky na optimálny spôsob poskytovania služieb. Postihuje rozsah 
funkcionality, ktorý je potrebný pre efektívnu realizáciu elektronických služieb poskytovaných MZV SR. 
Sú�as�ou štúdie je aj legislatívna analýza a odhadované približné náklady na realizáciu projektu 
v rozsahu popisovanom štúdiou. 

Na 11. zasadnutí RV PO1 d�a 20.12.2011 bola schválená Štúdia uskuto�nite�nosti. 

10. Štúdia uskuto�nite�nosti: Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy 

Štúdia uskuto�nite�nosti popisuje sú�asný stav a rámcovo navrhuje budúce riešenie centrálnych služieb 
nadrezortného dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy. Koncept centrálneho dátového centra 
poskytuje konsolidované, efektívne riadené a finan�ne optimálne prostredie pre prevádzku informa�ných 
systémov verejnej správy �ím priamo znižuje náklady na poskytovanie eGovernment služieb. Dátové 
centrum v�aka svojej robustnosti zárove� zabezpe�uje požadovanú dostupnos� a bezpe�nos� 
eGovernment služieb. 

Primárnym dôvodom spracovania štúdie je vyhodnotenie uskuto�nite�nosti projektu vytvorenia 
centrálneho nadrezortného poskytovate�a služieb dátového centra v rámci elektronizácie verejnej správy, 
ktorý má by� realizovaný ako národný projekt v zmysle prioritnej osi �. 1. 

Hlavným cie�om štúdie je analyzova� a vyhodnoti� udržate�nos� nadrezortného Dátového centra ako 
alternatívu k decentralizovanému a individuálnemu prístupu k poskytovaniu služieb dátových centier. Z 
tohto poh�adu je celková efektivita navrhovaného riešenia primárne závislá na miere využitia jeho služieb 
v rámci projektov PO1 OPIS, resp. eliminácii budovania duplicitných poskytovate�ov služieb dátových 
centier. 

Na 11. zasadnutí RV PO1 d�a 20.12.2011 bola schválená Štúdia uskuto�nite�nosti. 

11. Štúdia uskuto�nite�nosti: Integrované obslužné miesta 

Štúdia navrhuje realizáciu Národného projektu IOM, v rámci ktorého bude zavádzanie IOM rozdelené do 
štyroch implementa�ných fáz: za�ne sa so spustením pilotnej funkcionality IOM v prostredí vybraného 
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ve�kého prevádzkovate�a (ktorého Ministerstvo financií SR ako garant IOM poverí prevádzkou) 
a nasledova� bude rozvoj centrálneho riešenia IOM u správcu IOM – Ministerstva financií SR a zapojenie 
�alších prevádzkovate�ov systému IOM.  

Štúdia obsahuje stru�né zhodnotenie sú�asného stavu v oblasti legislatívy a služieb verejnej správy 
poskytovaných jednotlivými povinnými osobami a v rámci existujúcich prístupových kanálov verejnej 
správy. Štúdia �iasto�ne vyhodnocuje aplika�né prostredie existujúcich ISVS u ktorých sa predpokladá 
integrácia s IOM. Následne štúdia popisuje návrh budúceho riešenia IOM a definuje architektúru IOM na 
úrovni popisu služieb a procesov, aplika�ných komponentov a súvisiacej infraštruktúry. 

Na 11. zasadnutí RV PO1 d�a 20.12.2011 bola schválená Štúdia uskuto�nite�nosti. 

 

12. Štúdia uskuto�nite�nosti: Digitálna agenda 

Štúdia sa zameriava na jednu zo základných oblastí stratégie Európskej únie na zabezpe�enie 
inteligentného, udržate�ného a inkluzívneho rastu, ktorej výsledkom je aj plán aktivít – Digitálna agenda 
pre Európu v podmienkach SR. 

Štúdia vznikla pre potrebu analýzy aktuálneho stavu, návrhu riešenia a vyhodnotenia jeho 
realizovate�nosti za ú�elom implementácie k�ú�ových opatrení Digitálnej agendy. Štúdia je jednou z aktivít 
realizovaných v sú�asnom období v oblasti zavádzania eGovernmentu a zlepšovania elektronických 
služieb v Slovenskej republike. Štúdia nadväzuje na strategické a koncep�né dokumenty schválené 
vládou SR ako aj na �alšie aktivity, ktoré sú v tejto oblasti realizované. 

Cie�om štúdie je predovšetkým zmapova� sú�asný stav Digitálnej agendy a v súlade s cie�mi OPIS-u 
poukáza� na možnosti financovania budúcich projektov z prostriedkov EÚ. Vzh�adom na široký rozsah 
problematiky Digitálnej agendy nie je cie�om štúdie navrhnú� konkrétny implementa�ný model pre budúce 
projekty, ale zosumarizova� priority Digitálnej agendy v prieniku s cie�mi OPIS-u. 

Na 11. zasadnutí RV PO1 d�a 20.12.2011 bol schválený zámer Štúdie uskuto�nite�nosti. 

13. Štúdia uskuto�nite�nosti: Bezpe�nostný projekt eGovernmentu 

Štúdia sa zameriava na vecný rámec, význam a potreby bezpe�nostného projektu eGovernmentu 
v rozsahu jednotlivých OPIS projektov prioritnej osi 1 a ich centrálneho manažmentu na úrovni 
eGovernmentu. 

Štúdia uskuto�nite�nosti bola vypracovaná na základe požiadaviek Ministerstva financií SR s cie�om 
analyzova� realizovate�nos� vytvorenia bezpe�nostného projektu eGovernmentu a jednotlivých OPIS 
projektov z dôvodu zabezpe�enia požiadaviek platnej a plánovanej legislatívy v oblasti informa�nej 
bezpe�nosti, naplnenia požiadaviek NKIVS pre oblas� informa�nej bezpe�nosti, ako aj naplnenie potrieb 
a požiadaviek používate�ov na bezpe�né a dostupné služby poskytované eGovernmentom. 

Štúdia identifikovala aktivity, ktoré je potrebné realizova�, ur�ila legislatívny a normatívny rámec, na 
základe ktorého sa vykonala cenová kalkulácia pre jednotlivé �innosti. Štúdiou sa dospelo k názoru, že 
bezpe�nostný projekt je realizovate�ný v navrhovanom rozsahu. 

Na 11. zasadnutí RV PO1 d�a 20.12.2011 bola schválená Štúdia uskuto�nite�nosti. 

14. Štúdia uskuto�nite�nosti: Služby elektronického vyšetrovacieho spisu v rezorte Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky 

Hlavným zámerom štúdie uskuto�nite�nosti je vykona� zhodnotenie možností implementácie a 
definovanie postupov pre implementáciu vybraných elektronických služieb, zadefinovanie návrhov 
aplika�nej architektúry, technickej infraštruktúry, migrácie dát a prepojenia modulov informa�ného 
systému pre zabezpe�enie procesov na Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v Policajnom zbore. 

Štúdia uskuto�nite�nosti je zameraná na procesy a služby elektronického vyšetrovacieho spisu pre 
potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru v tomto rozsahu:  
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• definovanie procesov elektronického vyšetrovacieho spisu, 
• definovanie služieb poskytovaných z elektronického vyšetrovacieho spisu oprávneným orgánom a 

osobám v rámci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
• získavanie, správa dát a poskytovanie informácií v súvislosti s výkonom �innosti orgánov �inných v 

trestnom konaní v rámci elektronického vyšetrovacieho spisu (Generálna prokuratúra Slovenskej 
republiky) a v súvislosti s výkonom �innosti súdov v rámci elektronického vyšetrovacieho spisu 
(Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), 

• poskytovanie elektronických služieb ob�anom, fyzickým osobám a právnickým osobám ako 
ú�astníkom trestného konania a osobám zú�astneným na trestnom konaní a 

• prepojenie na relevantné informa�né systémy verejnej správy a informa�né systémy budované v 
rámci Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Schengenskej dohody. 

Na 11. zasadnutí RV PO1 d�a 20.12.2011 bola schválená Štúdia uskuto�nite�nosti. 

Plnenie merate�ných ukazovate�ov 
Tabu�ka �. 24: Plnenie fyzických ukazovate�ov na úrovni PO1 k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 10 26 23 N/A N/A N/A N/A 23 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 77 77 77 77 

Po�et 
projektov 
(po�et) - core 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Po�et riadne 
ukon�ených 
projektov: 0. 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 3116 N/A N/A N/A N/A 31 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 709 709 709 709 

Po�et 
zavedených 
elektronických 
služieb 
dostupných 
online (po�et) - 
výstup 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Po�et riadne 
ukon�ených 
projektov: 0. 
Hodnota 
vykázaná na 
základe 
priebežných 
monitorovacích 
správ 
zazmluvnených 
projektov 
v realizácii. 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 22 24 1517 N/A N/A N/A N/A 15 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1500 1500 1500 1500 

Po�et 
organizácií VS 
zavádzajúcich 
systémy 
eGovernmentu 
(po�et) - výstup 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nevykazuje sa 
absolútna 
hodnota, ale len 
sumár 
organizácií 
verejnej správy 
ako prijímate�ov 
NFP, bez 
mimoriadne 
ukon�ených 
projektov, ktoré 
nerealizovali 
aktivity. 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1200 1200 1200 1200 

Po�et 
sprístupnených 
IOM (po�et) – 
výstup Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Vzh�adom na 
oneskorenú 
implementáciu 
projektu IOM sa 
reálny �iastkový 
výsledok 
o�akáva 
koncom roka 
2012, resp. 
2013. 

 
�asová úspora 
pre ob�anov 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 Nevykazuje sa 
�iastkové 

                                                      
16 Predmetný indikátor odzrkad�uje po�et nových elektronických služieb na úrovni stup�a sofistikovanosti 3-5 (obojsmerný – 
transak�ný stupe�). Uvedené stupne sofistikovanosti služieb vychádzajú z výnosu k štandardom  pre ISVS �. 312/2010. 
17 Pokles ukazovate�a nastal z dôvodu následného zamietnutia ŽoNFP pri projektoch krajských miest v rámci opatrenia 1.2 a z 
dôvodu mimoriadneho ukon�enia projektov v rámci opatrenia 1.1. 
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Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40 40 40 v dôsledku 
zavedenia 20 
základných 
verejných 
služieb (hod.) – 
výsledok 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
plnenie, 
nako�ko nebol 
ukon�ený 
žiadny projekt, 
nemožno 
vy�ísli�. 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85 85 85 85 

Podiel 
obyvate�ov 
s prístupom 
k IOM na 
celkovom 
po�te 
obyvate�ov (%) 
– výsledok 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nerealizovaný 
žiaden projekt. 
Vzh�adom na 
oneskorenú 
implementáciu 
projektu IOM sa 
reálny �iastkový 
výsledok 
o�akáva 
koncom roka 
2012, resp. 
2013. 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1370 1370 1370 1370 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest (po�et) – 
výsledok/core 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Merate�ný 
ukazovate� 
bude nap��aný 
najmä 
prostredníctvom 
projektu IOM, 
ktorého 
za�iatok sa 
plánuje v roku 
2012. 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 548 548 548 548 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
mužmi (po�et) 
– výsledok/core 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Merate�ný 
ukazovate� 
bude nap��aný 
najmä 
prostredníctvom 
projektu IOM, 
ktorého 
za�iatok sa 
plánuje v roku 
2012. 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 822 822 822 822 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
ženami (po�et) 
– výsledok/core 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Merate�ný 
ukazovate� 
bude nap��aný 
najmä 
prostredníctvom 
projektu IOM, 
ktorého 
za�iatok sa 
plánuje v roku 
2012. 

Zdroj: SORO MF SR 
 

Z h�adiska kvalitatívneho zhodnotenia implementácie PO1 OPIS je dôležité zhodnoti� príspevok 
implementovaných projektov k nap��aniu cie�ov prioritnej osi 1 a celkovo OPIS, a to prostredníctvom 
zhodnotenia nap��ania ukazovate�ov (bližší popis implementácie jednotlivých projektov je uvedený v �asti 
Stav implementácie národných projektov PO1). Vyššie uvedená tabu�ka prezentuje aktuálny stav 
dosiahnutia cie�ov v oblasti merate�ných ukazovate�ov PO1. Sú v nej zaznamenané aj revíziou 
a kvalifikovaným odhadom spresnené cie�ové hodnoty ukazovate�ov „po�et projektov“, „po�et zavedených 
elektronických služieb dostupných online“ a „po�et organizácií VS zavádzajúcich systémy 
eGovernmentu“. Nako�ko nebol v rámci PO1 ešte riadne ukon�ený projekt, vykazované hodnoty 
merate�ných ukazovate�ov vychádzajú z údajov projektov v realizácii. 

Posun v nap��aní fyzických indikátorov na úrovni PO1 nastal v ukazovate�och „po�et projektov“, 
v dôsledku zmeny metodiky vykazovania sú zahrnuté aj mimoriadne ukon�ené projekty, ktoré ne�erpali 
NFP, a „po�et organizácií VS zavádzajúcich systémy eGovernmentu“, kde vzh�adom na mimoriadné 
ukon�enie projektov došlo k poklesu hodnoty indikátora. V rámci predmetného ukazovate�a sa v cie�ovej 
hodnote uvažuje o organizáciach VS zavádzajúcich systému eGovernmentu v absolútnej hodnote, t.j. 
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zavedenie systému eGovernmentu nielen u poskytovate�a, ale vo všetkých organizáciách v jeho 
pôsobnosti. Zvýšenie hodnôt týchto indikátorov sa o�akáva najmä v roku 2012 a roku 2013, kedy budú 
nakontrahované nové projekty, �i už národné projekty alebo projekty v rámci dopytovo - orientovanej 
výzvy. Z tohto dôvodu sa o�akáva zvýšenie stavu nap��ania ukazovate�a predovšetkým v závere�nej fáze 
implementácie projektov, ako aj celého opera�ného programu. U oboch spomínaných ukazovate�ov, ako 
aj u ostatných sledovaných indikátorov, u ktorých však nedošlo k žiadnemu pokroku oproti roku 2010, 
neboli naplnené cie�ové hodnoty. 

V prípade indikátora „po�et zavedených elektronických služieb dostupných online“ došlo k výraznej 
zmene v rámci východiskových hodnôt, ktoré vyplynuli z monitorovacích správ predkladaných 
prijímate�mi. Aj v rámci tohto indikátora sa o�akáva zvýšenie jeho hodnôt najmä v roku 2013, kedy budú 
ukon�ované prvé zazmluvnené projekty. Ukazovatele týkajúce sa vytvorenia pracovných miest bolo 
problematické kvantifikova� z dôvodu, že ich naplnenie sa predpokladá hlavne zrealizovaním projektu 
IOM. Z uvedeného dôvodu nemohli by� zatia� spomínané ukazovatele naplnené. Zárove� je nevyhnutné 
uvies�, že naplnenie tohto ukazovate�a bude ve�mi problematické, ke�že zavádzanie elektronických 
služieb prispieva k znižovaniu administratívnej zá�aže, a to ako na strane ob�anov, tak aj na strane 
inštitúcií, ktoré tieto elektronické služby prevádzkujú a vzh�adom k tomu sa vytváranie nových pracovných 
miest najmä v rámci opatrenia 1.1 nepredpokladá. 

�o sa týka nap��ania cie�ov prioritnej osi 1, napriek tomu, že v roku 2011 neboli zazmluvnené nové 
projekty, realizáciou už zazmluvnených projektov sa pokra�ovalo v nap��aní cie�ov prioritnej osi najmä 
prostredníctvom rozvoja základných a špecializovaných komponentov eGovernmentu a zavádzaním 
efektívnych elektronických služieb. Akcelerácia nap��ania cie�ov prioritnej osi 1 OPIS sa o�akáva v roku 
2012, kedy by mali by� vyhlásené písomné vyzvania napr. na národný projekt ÚPVS a prístupových 
komponentov, ale aj projekty, ktoré budú rieši� základné registre, ako register právnických osôb a register 
priestorových informácií. Z h�adiska opatrenia 1.2 bude ve�mi dôležitým cie�om spustenie projektu 
Datacentrum obcí a miest a projektu Integrovaných obslužných miest. 

Tabu�ka �.25: Cie�ové hodnoty ukazovate�ov stanovené prijímate�mi na základe uzatvorených zmlúv na 
úrovni PO1 k 31.12.2011 

 Názov ukazovate�a Typ 
ukazovate�a 

Merná 
jednotka 

Cie� stanovený prijímate�mi 
na základe uzatvorených 

zmlúv k 31.12.2011 

Hodnota 
ukazovate�a 
k 31.12.2011 

Cie�ová 
hodnota 

1 

Po�et zavedených 
elektronických služieb 
dostupných on line 
zavedených 
elektronických služieb 
dostupných on line 

výsledok po�et 934 N/A 709 

2 
Úspora �asu (hod. 
celkom 40 na ob�ana 
za rok) 
 

výsledok hod. N/A 8.672 40 

3 
Úspora �asu 
používate�a služby v 
EUR 

dopad Eur 166 712 968,53 169 242 966 N/A 

Zdroj: SORO MF SR 

Príspevok k nap��aniu cie�ov NKIVS a Stratégie informatizácie verejnej správy 

Nap��anie cie�ov NKIVS prebiehalo v súlade so zadefinovanými princípmi: 
• Formovanie právneho rámca: v rámci jednotlivých národných projektov PO1 prebiehajú zo strany 

prijímate�ov práce na zlepšení legislatívneho prostredia, ktoré je nevyhnutné pre úspešnú 
implementáciu projektov. Mnohé z právnych úprav už boli prijaté a na �alších sa intenzívne pracuje. 
Príkladmi sú o. i. projekty: 

• Elektronická identifika�ná karta 
- Zákon 224/2006 Z.z. o ob�ianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov – novela (prijatie právneho predpisu - platnos� 31.1.2012, ú�innos� 
1.7.2012); 
- Zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – novela (prijatie 
právneho predpisu - platnos� 31.1.2012, ú�innos� 1.7.2012); 
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• Osved�enie o evidencii vozidla 
- Zákon �. 144 z 3. marca 2010, ktorým sa mení a dop��a zákon �. 8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (platnos� od 3.marca 
2010). 

 �o sa týka formovania právneho rámca je dôležitým zákonom zákon o eGovernmente. Pôvodný 
legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe bol schválený vládou SR 29.09.2010, avšak 
ke�že k zámeru bolo vznesených približne 600 pripomienok, vyvstal podnet prepracova� zákon, resp. 
pripravi� úplne nový zákon. Akcelerácia prác na tomto zákone sa predpokladá v roku 2012. 

• Formovanie infraštruktúry: všetky realizované projekty a rovnako i pripravované písomné vyzvania sú 
v súlade s požiadavkami na používanie vo�ne dostupných štandardov, �i otvorenej formy softvérových 
riešení za ú�elom dosiahnutia vzájomnej komunikácie t.j. interoperability. 

• Digitalizácia úsekov správy: naplnenie zásady „jedenkrát a dos�“ sa o�akáva spustením jednotlivých 
registrov do plnej prevádzky a predovšetkým od dobudovania ÚPVS. 

Definovaný koncept z NKIVS sa priebežne plní projektmi v realizácii a zverej�ovaním nových písomných 
vyzvaní. V oblasti základných komponentov architektúry je v realizácii projekt zameraný na základný 
identifikátor t.j. Elektronická identifika�ná karta a rovnako Identifikátor fyzických osôb. V rámci základných 
registrov sú v implementácií projekty: Register fyzických osôb a Register adries. K zverejneniu písomných 
vyzvaní a následnej implementácii projektov na Register právnických osôb a podnikate�ov a Register 
priestorových informácií príde v blízkej budúcnosti. V rámci prístupových komponentov menovaných 
NKIVS sa intenzívne pracuje na spolo�ných moduloch ÚPVS a projekte Integrované obslužné miesta. 
Uvedené projekty sa za�nú implementova� v priebehu roka 2012. Z ostatných komponentov 
vymedzených NKIVS je v plnej prevádzke Metainforma�ný systém, ktorý slúži na umiest�ovanie služieb 
organizácií verejnej správy a ich aktualizáciu prostredníctvom Koncepcií rozvoja informa�ných systémov. 

Príru�ka pre hodnotite�ov 

V roku 2011 bola vypracovaná Príru�ka pre hodnotite�ov OPIS prioritnej osi �.1, verzia 1.0.4, platná od 
23.06.2011. Príru�ka je ur�ená hodnotite�om žiadostí o NFP z Opera�ného programu Informatizácia 
spolo�nosti. 

Príru�ka pre žiadate�a o nenávratný finan�ný príspevok 

V roku 2011 boli pripravené nasledujúce verzie príru�iek, ktoré sú ur�ené žiadate�om o nenávratný 
finan�ný príspevok z Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti zo zdrojov Európskeho fondu pre 
regionálny rozvoj: 

• Príru�ka pre žiadate�a OPIS, verzia 3.0, platná od 23.06.2011, na projekty Opatrenia 1.1 
Elektronizácia verejnej správy na centrálnej úrovni a Opatrenia 1.2 Elektronizácia verejnej správy 
a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, 

• Príru�ka pre žiadate�a OPIS, verzia 4.0, platná od 30.11.2011, na projekty Opatrenia 1.1 
Elektronizácia verejnej správy na centrálnej úrovni a Opatrenia 1.2 Elektronizácia verejnej správy 
a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. 

Hodnotiace a výberové kritériá 

V priebehu roku 2011 boli aktualizované „Hodnotiace a výberové kritériá OPIS prioritná os �.1 – Národné 
projekty, verzia 3.0“. Tento dokument obsahuje zoznam hodnotiacich a výberových kritérií OPIS PO 1, 
schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku d�a: 24.03.2011. 

3.1.1.2. Finan�ná implementácia v rámci prioritnej osi 

Tabu�ka �. 26: �erpanie prostriedkov prioritnej osi k 31.12.2011 

�erpanie prostriedkov v roku N  
(EU zdroje) v € 

�erpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v € 

  

Záväzok  
2007 - 2013 

 za EÚ zdroje v € Celkom % zo záväzku 
2007 - 2013 Celkom % zo záväzku 

2007 - 2013 

Prioritná os 1 697 268 409,00 59 688 801,80 8,56 74 954 955,68 10,75 
Opatrenie 1.1 478 634 204,00 59 688 801,80 12,47 74 954 955,68 15,66 
Opatrenie 1.2 218 634 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zdroj: CO 
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V roku 2011 došlo k nárastu �erpania v rámci opatrenia 1.1 v porovnaním s rokom 2010 o 391 %. Toto 
bolo dosiahnuté na základe za�atia reálnej implementácie 11 národných projektov. SORO MF SR v roku 
2011 spracoval a prostredníctvom PJ a CO bolo uhradených 30 ŽoP – Zú�tovanie ZP. SORO MF SR od 
marca 2011 plnil  plán �erpania pod�a jednotlivých projektov stanovený v Ak�nom pláne zrýchlenia 
�erpania a implementácie OPIS pre prioritnú os 1. Cie�om tohto plánu bolo spolu s implementáciou 
systémových opatrení zabezpe�i� vy�erpanie záväzku OPIS (EFRR) za rok 2008 a 1/6 z roku 2007 
v zmysle pravidla n+3. Vzh�adom na stanovený plán sa v roku 2011 v rámci PO1 podarilo vy�erpa� 
približne o 17,7 mil. € z prostriedkov EFRR viac ako bol stanovený záväzok. V budúcom období bude 
však potrebné tento trend �erpania znásobi� vzh�adom na výšku záväzkov  v �alších rokoch, najmä 
v blížiacom sa prelomovom roku 2013, kedy sa kumuluje záväzok roka 2010 v zmysle pravidla n+3 so 
záväzkom roka 2011 v zmysle pravidla n+2 . 

3.1.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

Za hlavný problém implementácie prioritnej osi 1 OPIS v roku 2011 je možné ozna�i� prehodnocovanie 
a analýzu zazmluvnených projektov, pozastavenie kontrahovania a vyhlasovania nových výziev, ako aj 
prehodnocovanie stratégie implementácie OPIS, ktoré viedli k tomu, že v roku 2011 nebola uzatvorená 
ani jedna zmluva o poskytnutí NFP v rámci prioritnej osi 1. Napriek tomu, že sa podarilo vy�erpa� záväzok 
roku 2008 (najmä v�aka projektom prioritnej osi 1), pre �alšiu implementáciu programu znamená vyššie 
uvedený fakt ve�mi ve�ké riziko. 

Najmä v dôsledku rizika nesplnenia pravidla n+3 pre záväzok roku 2008 bol prijatý ak�ný plán, ktorý 
obsahoval  

a. Systémový ak�ný plán na urýchlenie jednotlivých krokov �erpania OPIS/PO1, 
b. Špecifický ak�ný plán implementácie jednotlivých projektov OPIS/PO1, 
c. �asový harmonogram finan�nej implementácie projektov OPIS/PO1 a 
d. Ak�ný plán na prípravu nových projektov OPIS/PO1. 

Ak�ný plán bol Európskej komisii predložený v marci 2011 a schválený 16. marca 2011 a do konca roka 
2011 prebiehalo jeho pravidelné odpo�tovanie. 

Zatia� �o opatrenia v rámci bodov a., b., c. sa vä�šinou priebežne podarilo nap��a�, ak�ný plán na 
prípravu nových projektov nebol splnený, �o vytvára riziko pre splnenie pravidla n+3 pre záväzok roku 
2009. V nadväznosti na toto identifikované riziko je potrebné prija� opatrenia vedúce k jeho eliminácii. 
Vzh�adom k tomu, že prijatie týchto opatrení spadá už do roku 2012, ktorý je mimo �asového rámca tejto 
výro�nej správy, bude splnenie týchto opatrení odpo�tované vo výro�nej správe za rok 2012. 

Tabu�ka �. 27a: Sledovanie odpo�tu prijatých opatrení pre definované problémy 
Identifikovaný problém Prijaté opatrenia Odpo�et prijatých opatrení 

Nedostatok 
nakontrahovaných zdrojov 
pre vy�erpanie záväzku 
rokov 2009 a 2010 

Prijatý ak�ný plán - Urýchlená 
príprava/aktualizácia štúdií 
uskuto�nite�nosti 
a vyhlasovanie písomných 
vyzvaní 

V roku 2011 splnené �iasto�ne. 
Bude odpo�tované v roku 
2012. 

Zdroj: SORO MF SR 
 
Ako sme už uviedli, z h�adiska samotného procesu �erpania bol prijatý a implementovaný ak�ný plán, 
v�aka ktorému došlo k splneniu pravidla n+3 pre záväzok roku 2008. Systémové opatrenia, ako aj 
opatrenia prijaté na úrovni jednotlivých projektov viedli k úspešnému �erpaniu záväzku roku 2008, avšak 
stále nie v takej miere ako tomu bolo u iných opera�ných programov NSRR. 

Tabu�ka �. 27b: Sledovanie odpo�tu prijatých opatrení pre definované problémy 
Identifikovaný problém Prijaté opatrenia Odpo�et prijatých opatrení 

Riziko nesplnenia záväzku 
2008 v zmysle pravidla n+3 
v roku 2011 

Prijatý ak�ný plán Všetky opatrenia, systémové aj 
špecifické, pod�a jednotlivých 
prioritných osí sa plnili 
priebežne po�as roka, ich 
plnenie bolo monitorované 
mesa�ne a  odpo�et bol 
zasielaný aj EK. 

Zdroj: SORO MF SR 
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Významný rizikom v rámci prioritnej osi 1 bola nedostato�ná koordinácia a vzájomné prepojenie 
jednotlivých projektov. V tomto oh�ade je rizikové takmer dvojro�né meškanie národné projektu 
Ústredného portálu verejnej správy, ke�že plne funk�né spolo�né moduly sú základným predpokladom 
pre fungovanie eGovernmentu. Nedostato�ná koordinácia projektov PO1 predstavuje taktiež jedno z rizík 
ovplyv�ujúcich implementáciu prioritnej osi 1 OPIS. 

Tabu�ka �. 27c: Sledovanie odpo�tu prijatých opatrení pre definované problémy 
Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpo�et prijatých opatrení 

Neexistencia spolo�ných 
modulov ÚPVS 
a prístupových 
komponentov 

Vyhlásenie písomného 
vyzvania pre národný projekt 

Opatrenie nebolo v roku 2011 
splnené, jeho splnenie bude 
odpo�tované v roku 2012. 

Nedostato�ná koordinácia 
projektov PO 1 

V rámci prijatého ak�ného 
plánu, �asti systémových 
opatrení bola stanovená úloha 
vytvori� projektovú kanceláriu 
pozostávajúcu z IT expertov. 

Projektová kancelária bola 
vytvorená a jej �innos� je 
popísaná v IMP SORO MF SR. 

Zdroj: SORO MF SR 
 
Z h�adiska celkovej implementácie OPIS ale najmä reálneho prínosu elektronických služieb pre ob�anov 
je nevyhnutnou podmienkou prijatie zákona o elektronickom výkone verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o eGovernmente). Zákon by mal definova� podmienky a spôsob 
elektronického výkonu verejnej moci a elektronickej komunikácie orgánov verejnej moci, preto je 
v procese implementácie projektov PO 1 OPIS ve�mi dôležitým. 

Tabu�ka �. 27d: Sledovanie odpo�tu prijatých opatrení pre definované problémy 
Identifikovaný problém Prijaté opatrenia Odpo�et prijatých opatrení 

Chýbajúci zákon o 
eGovernmente 

Prijatie zákona o 
eGovernmente 

Pôvodný legislatívny zámer 
zákona o elektronickej verejnej 
správe bol schválený vládou 
SR 29.09.2010, avšak ke�že 
k návrhu zákona bolo 
vznesené ve�ké množstvo 
pripomienok, vyvstal podnet 
prepracova� zákon, resp. 
pripravi� úplne nový zákon. 
Splnenie opatrenia sa 
predpokladá v roku 2012, resp. 
za�iatkom roku 2013. 

Zdroj: SORO MF SR 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené je pre rok 2012 možné definova� hlavné výzvy, za ktorých splnenie je 
zodpovedné SORO MF SR: 
� zintenzívnenie vyhlasovania písomných vyzvaní/výziev; 
� zameranie sa na projekty, ktoré svojím zameraním najviac prispievajú k plneniu NKIVS; 
� akcelerácia implementácie opatrenia 1.2; 
� výrazná akcelerácia �erpania (splnenie záväzku n+3 pre rok 2009) a 
� akcelerácia prác na zákone o eGovernmente. 
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3.2. Prioritná os 2 
3.2.1. Dosiahnutie cie�ov a analýza dosiahnutého pokroku 

Prioritná os 2 je zameraná na vytváranie a sprístup�ovanie digitálneho obsahu zo zdrojov pamä�ových a 
fondových inštitúcií. Jej cie�om je skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia 
poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamä�ových a fondových 
inštitúcií na národnej úrovni. 

Cie� tejto prioritnej osi je realizovaný v rámci opatrenia 2.1 „Digitalizácia obsahu pamä�ových a fondových 
inštitúcií, jeho archivovanie, sprístup�ovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a 
ochrany“. 

Prostredníctvom opatrenia 2.1 je podporované zvyšovanie kvality systémov získavania, uchovávania a 
sprostredkovania obsahu, digitalizácia obsahu a obnova infraštruktúry národných pamä�ových a 
fondových inštitúcií. 

Nap��anie cie�a prioritnej osi sa realizuje cez rámcové aktivity opatrenia 2.1 a tie boli v roku 2011 
predmetom písomných vyzvaní pre národné projekty. Preh�ad predmetných písomných vyzvaní vo vz�ahu 
k nim je zachytený v nasledujúcej tabu�ke: 

Rámcová aktivita 

D
igitálna knižnica 

a digitály archív 

D
igitálna galéria 

D
igitálne m

úzeum
 

D
igitálny pam

iatkový 
fond 

D
igitálna audiovízia 

C
entrálna aplika

�ná 
infraštruktúra a 
registratúra 

C
entrálny dátový archív 

H
arm

onizácia 
inform

a
�ných systém

ov 

D
okum

enta
�no-

inform
a
�né centrum

 
róm

skej kultúry 

podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov 
získavania, ochrany a spracovania obsahu 

X X X X X X X X X 

elektronizácia pamä�ových a fondových inštitúcií 
(vybavenie inštitúcií príslušným hardwarom a 
softwarom, sie�ami a IKT technológiami), zlepšenie 
spo�ahlivosti prevádzky informa�ných a komunika�ných 
systémov a zlepšovanie databázových systémov 
pamä�ových a fondových inštitúcií a systémov v oblasti 
kultúry 

X X X X X X X X X 

nákup informa�ných zdrojov (databáz, práv na 
zverej�ovanie informácií a pod.) 

    X X X X X 

dokumentácia prejavov nehmotného kultúrneho 
dedi�stva vrátane dokumentácie tradi�ných zru�ností a 
elektronizácia týchto poznatkov 

  X      X 

obnova budov, pracovísk a zariadení pamä�ových a 
fondových inštitúcií na národnej úrovni a dobudovanie 
chýbajúcich špecializovaných pracovísk priamo 
súvisiacich s digitalizáciou a informa�no – 
komunika�nou infraštruktúrou získavania, spracovania a 
ochrany obsahu, zlepšenie stavu protipožiarnej ochrany, 
elektronickej ochrany a vnútorných podmienok 
(klimatizácia a uloženie zbierkových predmetov, 
knižných a archívnych dokumentov a podobných 
chránených fondov) pamä�ových a fondových inštitúcií, 
priamo súvisiacej s digitalizáciou  

X X X X X X X X X 

zlepšenie technologického a technického vybavenia 
laboratórií, konzervátorských a preparátorských 
pracovísk pre odborné ošetrenie, konzervovanie a 
reštaurovanie predmetov a špecializovaných fondov 
(knižných, archívnych,...) úzko súvisiacich s informa�no 
– komunika�nou infraštruktúrou získavania, spracovania 
a ochrany obsahu, realizácia výsledkov výskumov v 
oblasti masovej deacidifikácie lignocelulózových 
nosi�ov informácií v pamä�ových inštitúciách, priamo 
súvisiace s digitalizáciou  

X X X X X     
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informatizácia vedeckých knižníc ako multifunk�ných 
kultúrnych a informa�ných centier, vytvorenie siete 
vybraných akademických, špecializovaných a vedeckých 
a verejných knižníc s ich informa�ným prepojením na 
vedu, výskum, rozvoj inovácie a podnikania, reformu 
u�ebných osnov a vzdelávania, vybudovanie siete 
výskumných, dokumenta�ných a interpreta�ných centier 
rómskej kultúry  

X        X 

podpora �alšieho spracovania, sprístup�ovania a 
využívania dát a poznatkov pamä�ových a fondových 
inštitúcií v praxi, pri výskume a pri tvorbe inovatívnych 
projektov, vo vyu�ovacom, vzdelávacom, plánovacom a 
rozhodovacom procese na školách, úradoch, 
podnikate�ským sektorom a verejnos�ou, výskum, 
príprava a reinštalácia stálych expozícií registrovaných 
múzeí a galérií národného významu – inovácia a 
prezentácia obsahu  

X X X X X X X X X 

podpora zvyšovania spolo�enského vedomia o 
kultúrnom, vedeckom a intelektuálnom dedi�stve 
Slovenska, podpora vzdelávacích, osvetových, 
informa�ných a odborných aktivít súvisiacich s 
realizáciou opatrenia  

X X X X X X  X X 

vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete 
špecializovaných digitaliza�ných pracovísk pamä�ových 
a fondových inštitúcií 

X X X X X     

záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana 
digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving  

X X X X X X X X X 

systematická podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, 
vedeckého a intelektuálneho dedi�stva v�ítane 
digitalizovanie záznamov audiovizuálneho fondu 
/filmového + audio/  

X X X X X X X X  

digitálna rekonštrukcia filmových materiálov, audio a 
audiovizuálnych záznamov  

    X     

podpora manažmentu digitálneho obsahu X X X X X X X X X 

systematická digitalizácia a sprístup�ovanie digitálneho 
obsahu pamä�ovými a fondovými inštitúciami 

X X X X X X X   

 
Uvedené písomné vyzvania vytvárajú základný predpoklad pre naplnenie cie�a prioritnej osi �. 2, 
realizácia národných projektov sa za�ne v roku 2012. Zárove� nap��ajú aj Stratégiu rozvoja pamä�ových 
a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej infraštruktúry v rezorte kultúry (�alej len „Stratégia“), ktorá 
analyzuje ciele definované v �alších strategických a koncep�ných materiáloch v rámci rezortu kultúry 
(napr. Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013) v nasledujúcich oblastiach: 

• oblas� múzeí a galérií, 
• oblas� knižníc, 
• oblas� ochrany pamiatkového fondu, 
• oblas� nehmotného kultúrneho dedi�stva, 
• oblas� audiovízie, 
• oblas� archívov. 

V rámci všetkých oblastí sú definované ciele, ktoré sú z poh�adu OPIS PO2 prierezové. Ide o: 
• zlepšenie stavu odbornej správy a ochrany hnute�ného a nehnute�ného kultúrneho dedi�stva, 
• implementáciu nových informa�ných technológií do základných �inností PFI, 
• tvorbu, ochranu a sprístup�ovanie digitalizovaného kultúrneho a vedeckého dedi�stva, 
• zriadenie špecializa�ných digitaliza�ných pracovísk a následnú realizáciu digitalizácie kultúrnych 

objektov, 
• personálny a organiza�ný rozvoj PFI a ich �udských zdrojov, 
• skvalit�ovanie poskytovaných služieb. 

 
V roku 2011 sa vyhlásením písomných vyzvaní pre národné projekty podarilo položi� základy pre 
nap��anie uvedených cie�ov vo všetkých oblastiach definovaných Stratégiou a to nasledovne: 

Názov žiadosti o NFP Oblas� zo Stratégie 
Digitálna galéria 
Digitálne múzeum 

oblas� múzeí a galérií, 
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Digitálna knižnica a digitálny archív oblas� knižníc 
Digitálny pamiatkový fond oblas� ochrany pamiatkového fondu 
Digitálne múzeum oblas� nehmotného kultúrneho dedi�stva 
Digitálna audiovízia oblas� audiovízie 
Digitálna knižnica a digitálny archív oblas� archívov 
Centrálny dátový archív všetky oblasti 
Centrálna aplika�ná infraštruktúra 
a registratúra 

všetky oblasti 

Harmonizácia informa�ných systémov všetky oblasti 
Dokumenta�no-informa�né centrum 
rómskej kultúry 

prierezovo cez všetky oblasti so zameraním na 
MRK 

 
Digitalizácia bude prebieha� v špecializovaných digitaliza�ných pracoviskách vybudovaných z 
prostriedkov OPIS. Prostredníctvom národných a dopytovo-orientovaných projektov sa bude digitalizova� 
obsah knižni�ných, archívnych fondov, galerijné, múzejné zbierky, zbierky nehmotného kultúrneho 
dedi�stva, audiovízia a národné kultúrne pamiatky. 

Harmonizáciu informa�ných systémov jednotlivých pamä�ových a fondových inštitúcií zapojených do 
digitalizácie a sprístup�ovanie digitálneho obsahu na centrálnej úrovni bude zabezpe�ova� Národné 
osvetové centrum. Univerzitná knižnica v Bratislave vybuduje centrálny dátový sklad, ktorý bude slúži� na 
dlhodobé archivovanie digitálneho obsahu vytvoreného zo zdrojov pamä�ových a fondových inštitúcií. 

3.2.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

V roku 2011 sa realizovali zmeny na programovej úrovni prioritnej osi 2 OPIS, ktorými boli: 
a) zlú�enie opatrení 2.1 a 2.2 do jedného opatrenia 2.1 „Digitalizácia obsahu pamä�ových a fondových 

inštitúcií, jeho archivovanie, sprístup�ovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a 
ochrany“. Dôvodom zmeny bolo vecné prekrývanie sa jednotlivých oprávnených aktivít na pôvodných 
opatreniach 2.1 a 2.2, 

b) úprava finan�ného plánu OPIS. Na základe uplatnenia princípu pro-rata vo financovaní prioritnej osi 2 
bol zvýšený pomer národných zdrojov vo finan�nom pláne na úrovni prioritnej osi 2. Aplikácia 
spôsobu financovania pro-rata umožní digitalizova� po�etné kultúrne objekty národného významu na 
území Bratislavského kraja. 

c) aktualizácia zoznamu národných projektov OPIS. V dôsledku zlú�enia opatrení na prioritnej osi 2 a s 
cie�om zjednoduši� koordináciu projektov PO2 bol pôvodný po�et národných projektov (17) 
navrhovaný štúdiou uskuto�nite�nosti zredukovaný na 9. 

Po schválení revízie18 OPIS Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku v marci 2011 sa za�ali 
implementova� tieto zmeny do programových dokumentov OPIS a do ITMS. Následne za�al SORO MK 
SR s prípravou písomných vyzvaní na národné projekty. V tejto súvislosti SORO MK SR oslovil žiadate�ov 
národných projektov s požiadavkou o vypracovanie predbežných projektových zámerov a preskúmanie 
aktuálneho stavu v týchto inštitúciách a inštitúciách, ktoré majú participova� na realizácii národných 
projektov z pozície partnera alebo poskytovate�a objektov na digitalizáciu. 

V priebehu mesiacov jún/júl 2011 SORO MK SR zverejnil písomné vyzvania na všetky národné projekty 
(9) v celkovej výške prostriedkov (EFRR+ ŠR) 195,87 mil. EUR, z toho 147,51 mil. EUR zo zdrojov EFRR 
a 48,36 mil. EUR zo zdrojov ŠR vrátane dodato�ných národných zdrojov ŠR. 

Tabu�ka �. 28: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi od 01.01.2011 do 31.12.2011 

Opatrenie Typ výzvy Dátum vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu 
(NFP) v € 

2.1 
OPIS-2011/2.1/01-NP 

Digitálny knižnica 
a digitálny archív 

16.06.2011 16.11.2011 49 667 500 

2.1 OPIS-2011/2.1/02-NP 
Digitálna galéria 02.06.2011 30.09.2011 16 009 000 

2.1 OPIS-2011/2.1/03-NP 
Digitálne múzeum 09.06.2011 07.10.2011 27 612 000 

                                                      
18 Viac informácií o revízii OPIS v kapitole 2.4. Zmeny v kontexte realizácie opera�ného programu. 
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2.1 
OPIS-2011/2.1/04-NP 
Digitálny pamiatkový 

fond 
09.06.2011 07.10.2011 10 600 000 

2.1 OPIS-2011/2.1/05-NP 
Digitálny audiovízia 16.06.2011 16.11.2011 24 200 000 

2.1 

OPIS-2011/2.1/10-NP 
Dokumenta�no-

informa�né centrum 
rómskej kultúry 

08.07.2011 04.11.2011 1 924 000 

2.1 

OPIS-2011/2.1/07-NP 
Centrálny aplika�ná 

infraštruktúra a 
registratúra 

01.07.2011 30.11.2011 23 797 000 

2.1 
OPIS-2011/2.1/08-NP 

Centrálny dátový 
archív 

01.07.2011 30.11.2011 33 193 918 

2.1 OPIS-2011/2.1/09-NP 
Harmonizácia IS 01.07.2011 30.11.2011 8 868 256 

Spolu za prioritu 195 871 674  
  Zdroj: SORO MK SR 

V nadväznosti na vyhlásené písomné vyzvania SORO MK SR v spolupráci s RO organizoval školiace 
aktivity pre žiadate�ov národných projektov. Tieto akcie boli financované z prostriedkov technickej pomoci 
v rámci OPIS. Ich cie�om bolo usmerni� žiadate�ov a partnerov národných projektov pri vypracovaní 
žiadosti o NFP a jej povinných príloh v súlade s jednotlivými písomnými vyzvaniami. 

SORO MK SR pristupoval k žiadate�om a partnerom národných projektov aj individuálne. Pravidelne 
organizoval pracovné monitorovacie stretnutia za ú�asti RO a relevantných odborných útvarov MK SR 
s cie�om sledova� a aktívne sa podie�a� na príprave národných projektov. Týmto stretnutiam 
predchádzalo pripomienkovanie projektových návrhov v ich jednotlivých fázach rozpracovania zo strany 
zú�astnených subjektov. Proaktívny prístup SORO mal pozitívny vplyv na pripravenos� žiadate�ov, �oho 
dôsledkom je fakt, že všetci žiadatelia úspešne predložili svoje žiadosti o NFP. K 31.12.2011 bolo 
predložených na SORO MK SR celkom 9 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 193,4 mil. EUR (vi� 
tabu�ka 29), �o predstavuje 90� z celkovej alokácie opatrenia 2.1 resp. prioritnej osi 2. 

SORO MK SR po prijatí žiadostí o NFP vykonal kontrolu formálnej správnosti vo všetkých 9 prípadoch, 
odborné hodnotenie a výber žiadostí boli v roku 2011 vykonané v prípade 3 národných projektov Digitálna 
galéria, Digitálne múzeum, Digitálny pamiatkový fond. Na základe rozhodnutia výberovej komisie bola v 2 
projektoch ponížená požadovaná výška NFP nasledovným spôsobom: 
1.) Digitálna galéria: požadovaná výška NFP – 15 609 071,80 EUR, výška NFP ur�ená v procese výberu 

ŽoNFP – 15 457 177,58 EUR, rozdiel medzi požadovanou a odporú�anou výškou NFP na schválenie 
- -151 894,22 EUR; 

2.) Digitálny pamiatkový fond: požadovaná výška NFP – 10 600 000 EUR, výška NFP ur�ená v procese 
výberu ŽoNFP – 10 273 680 EUR, rozdiel medzi požadovanou a odporú�anou výškou NFP na 
schválenie – 326 320 EUR. 

Následne SORO pristúpilo k procesu prípravy Rozhodnutia o schválení ŽoNFP k uvedeným národným 
projektom (Digitálna galéria, Digitálne múzeum, Digitálny pamiatkový fond). 

V roku 2011 nebol ani v jednom prípade ukon�ený schva�ovací proces žiadostí NFP podpisom zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

Výsledný stav implementácie je 0 vydaných rozhodnutí o schválení/neschválení ŽoNFP, 0 zmluvne 
viazaných projektov (vi� tabu�ka 29), �erpanie na úrovni 0 EUR. 



Tabu�ka �. 29: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31.12.2011 

Opatrenie Po�et prijatých 
ŽoNFP 

Po�et 
zamietnutých 

ŽoNFP 

Po�et 
schválených 

ŽoNFP 

Po�et 
zazmluvnených 

projektov 

Po�et 
projektov 

v realizácii 

Po�et riadne 
ukon�ených 

projektov 

Po�et 
mimoriadne 
ukon�ených 

projektov 
2.1 9 0 0 0 0  0 

Celkom 9 0 0 0 0  0 
Finan�né vy�íslenie ŠF/KF a ŠR v €  

Opatrenie Výška žiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
neschváleného 

žiadaného príspevku 
(NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku 
(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
vrátených 

prostriedkov 

Výška riadne 
ukon�ených 
projektov19 

Výška 
mimoriadne 
ukon�ených 

projektov 

2.1 193 474 115,78 0 0 0 0  0 
Celkom 193 474 115,78 0 0 0 0  0 
Zdroj: ITMS 

V súvislosti s výzvou pre dopytovo-orientované projekty SORO MK SR v auguste 2011 zverejnil oznámenie o pripravovanej výzve. Cie�om tejto iniciatívy bolo 
zmapova� predbežný záujem o realizáciu projektov v oblasti digitalizácie kultúrneho dedi�stva zo strany potenciálnych žiadate�ov. Na základe pozitívnych 
ohlasov a deklarovaných presných požiadaviek zo strany záujemcov SORO MK SR za�al s prípravou výzvy na dopytovo-orientované projekty, na ktorú 
vy�lenilo zostávajúcich 20 222 346 EUR z celkovej alokácie na opatrení 2.1, resp. prioritnej osi 2. V roku 2011 nebola táto výzva ešte zverejnená. Sú�as�ou 
prípravy tejto výzvy boli Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku schválené per rollam hodnotiace a výberové kritéria d�a 13.12.2011. 

 

                                                      
19 Objem �erpaných prostriedkov NFP 



Plnenie merate�ných ukazovate�ov 

Tabu�ka �. 30: Plnenie fyzických ukazovate�ov na úrovni PO2 k 31.12.2011 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 30 30 

Podiel 
zverejneného 
zdigitalizovaného 
obsahu PFI 
z celkového 
digitalizovaného 
obsahu PFI (%) - 
výsledok 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 5 5 

Po�et on-line 
služieb 
dostupných 
v kultúre (po�et) 
- výstup 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 
Dosiahnutý 
výsledok 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 N/A N/A N/A N/A 142,3 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3433,5 3433,5 3433,5 3433,5 

Po�et 
zdigitalizovaných 
objektov (obrazy, 
textové 
dokumenty, 
zvukové 
záznamy, 
audiovizuálne 
záznamy, 3D 
objekty) (po�et 
v tis.) - výstup  

Východisko 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 142,3 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 18 18 18 
Po�et projektov 
(po�et) - core 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A  N/A N/A  N/A N/A 0 
 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 192 192 192 192 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest (po�et) – 
výsledok/core 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 83 83 83 83 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
mužmi (po�et) – 
výsledok/core 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

0 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 109 109 109 109 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
ženami (po�et) – 
výsledok/core 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

0 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 25 25 

Podiel 
používate�ov 
elektronických 
služieb v kultúre 
na celkovom 
po�te 
internetovej 
populácie (%) - 

Východisko 

0 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

0 
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výsledok 
 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 5 5 

Po�et 
vytvorených 
špecializovaných 
digitaliza�ných 
pracovísk (po�et) 
- výstup 

Východisko 
0 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
0 

Zdroj: SORO MK SR 

V sledovanom období nedošlo u vymedzených ukazovate�ov na úrovni PO2 k zmene, nako�ko v roku 
2011 nedošlo k reálnej implementácii projektov. �o sa týka rizika dosiahnutia plánovaných hodnôt 
merate�ných ukazovate�ov, vzh�adom na pokro�ilos� programového obdobia, v súlade s �asovým 
harmonogramom a spôsobom realizácie projektov nie je indikované reálne riziko. Napriek tomu, je pre 
úspešnú realizáciu aktivít v  projektoch potrebné dodržiavanie �asových mí�nikov a �iastkových cie�ov 
projektov. Pri príprave národných projektov ako aj dopytovo-orientovaných projektov bola zoh�ad�ovaná 
nutnos� plnenia fyzických ukazovate�ov a v projektoch sú a budú (v dopytovo-orientovanej výzve) 
merate�né ukazovatele stanovené tak, aby boli splnené ukazovatele na úrovni prioritnej osi a OP. 

Príru�ka pre žiadate�a o nenávratný finan�ný príspevok 

V roku 2011 bola pripravená nasledujúca verzia príru�ky, ktorá je ur�ená žiadate�om o nenávratný 
finan�ný príspevok z Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti zo zdrojov Európskeho fondu pre 
regionálny rozvoj: 
• Príru�ka pre žiadate�a o NFP v rámci OPIS, Prioritná os 2, platná od 31.05.2011, pre národné 

projekty v rámci opatrenia 2.1 „Digitalizácia obsahu pamä�ových a fondových inštitúcií, jeho 
archivovania, sprístup�ovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany“. 
K predmetnej príru�ke boli vydané dva dodatky. 

Hodnotiace a výberové kritériá 

V priebehu roku 2011 boli aktualizované nasledujúce Hodnotiace a výberové kritériá OPIS: 
• Hodnotiace kritériá pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP predložených v rámci OPIS PO 2 – 

Rozvoj pamä�ových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1 – 
Digitalizácia obsahu pamä�ových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístup�ovanie 
a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany pre národné projekty: NP 1 Digitálna 
knižnica a digitálny archív, NP 2 Digitálna galéria, NP 3 Digitálne múzeum, NP 4 Digitálny pamiatkový 
fond, NP 5 Digitálna audiovízia, platnos� od 06.05.2011; 

• Hodnotiace kritériá pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP predložených v rámci OPIS PO 2 – 
Rozvoj pamä�ových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1 – 
Digitalizácia obsahu pamä�ových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístup�ovanie 
a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany pre dopytovo -  orientované projekty, 
platnos� od 13.12.2011. 

3.2.1.2. Finan�ná implementácia v rámci prioritnej osi 

Tabu�ka �. 31: �erpanie prostriedkov prioritnej osi k 31.12.2011 

�erpanie prostriedkov v roku N  
(EU zdroje) v € 

�erpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v € 

  

Záväzok  
2007 - 2013 

 za EÚ zdroje v € Celkom % zo záväzku 
2007 - 2013 Celkom % zo záväzku 

2007 - 2013 

Prioritná os 2 163 541 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opatrenie 2.1 163 541 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zdroj: CO 

Vzh�adom na vyhlásené písomné vyzvania v 2.Q až v 3.Q r. 2011 nedošlo v roku 2011 k �erpaniu 
finan�ných prostriedkov alokovaných pre PO2 OPIS. 
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3.2.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

V rámci PO2 sa proces implementácie posúva už od roku 2007. Štúdia uskuto�nite�nosti jasne 
preukázala, že komplexná digitalizácia kultúrneho dedi�stva a obnova národnej infraštruktúry PFI v rámci 
kultúrneho sektoru je bezprecedentná. Nedostatok skúseností s realizáciou tak ve�kých projektov v rámci 
PFI kládol ve�ké nároky na personálne a odborné kapacity ako aj na prípravu PFI z organiza�nej stránky. 
Z toho dôvodu sa v štúdii uskuto�nite�nosti zvolil model prevažne outsourcingového spôsobu digitalizácie. 
V roku 2010 sa za�ala revízia tohto poh�adu v súvislosti s prihliadnutím na možnos� podpori� vo vä�šej 
miere samotné PFI a digitalizáciu zveri� do ich pôsobnosti aj s dôrazom na systematickos� takéhoto 
riešenia z poh�adu udržate�nosti výsledkov projektov. Iniciatíva Ministerstva kultúry SR a PFI viedla 
k vypracovaniu novej Stratégie rozvoja pamä�ových a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej 
infraštruktúry v rezorte kultúry, ktorá upravila, rozvinula a doplnila niektoré závery Štúdie 
uskuto�nite�nosti. Zdržanie v implementácii sa tak stalo hrozbou na nenaplnenie cie�a PO2. Jeho 
ohrozenie spo�ívalo aj v tom, že na území Bratislavského kraja sa nachádza prevažná vä�šina depozitov 
národných kultúrnych inštitúcií (napr. Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, významné 
nehnute�né pamiatky, napr. Bratislavský hrad) a bez uplatnenia princípu pro rata bolo prakticky nemožné 
naplni� ako cie� opatrenia, tak merate�né ukazovatele súvisiace s po�tom zdigitalizovaných kultúrnych 
objektov. SORO MK SR spolu s RO reflektovali na Stratégiu a na jej základe sa pristúpilo k návrhu revízie 
OPIS PO2, ktorú schválila Európska komisia d�a 19.12.2011 rozhodnutím �.K(2007) 4352. 

S tým súviselo aj to, že sa pripravované národné projekty museli prepracova� a �asto koncipova� úplne 
odznovu, pretože revízia zlú�ila národné projekty stanovené Štúdiou uskuto�nite�nosti, zlú�ila opatrenia 
a posunula filozofiu niektorých z projektov do novej roviny (napr. infraštruktúrne projekty a ich rola 
v celkovej koncepcii národných projektov). 

�alším ohrozením sa v roku 2011 javilo možné riziko nespustených procesov verejného obstarávania pre 
projekty, ktoré sa plynulo presunulo do nasledujúceho roku. Prijímatelia boli v tomto smere inštruovaní zo 
strany MK SR tak, aby postupovali vo vzájomnej sú�innosti (prijímate� - MK SR) a samotné verejné 
obstarávania sa mali rozbehnú� až po podpise zmluvy o NFP. 

Tabu�ka �. 32: Sledovanie odpo�tu prijatých opatrení pre definované problémy 
Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpo�et prijatých opatrení 

Potreba schválenia 
hodnotiacich a výberových 
kritérií pre národné projekty 
a dopytovo-orientované 
projekty PO2 OPIS. 

Vypracovanie hodnotiacich 
a výberových kritérií pre PO2 
OPIS na schválenie RO OPIS 
a MVVE. 

Hodnotiace a výberové kritérií 
pre národné projekty boli 
schválené 06.05.2011 per 
rollam. Pre dopytovo-
orientované projekty boli 
hodnotiace a výberové kritérií 
schválené 13.12.2011 per 
rollam. 

Potreba digitalizácie 
kultúrnych objektov 
na území cie�a 2 
Regionálna  
konkurencieschopnos� 
a zamestnanos�.  

Financovanie projektov PO 2 
OPIS metódou pro rata. 

Schválenie Revízie OPIS 
19.12.2011 rozhodnutím 
Komisie K(2007) 4352. 

Zlú�enie opatrení v rámci 
PO2, aktualizácia zoznamu 
národných projektov 
a žiadate�ov. 

Príprava potrebnej 
dokumentácie k zmenám 
vrátane revízie OPIS. 

Schválenie Revízie OPIS 
19.12.2011 rozhodnutím 
Komisie K(2007) 4352. 

Zdroj: SORO MK SR 
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3.3. Prioritná os 3 
3.3.1. Dosiahnutie cie�ov a analýza dosiahnutého pokroku 
3.3.1.1. Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

Ešte koncom roku 2009 bola po�as prípravy výziev na projekty prioritnej osi 3 OPIS identifikovaná 
nutnos� notifikácie štátnej pomoci pre dané projekty. Ú�elom opatrenia štátnej pomoci je poskytnutie 
prostriedkov z EFRR a prostriedkov štátneho rozpo�tu v rámci PO3 OPIS na zabezpe�enie zvýšenia 
prístupnosti k širokopásmovému internetu v oblastiach Slovenska, ktoré v sú�asnosti nie sú pokryté 
širokopásmovým internetom a kde ani v blízkej dobe nie je predpoklad pokrytia (biele miesta). Pomoc 
bude nasmerovaná do oblastí, kde z h�adiska komer�ných subjektov nie je zaujímavé investova� do 
rozvoja širokopásmového pripojenia. Súbežne bola pripravovaná notifikácia individuálnej pomoci pre 
národné projekty a schéma štátnej pomoci pre dopytovo orientované projekty. 

V roku 2010 prebiehala pre národné projekty tzv. prednotifika�ná fáza, kde boli jednotlivé aspekty 
pripravovaných projektov konzultované so zástupcami EK a následne v zmysle týchto konzultácií 
spres�ované. V rámci prípravy relevantnej dokumentácie bol spolo�ne s „Notifika�ným formulárom“ 
pripravovaný „Formulár dopl�ujúcich informácií o štátnej pomoci pre širokopásmové pripojenie“, v ktorom 
boli podrobne vysvet�ované jednotlivé sú�asti pripravovaného ve�kého projektu PO3 OPIS (pôvodne 
pripravované tri národné projekty PO3 OPIS boli neskôr na odporú�anie DG REGIO a JASPERS 
modifikované na jeden ve�ký projekt) a ich nadväznos� na splnenie princípov zabezpe�ujúcich súlad 
budúceho riešenia s požiadavkami „Usmernenia Spolo�enstva pre uplat�ovanie pravidiel štátnej pomoci 
v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí“ (2009/C 235/04 z 30.09.2009)“. V záujme 
zabezpe�enia súladu prípravy, výstavby a prevádzky vo ve�kom projekte podporených regionálnych sietí 
s princípmi EÚ v oblasti hospodárskej sú�aže bolo nutné uskuto�ni� verejnú konzultáciu so všetkými 
operátormi pôsobiacimi na trhu širokopásmového internetu v SR. Na základe tejto verejnej konzultácie, 
ktorá trvala od decembra 2010 do novembra 2011, bol spresnený pôvodný po�et bielych miest, t.j. 1500 
obcí uvádzaný v štúdii uskuto�nite�nosti na 729 obcí. Na základe predchádzajúcich procesov boli 
�iasto�ne revidované výstupy zo štúdie uskuto�nite�nosti PO3 OPIS, ktorá bola odovzdaná a schválená 
v auguste 2009. V rámci uvedenej verejnej konzultácie sa k pripravovanému ve�kému projektu malo 
možnos� písomne vyjadri� z h�adiska identifikácie bielych miest, umožnenia prepojenia pripravovanej 
regionálnej infraštruktúry do vyššej komunika�nej vrstvy a reálnosti vlastného záujmu o následné 
budovanie prístupových sietí a poskytovanie koncových služieb komer�ným sektorom až 1 200 
operátorov pôsobiacich na trhu. Proces prípravy verejnej konzultácie zabezpe�ovala NASES (plánovaný 
prijímate� v rámci ve�kého projektu PO3 OPIS) v spolupráci s RO OPIS. Na základe pripomienok 
niektorých ve�kých komer�ných operátorov a následných konzultácií bol koncom roka 2011 stav bielych 
miest  znížený o 201 obcí, kde operátori deklarovali pripravenos� na vybudovanie vlastných sietí (do troch 
rokov). Zostalo 518 obcí – bielych miest s celkovým po�tom 167 400 obyvate�ov. 

Od za�iatku roka 2011 prebiehala v záujme urýchlenia procesu notifikácie štátnej pomoci intenzívna 
osobná i písomná komunikácia medzi pracovníkmi RO OPIS a zástupcami JASPERS, DG Competition, 
DG INFSO a DG REGIO. Sporné otázky boli konzultované v rámci výro�ného stretnutia k OPIS na pôde 
EK d�a 19.01.2011, na stretnutí RO OPIS, NASES a JASPERS d�a 08.02.2011 v Bratislave i na �astých 
rokovaniach medzi zástupcami RO OPIS, NASES, Úradu splnomocnenca vlády SR pre informa�nú 
spolo�nos� a spracovate�mi štúdie uskuto�nite�nosti PO3 OPIS. Z týchto stretnutí vyšli podnety 
k vypracovaniu „Ak�ného plánu prípravy implementácie projektov PO3 OPIS“, vrátane detailného  
harmonogramu, ktorý bol 16.03.2011 prerokovaný so zástupcami EK v Bruseli. Plán prípravy notifikácie je 
jeho sú�as�ou a jeho realizácia je predmetom pravidelných mesa�ných odpo�tov predkladaných za 
prioritnú os EK. V mesiaci marec 2011 bola spracovaná „Príloha dopl�ujúcich informácií 
k pripravovanému notifika�nému formuláru“ a v apríli 2011 bola v rámci prednotifika�nej fázy predložená 
na posúdenie JASPERS, DG Competition a DG REGIO. Pripomienky JASPERS a EK boli priebežne 
zapracovávané do aktualizovaných materiálov. 

D�a 02.06.2011 predložil RO OPIS Ministerstvu financií SR, Odboru štátnej pomoci (gestor pre štátnu 
pomoc), v zmysle zákona �. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov „Notifikáciu pre 
ve�ký projekt PO3 OPIS“ na �alšie konanie. D�a 08.06.2011 notifikáciu zaregistrovala EK (Registration: 
2011/059844) a de� po registrácii za�ala plynú� dvojmesa�ná lehota na jej preskúmanie. V rámci tejto 
lehoty bol 12.07.2011 z DG Competition na RO OPIS doru�ený list so žiados�ou o „Odpovede na 
dopl�ujúce otázky“. Návrh odpovedí bol d�a 21.09.2011 konzultovaný v Bruseli so zástupcami EK. 
Výsledkom tejto konzultácie bola požiadavka DG Competition na doplnenie dokumentácie a podrobnejšie 
vysvetlenie pripomienok k niektorým bodom pripravovanej odpovede (doru�ená na RO OPIS d�a 
11.10.2011). V priebehu mesiacov október a november 2011 boli zo strany RO OPIS a NASES 
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zabezpe�ené požadované písomné stanoviská Telekomunika�ného úradu SR (zo d�a 24.11.2011) 
a relevantných telekomunika�ných operátorov k pripravovanému ve�kému projektu. Dokumentácia bola 
s cie�om zabezpe�enia synergie medzi jednotlivými opera�nými programami doplnená Zápisom zo 
stretnutia zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – RO PRV, RO OPIS a NASES 
(zo d�a 17.10.2011). Vysvetlenia pripomienok DG Competition spolo�ne s doplnenou dokumentáciou boli 
29.11.2011 odoslané na Ministerstvo financií SR – Odbor štátnej pomoci a v decembri 2011 oficiálne 
predložené EK. Ku d�u 31.12.2011 nebolo predmetné rozhodnutie EK k notifikácii RO OPIS doru�ené. 

Podporu dopytovo-orientovaných projektov, ktorých cie�om je výstavba prístupových sietí v bielych 
miestach, kde nebude záujem komer�ných operátorov, napriek ich predchádzajúcemu prís�ubu, 
o vybudovanie prístupových sietí a poskytovanie širokopásmových služieb  koncovým zákazníkom, 
nadväzujúcich na novo vybudované regionálne siete OPIS, bolo vzh�adom k vä�šiemu po�tu 
potenciálnych prijímate�ov (obce) potrebné rieši� vypracovaním, následným schválením a vyhlásením 
schémy štátnej pomoci. V rámci prednotifika�nej fázy boli materiály pre prípravu schémy spo�iatku 
pripravované a konzultované spolo�ne s pripravovanou notifikáciou vyššie uvedenej individuálnej štátnej 
pomoci. Neskôr boli tieto procesy na odporú�anie EK oddelené a priorita bola venovaná príprave 
notifikácie individuálnej štátnej pomoci. Relevantnos� prípravy schémy štátnej pomoci bude závisie� od 
prípadného navýšenia alokácie finan�ných prostriedkov v rámci PO3 OPIS, pretože sú�asná alokácia 113 
177 826 EUR neposta�uje ani na pokrytie potrieb notifikovaného ve�kého projektu PO3 OPIS. 

V záujme urýchlenia procesu implementácie PO3 OPIS, ktorý sa dostal do �asovej tiesne, 
a s prihliadnutím na disponibilné finan�né prostriedky NASES pre roky 2011 a 2012 bolo v priebehu roka 
2011 rozhodnuté, že proces zabezpe�enia prípravnej fázy ve�kého projektu (hlavne vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre ve�ký projekt PO3 OPIS, zabezpe�enie procesu územného konania 
a potrebných rozhodnutí, príprava ŽoNFP pre ve�ký projekt PO3 OPIS, príprava žiadosti o potvrdenie 
pomoci a realizácia verejných obstarávaní pre ve�ký projekt) bude zabezpe�ený realizovaním NP PO3 
OPIS s názvom „Zabezpe�enie odborných konzultácií a prípravnej fázy ve�kého projektu PO3 OPIS“ 
a jeho zaradením do zoznamu národných projektov OPIS (schválené 14.12.2011). Týmto spôsobom 
bude, vzh�adom na ešte neuzatvorený proces notifikácie štátnej pomoci ve�kého projektu a potrebný �as 
na jeho následné schválenie zachovaná kontinuita prípravy ve�kého projektu. Pritom bude vyriešený 
hlavne problém financovania prípravy ve�kého projektu, ktorý by mohol spôsobi� zdržanie jeho 
implementácie, �ím by realizácia cie�ov PO3 OPIS bola vzh�adom k blížiacemu ukon�eniu programového 
obdobia 2007 – 2013 vážne ohrozená. 

V rámci prípravy implementácie ve�kého projektu RO OPIS v spolupráci s NASES zabezpe�uje 
spracovanie „Modelu finan�nej a ekonomickej efektívnosti pre realizáciu PO3 OPIS“, tak aby bol 
zabezpe�ený aj súlad projektu s európskymi a národnými stratégiami (Európa 2020 - Digitálna agenda 
pre Európu, Národná stratégia pre širokopásmový prístup, Národná politika pre elektronické komunikácie 
a i.). Pre ú�ely hodnotenia udržate�nosti ekonomických modelov budú použité matematicko-štatistické 
metódy a tiež komparatívne porovnávanie s modelmi fungujúcimi v EÚ, napr. RAIN (Rural Areas 
Broadband Internet Network) v Litve, ale aj �alšie dostupné prípadové štúdie v rýchlo sa rozvíjajúcich 
regiónoch. 

Z dôvodov uvedených v predchádzajúcich �astiach, hlavne z dôvodu absencie rozhodnutia EK 
k notifikácii opatrenia štátnej pomoci ešte nedošlo k vyhláseniu výziev ani odoslaniu písomného vyzvania 
na predkladanie žiadostí o NFP na projekty PO3 OPIS. Taktiež nie je možné zatia� hodnoti� plnenie 
merate�ných ukazovate�ov, avšak v súvislosti so sú�asnou alokáciou finan�ných prostriedkov pre PO3 
OPIS a na základe �iastkových prepo�tov v rámci finan�ného a ekonomického modelu je predpoklad, že 
plánované ukazovatele nebudú naplnené. Týka sa to ako ukazovate�ov po�tu potenciálne pripojite�ných 
obyvate�ov, tak pravdepodobne aj po�tu novopripojených obyvate�ov. 

Projekty PO3 OPIS budú prispieva� k naplneniu cie�ov stratégie Európa 2020, ktorej jednu zo základných 
oblastí tvorí Digitálna agenda pre Európu a jej prioritnú oblas� „Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu“. 
Projekty PO3 sú sú�as�ou hlavných priorít Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej 
republike. 

Projekty budú implementované tak, aby prispeli k zmenšeniu „digitálnej priepasti“ a sú�asne 
nedochádzalo k narušeniu hospodárskej sú�aže a k narušeniu regula�ného rámca v oblasti elektronických 
komunikácií a širokopásmového prístupu. 
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Výstavba a prevádzka plánovanej regionálnej infraštruktúry musí by� v súlade s Usmerneniami 
Spolo�enstva pre uplat�ovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním 
širokopásmových sietí (2009/C 235/04). 

Tabu�ka �. 33: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní prioritnej osi od 01.01.2011 do 31.12.2011 

Opatrenie Typ výzvy Dátum vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu 
(NFP) v € 

3.1 - - - - 

Spolu za prioritu - 
Zdroj: RO 

Tabu�ka �. 34: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31.12.2011 

Opatrenie Po�et prijatých 
ŽoNFP 

Po�et 
zamietnutých 

ŽoNFP 

Po�et 
schválených 

ŽoNFP 

Po�et 
zazmluvnených 

projektov 

Po�et 
projektov 

v realizácii 

Po�et 
ukon�ených 

projektov 
3.1 0 0 0 0 0 0 

Celkom 0 0 0 0 0 0 
Finan�né vy�íslenie ŠF/KF a ŠR v € 

Opatrenie Výška žiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
neschváleného 

žiadaného príspevku 
(NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku 
(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
vrátených 

prostriedkov 

Výška 
ukon�ených 
projektov20 

3.1 0 0 0 0 0 0 
Celkom 0 0 0 0 0 0 
Zdroj: ITMS 

Plnenie merate�ných ukazovate�ov 
Tabu�ka �. 35: Plnenie fyzických ukazovate�ov na úrovni PO3 k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 105 
000 

105 
000 105 000 105 

000 

Po�et 
novopripojených 
obyvate�ov na 
širokopásmový 
internet/dopytové 
projekty (po�et) – 
výstup/core 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 200 200 200 

Po�et projektov 
(po�et) – 
výstup/core Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 
000 

30 
000 30 000 30 

000 

Po�et 
novopripojených 
domácností na 
širokopásmový 
internet/ 
dopytové 
projekty  (po�et) - 
výstup 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 80 80 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest (po�et) – 
výstup/core 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 Po�et 

vytvorených 
pracovných Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32 32 32 32 

                                                      
20 Objem �erpaných prostriedkov NFP 
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miest 
obsadených 
mužmi (po�et) – 
výstup/core 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48 48 48 48 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
ženami (po�et) – 
výstup/core 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 
000 

300 
000 300 000 300 

000 

Po�et obyvate�ov 
potenciálne 
pripojite�ných 
s prispením 
národných 
projektov  
(po�et) – 
výsledok/core 

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 650 
000 

650 
000 650 000 650 

000 

Po�et obyvate�ov 
potenciálne 
pripojite�ných 
s prispením OPIS 
PO3 celkom  
(po�et) – 
výsledok/core 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Zdroj: ITMS 

V sledovanom období nedošlo u vymedzených ukazovate�ov na úrovni PO3 k zmene oproti údajom za 
rok 2010. Daný stav pretrváva predovšetkým z dôvodu prebiehajúceho procesu notifikácie štátnej pomoci 
pre ve�ký projekt PO3 OPIS a �as potrebný na zabezpe�enie prípravnej fázy investi�ného procesu 
ve�kého projektu, vrátane jeho samotného schválenia. Harmonogram jednotlivých krokov je sú�as�ou 
schváleného „Ak�ného plánu prípravy implementácie projektov PO3 OPIS“. 

3.3.1.2. Finan�ná implementácia v rámci prioritnej osi 

Tabu�ka �. 36: �erpanie prostriedkov prioritnej osi k 31.12.2011 

�erpanie prostriedkov v roku N  
(EU zdroje) v € 

�erpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v € 

  

Záväzok  
2007 - 2013 

 za EÚ zdroje v € Celkom % zo záväzku 
2007 - 2013 Celkom % zo záväzku 

2007 - 2013 

Prioritná os 3 96 201 152 0 0 0 0 

Opatrenie 3.1 96 201 152 0 0 0 0 
Zdroj: CO 

Vzh�adom na skuto�nosti popísané v �asti 3.3.1.1. nedošlo v roku 2011 k �erpaniu finan�ných 
prostriedkov alokovaných pre PO3 OPIS. 

3.3.2. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie 

Najvážnejším problémom PO3 OPIS je �asová tiese�, do ktorej sa projekty prioritnej osi dostali z dôvodu 
nutnosti notifikácie štátnej pomoci pre národné projekty, prípadne vypracovania a schválenia schém 
štátnej pomoci pre dopytové projekty. 

V priebehu roka 2011 pokra�oval v rámci PO 3 OPIS proces notifikácie štátnej pomoci. Zd�havos� 
notifika�ného procesu bola spôsobená hlavne nutnos�ou absolvovania celého radu konzultácií 
s komer�nými operátormi pôsobiacimi na trhu, ktorých záujmy a priority boli v závislosti od ich ve�kosti 
�asto diametrálne odlišné. Pritom vzh�adom na nutnos� dodržiavania princípov obsiahnutých v 
„Usmerneniach Spolo�enstva pre uplat�ovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním 
širokopásmových sietí“ bolo potrebné upravova� nieko�kokrát zoznam bielych miest a �alších parametrov 
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pripravovaného ekonomického a finan�ného modelu národných projektov. V snahe využi� potenciál 
a skúsenosti JASPERS pri príprave projektov PO3 a na základe konzultácií RO OPIS a NASES s DG 
REGIO a JASPERS bol prehodnotený zámer spôsobu implementácie PO3 OPIS a príprava troch 
národných projektov, ktoré mali zabezpe�ova� výstavbu regionálnych širokopásmových sietí do bielych 
miest SR, bola nahradená prípravou jedného ve�kého projektu PO3 OPIS. �alším problémom, ktorý 
ovplyvnil rýchlos� implementácie PO3 bola nedostato�ná administratívna kapacita zabezpe�ujúca 
prípravu projektov PO3 ako na strane RO OPIS, tak aj na strane NASES. 

V súvislosti s ohrozením implementácie PO3 OPIS z dôvodu �asového sklzu prípravy projektov bol 
vypracovaný „Ak�ný plán prípravy implementácie projektov PO3 OPIS“, vrátane detailného 
harmonogramu, ktorý bol 16.03.2011 prerokovaný so zástupcami EK v Bruseli a ktorý je predmetom 
mesa�ných odpo�tov zasielaných na EK. V tre�om štvr�roku 2011 bolo tiež vypracované zadanie na 
realizáciu ad hoc „Hodnotenia modelu finan�nej a ekonomickej efektívnosti ve�kého projektu PO3 OPIS“, 
ktorého prvé výstupy by mali by� k dispozícii za�iatkom roka 2012. 

Tabu�ka �. 37: Sledovanie odpo�tu prijatých opatrení pre definované problémy 
Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpo�et prijatých opatrení 

Nutnos� notifikácie štátnej 
pomoci pre projekty PO3 

Vypracova� a predloži� návrh 
notifikácie štátnej pomoci v zmysle 
platnej legislatívy 

Notifikácia štátnej pomoci bola d�a 
02.06.2011 Riadiacim orgánom OPIS 
predložená Ministerstvu financií SR, Odboru 
štátnej pomoci (gestor pre štátnu pomoc), 
v zmysle zákona �. 231/1999 Z. z. o štátnej 
pomoci v znení neskorších predpisov na 
�alšie konanie. D�a 08.06.2011 notifikáciu 
zaregistrovala EK (Registration: 
2011/059844). 

V rámci procesu notifikácie 
požiadala EK d�a 12.07.2011 
a d�a 11.10.2011 
o vypracovanie odpovedí na 
dopl�ujúce otázky týkajúce sa 
hlavne: 

1/ stanoviska TÚ SR 
k pripravovanému ve�kému 
projektu 
 
 
 
 
 

2/ objasnenia niektorých 
uvedených údajov a vyriešenia 
problémov komer�ných 
operátorov s celkovým po�tom 
identifikovaných bielych miest 
v SR a ur�ením dostupných 
bodov telekomunika�ných 
operátorov (�alej len „DBTO“). 

 
 
 
 
 
 
 
D�a 01.08.2011 odoslal RO OPIS 
žiados� o stanovisko na TÚ SR  
 
 
 
 

NASES zabezpe�oval až do 
novembra 2011 pokra�ovanie 
verejnej konzultácie 
s telekomunika�nými operátormi 
k príprave ve�kého projektu PO3 
OPIS. 

Boli uskuto�nené rokovania za ú�asti RO 
OPIS, NASES a TÚ SR (d�a 14.09.2011 
a d�a 14.10.2011). 
RO odoslalo d�a 11.11.2011 odpove� na 
žiados� TÚ SR (zo d�a 04.10.2011). 
D�a 24.11.2011 odoslal TÚ SR požadované 
stanovisko na RO OPIS (bolo sú�as�ou 
odpovede pre EK). 
 
 
 
 
 

Na úrovni NASES a telekomunika�ných 
operátorov boli zriadené pracovné skupiny 
k spresneniu stavu bielych miest a DBTO. 
NASES zabezpe�ila súhlasné stanoviská (1. 
kolo v mesiacoch júl a august 2011, 2. kolo 
v mesiacoch november a december 2011) 
k stavu bielych miest a k DBTO (boli sú�as�ou 
odpovede pre EK). 
Odpovede na dopl�ujúce otázky spolu 
s požadovanými prílohami odoslal oficiálne 
RO OPIS prostredníctvom MF SR (Odboru 
štátnej pomoci) d�a  29.11.2011 na EK. 

Nedostato�ná akcelerácia 
implementácie PO3 OPIS 
v súvislosti s blížiacim sa 
termínom ukon�enia 
programového obdobia 2007 - 
2013. 

Za�iatkom roka 2011 bol 
spracovaný  „Ak�ný plán prípravy 
implementácie projektov PO3 
OPIS“, vrátane detailného  
harmonogramu. 

„Ak�ný plán prípravy implementácie projektov 
PO3 OPIS“ bol 16.03.2011 prerokovaný so 
zástupcami EK a je predmetom pravidelných 
mesa�ných odpo�tov zasielaných na EK. 

Zúženie podporovaných typov 
projektov v závislosti od výšky 
alokácie prostriedkov 
a aktualizácie PO3 OPIS 

Dôraz na podporu ve�kého 
projektu (realizácia regionálnych 
sietí prostredníctvom NASES) 
Podpora dopytových projektov len 
v prípade, že súkromní 

Práce  NASES na príprave ve�kého projektu 
PO3 OPIS (výstavba regionálnych 
širokopásmových sietí v identifikovaných 
bielych miestach). Bolo rozhodnuté, že 
alokácia finan�ných prostriedkov PO3 OPIS 
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Nedostato�né disponibilné 
finan�né prostriedky 
NASES na financovanie 
prípravnej fázy ve�kého 
projektu PO3 OPIS 

telekomunika�ní operátori 
neprejavia záujem vybudova� 
prístupové siete nadväzujúce na 
regionálne siete podporené 
z OPIS a budú k dispozícii 
finan�né zdroje. 
 
 
Zabezpe�i� financovanie 
prípravnej fázy investi�ného 
procesu ve�kého projektu PO3 
OPIS zo zdrojov OPIS. 
 
 

bude použitá pre implementáciu ve�kého 
projektu a jedného národného projektu. 
 
 
V záujme urýchlenia procesu implementácie 
PO3 a prípravy tohto projektu 
bol za�atý proces zabezpe�enia prípravnej 
fázy investi�ného procesu ve�kého projektu 
prostredníctvom NP PO3 OPIS s názvom 
„Zabezpe�enie odborných konzultácií 
a prípravnej  fázy ve�kého projektu PO3 
OPIS“ a jeho zaradením do zoznamu 
národných projektov OPIS (schválené 
14.12.2011). 

Zdroj: RO 
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4. HORIZONTÁLNE PRIORITY 

4.1. Horizontálna priorita Informa�ná spolo�nos� 

Hlavným cie�om horizontálnej priority Informa�ná spolo�nos� (�alej len „HP IS“) je podpora vyššej 
efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania 
prostriedkov IKT. Špecifické ciele HP IS sú zamerané na tri oblasti: informa�ná gramotnos�, efektívna 
elektronizácia verejnej správy a široká dostupnos� internetu. 

Implementácia HP IS posil�uje synergické prepojenie OP a zabezpe�uje, aby aktivity podporované 
na základe konkrétnych projektov zoh�ad�ovali IS vo všetkých jej aspektoch. 

Koordinátor HP IS je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade 
s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym 
koordinátorom HP IS je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít (do 30.6.2011 oddelenie koordinácie 
prierezových priorít), ktorý v súlade s uplat�ovaním princípu partnerstva a s cie�om zabezpe�enia 
koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP IS vedie Pracovnú skupinu pre HP IS. 

Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP IS 
Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

16.02.2011 
rozhodovanie 
per-rollam 
2/2011 

vypracovanie Dodatku �. 3 Štatútu pracovnej 
skupiny pre HP IS v znení dodatku �. 1 
ú�inného od 25. mája 2009 a dodatku �. 2 
ú�inného od 23. augusta 2010  

schválenie Dodatku �. 3 Štatútu pracovnej 
skupiny pre HP IS v znení dodatku �. 1 ú�inného 
od 25. mája 2009 a dodatku �. 2 ú�inného 
od 23. augusta 2010 

15.03.2011 aktualizácia SKI HP IS, verzia 6.0 (nové 
kompetencie koordinátora v zmysle zistení 
vládneho auditu), problémové okruhy 
implementácie identifikované koordinátorom 
HP IS, monitorovanie projektov s príspevkom 
OP k HP IS, problémové okruhy 
implementácie identifikované koordinátorom 

neschválenie SKI HP IS, verzia 6.0 
 

24.03.2011 
rozhodovanie 
per-rollam 
3/2011 

odstránenie problémových �asti v 
aktualizovanom SKI HP IS, verzia 6.0 

schválenie SKI HP IS, verzia 6.0, ú�inný od 
01.04.2011 

22.08.2011 
rozhodovanie 
per-rollam 
4/2011 

vypracovanie Dodatku �. 4 Štatútu pracovnej 
skupiny pre HP IS v znení dodatku �. 1 
ú�inného od 25. mája 2009, dodatku �. 2 
ú�inného od 23. augusta 2010 a dodatku �. 3 
ú�inného od 16.02.2011 

schválenie Dodatku �. 4 Štatútu pracovnej 
skupiny pre HP IS v znení dodatku �. 1 ú�inného 
od 25. mája 2009, dodatku �. 2 ú�inného 
od 23. augusta 2010 a dodatku �. 3 ú�inného od 
16.02.2011 

16.11.2011  
rozhodovanie 
per-rollam 
5/2011 

aktualizácia SKI HP IS, verzia 6.1 
(organiza�né zmeny koordinátora) 

schválenie SKI HP IS, verzia 6.1, ú�inný od 
01.12.2011 

V období roku 2011 koordinátor zabezpe�oval celý rad úloh súvisiacich s implementáciou HP IS: 

koordina�ná �innos� 

• priebežne poskytoval metodické vedenie, poradenstvo a konzultácie pre RO v súvislosti 
s implementáciou HP IS 

• vyjadroval sa k návrhom Výro�ných správ jednotlivých OP, a to ako z poh�adu zodpovednosti 
koordinátora, tak aj osobitne so zrete�om na príspevok OP k Lisabonskej stratégii 

• priebežne sa vyjadroval k dokumentácii výziev v rámci jednotlivých OP, so zameraním na súlad 
informácií so SKI HP IS (predovšetkým ukazovatele relevancie k HP, hodnotiace a výberové kritériá, 
príru�ky pre žiadate�a) 

• pripravil podklady do Výro�nej správy o vykonávaní NSRR za rok 2010 –  �as� horizontálnych priorít, 
�as� príspevok k Lisabonskému procesu, ako aj informácie o vykonávaných aktivitách v rámci 
stratégie EÚ pre dunajský región, rovnako pripomienkoval �alšie �asti VS 

• aktualizoval Interný manuál procedúr koordinátora na roky 2007 - 2013 (verzia 7.0 ú�inná 
od 01.04.2011 a verzia 7.1 ú�inná od 15.12.2011) 
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• aktívne sa podie�al na práci RKS CKO, ktorá sa zaoberá návrhmi nariadení pre politiku súdržnosti na 
obdobie rokov 2014 - 2020 

monitorovanie 

• priebežne monitoroval ŽoNFP a zazmluvnené projekty v rámci jednotlivých OP,  pri�om využíval 
neverejnú �as� ITMS (CORE) a definovanú vizibilitu HP7, ktorá umož�uje �ítaciu funkciu dát v ITMS 

• vypracoval Výro�nú správu HP IS za rok 2010, na �o využil informácie RO, výsledky svojej 
monitorovacej �innosti a bilaterálne rokovania s príslušnými RO OP zamerané na vzájomné 
zosúladenie údajov 

• zú�ast�oval sa zasadnutí monitorovacích výborov jednotlivých OP, v rámci ktorých pripomienkoval 
podklady (revízie OP, výro�né správy OP za rok 2010) z poh�adu implementácie HP IS 

• zú�ast�oval sa rokovaní interných dozorných monitorovacích výborov OP IS a OP KaHR 

hodnotenie 

• realizoval interné hodnotenie ako sú�as� výro�nej správy HP IS, ktoré sa vykonáva priebežne na 
úrovni každého OP/prioritnej osi/opatrenia a má operatívny charakter 

• pripomienkoval námety EK na systém hodnotení v budúcom období 2014 – 2020 
• zú�ast�oval sa na pracovných stretnutiach �lenov pracovnej skupiny pre hodnotenie organizovanej 

CKO 

publicita a informovanos� 

• pripravil seminár „Monitorovanie a hodnotenie HP IS a HP TUR v procese implementácie“, ktorý sa 
uskuto�nil 22. júna 2011 pre zamestnancov RO/SORO a VÚC a na ktorom sa prezentovali témy ako 
stratégia Európa 2020, problémy implementácie, ukazovate�ov a hodnotení HP IS a HP TUR, politika 
súdržnosti po roku 2013, trvalo udržate�ný rozvoj, Dunajská stratégia, 

• priebežne aktualizoval informácie a zverej�oval dokumenty týkajúce sa HP IS, stratégie Európa 2020 
a Dunajskej stratégie na svojom webovom sídle 

• v rámci publicity a informovanosti sa podie�al na �innosti pracovnej skupiny pre publicitu vedenej 
CKO. 

V súvislosti s riešením záverov vládneho auditu 

• koordinátor vypracoval a zaslal na OA MF SR Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených vládnym auditom �. A363 a �. K2338, ktoré sa týkali overovania výziev 
a hodnotiaceho procesu; ú�elom správy koordinátora bolo uistenie o dostato�nosti a ú�innosti 
riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia HP IS 

• spracoval vysvetlenie k Správe o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym 
auditom (nadväzne na vysvet�ujúcu správu zaslal OA koordinátorovi HP list, v ktorom ho informuje, že 
podporí aktualizáciu relevantných implementa�ných dokumentov, ktorá by mala prispie� 
k efektívnejšiemu systému implementácie ŠF a KF v SR s odporú�aním inicializácie rokovaní CKO 
a RO OP za ú�elom doriešenia predmetnej problematiky) 

• z dôvodu zefektívnenia implementácie HP IS a v zmysle vyššie uvedeného stanoviska OA, 
koordinátor zaslal na CKO „Vecné návrhy smerujúce k zefektívneniu implementácie“ do najbližšej 
aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF 

• OA MF SR vykonal dokumentárne overenie splnenia opatrení prijatých k odstráneniu nedostatkov 
zistených vládnym auditom A 363 a K2338 (výsledkom overenia bolo konštatovanie splnenia 
všetkých prijatých opatrení zo strany koordinátora). 

Plnenie merate�ných ukazovate�ov HP IS s relevanciou k OPIS 

Všetky projekty OP IS v realizácii sú relevantné k HP IS. Na základe priebežného monitorovania projektov 
v ITMS koordinátor konštatuje, že nie sú ukon�ené žiadne projekty. V r. 2011 pribudlo 5 nových zmlúv na 
elektronizáciu služieb krajských miest v rámci PO 1, ktoré však boli v tom istom roku aj mimoriadne 
ukon�ené. Celkový po�et mimoriadne ukon�ených zmlúv o poskytnutí NFP dosiahol k 31.12.2011 po�et 
9; z národných projektov boli ukon�ené Elektronizácia služieb Sociálnej pois�ovne (prijímate�: Sociálna 
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pois�ov�a), Elektronické služby da�ových agend (MF SR), Elektronické služby mobilných jednotiek (MV 
SR),  Elektronické služby Ústredného portálu verejnej správy (Úrad vlády SR – NASES). 

Ke�že zatia� nebol ukon�ený žiadny projekt, vo�i r. 2010 sa menia len ukazovatele týkajúce sa po�tu 
zmlúv, objemu finan�ných prostriedkov s príspevkom k HP, výnimo�ne aj iné údaje (dosiahnuté bez 
príspevku OP IS). 

Tabu�ka �. 38: Plnenie fyzických ukazovate�ov HP IS na úrovni OP k 31.12.2011 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 10 27 23 N/A N/A N/A N/A 23 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 295 295 295 295 

Po�et projektov 
s príspevkom 
k HP IS (po�et) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 171,36 405,99 261,63 N/A N/A N/A N/A 261,63 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Objem 
finan�ných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
IS (mil. EUR) 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 
Dosiahnutý 
výsledok 30 N/A 56,25 62,5 N/A N/A N/A N/A N/A 62,5 

bez OPIS 
ŠÚ SR 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 100 100  

On-line 
dostupnos� 20 
základných 
verejných služieb 
(%) 

Východisko 20 N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 20 20 
Rok 2006 

 
Dosiahnutý 
výsledok 6,9 8,9 12,6 15,1* 16,4** N/A N/A N/A N/A 16,4** 

bez OPIS, 
zdroj: 
OECD 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 30 30  

Penetrácia 
širokopásmového 
internetu 
(prípojky na 100 
obyvate�ov) (%) Východisko 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 Rok 2006 

 
Dosiahnutý 
výsledok N/A 7,49*** N/A N/A 7,49*** N/A N/A N/A N/A 7,49*** 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,0 10,0 10,0 10,0 

Podiel IKT na 
celkovej pridanej 
hodnote 
vytvorenej 
v podnikoch (%) 

Východisko 5,1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,1 

bez OPIS, 
zdroj: 
OECD 

Zdroj: ITMS, OECD, Eurostat, ŠÚ SR 
*  stará metodológia OECD (pod�a novej metodológie: 32,9 %  mobilný, 13,5 % fixný broadband) 
 http://www.oecd.org/document/54/0,3746,en_2649_33703_38690102_1_1_1_1,00.html 
**  Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database; pod�a EK Digital Agenda 
Scoreboard 2012 bola penetrácia 17,8 % 
***  aktualizácia OECD: jún 2011, posledné údaje sú za rok 2008: http://www.oecd.org/dataoecd/20/6/34083289.xls 
 
Tabu�ka �. 39: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP IS pod�a NUTS III k 31.12.2011 

Územie NUTS III Po�et 
zazmluvnených 
projektov 
celkovo  

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v €  
(EU zdroje) 

Po�et 
zazmluvnených 
projektov 
s príspevkom k 
HP IS  

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 
€ s príspevkom 
k HP IS (EU 
zdroje) 

% 
zazmluvnenia 
k HP IS 
z celkového 
objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C* D E F=E/C 
Bratislavský      
Trnavský 1 3 824 610,7 1 3 824 610,7 100 % 
Tren�iansky 1 3 840 287,95 1 3 840 287,95 100 % 
Nitriansky 1 3 827 172,6 1 3 827 172,6 100 % 
Žilinský 1 3 850 873,2 1 3 850 873,2 100 % 
Banskobystrický 1 3 824 908,2 1 3 824 908,2 100 % 
Prešovský 1 3 844 180,08 1 3 844 180,08 100 % 
Košický 1 3 847 117,85 1 3 847 117,85 100 % 
Projekty 
nezaradené do 
NUTS III  

16 234 774 921,21 16 234 774 921,21 100 % 
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Spolu 23 261 634 071,71 23 261 634 071,71 100 % 
Zdroj: ITMS 

Tabu�ka �. 40: Plnenie fyzických ukazovate�ov pod�a SKI k 31.12.2011 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 3121 N/A N/A N/A N/A 31 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 709 709 709 709 

Po�et 
zavedených 
elektronických 
služieb 
dostupných on-
line (po�et) 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 22* 24* 15* N/A N/A N/A N/A 15* 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1500 1500 1500 1500 

Po�et organizácií 
VS 
zavádzajúcich 
systémy e-gov 
(po�et) Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 200 1 200 1 200 1 200 

Po�et 
sprístupnených 
integrovaných 
obslužných  
miest (po�et) Východisko 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os �. 2 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 5 5 

Po�et on-line 
dostupných 
služieb v kultúre 
(po�et) Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os �. 3 
Dosiahnutý 
výsledok 6,9 8,9 12,6 15,1** 16,4 

*** N/A N/A N/A N/A 16,4 
*** 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 30 30 

Penetrácia 
širokopásmového 
internetu (po�et) 

Východisko 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 

 
bez OPIS, 

zdroj: OECD 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 105000 105000 105000 105000 

Po�et 
novopripojených 
obyvate�ov na 
širokopásmový 
internet (po�et) Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30000 30000 30000 30000 

Po�et 
novopripojených 
domácností na 
širokopásmový 
internet (po�et) Východisko 0 N/A N/A0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zdroj: ITMS, OECD, Eurostat 
*  po�et organizácií verejnej správy, ktoré sú prijímate�mi NFP z OPIS (bez mimoriadne ukon�ených projektov, ktoré nerealizovali 

aktivity) 
**  stará metodológia OECD (pod�a novej metodológie: 32,9 % mobilný, 13,5 % fixný broadband) 

http://www.oecd.org/document/54/0,3746,en_2649_33703_38690102_1_1_1_1,00.html; pod�a Eurostatu 15,5% 
*** Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database; pod�a EK Digital Agenda 
Scoreboard 2012 bola penetrácia 17,8 % 
 
Tabu�ka �. 41: Výdavky zazmluvnené a �erpané priamo na IKT boli k 31.12.2011 

Skupina výdavkov (IKT) Objem v zazmluvnených 
projektoch OP IS (EUR) �erpaná suma (EUR) 

711003  Nákup softvéru 351 200 567,6 
 

59 013 132,3 
 711 351 200 567,6 

 
59 013 132,3 

 713002  Nákup výpo�tovej techniky 69 756 931,65 
 

24 952 567,3 
 713003  Nákup telekomunika�nej techniky 8 678 788,51 

 
1 242 062,1 

 713 78 435 720,16 
 

26 194 629,4 
 Celkom 429 636 287,8 

 
85 207 761,7 

Zdroj: ITMS 

                                                      
21 Po�et riadne ukon�ených projektov: 0. Hodnota vykázaná na základe priebežných monitorovacích správ zazmluvnených 
projektov v realizácii. 
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4.2. Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

Pod�a SKI HP MRK verzia 4.0  „Odbor koordinácie HP MRK na Úrade splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity neidentifikoval v OPIS relevanciu k cie�om HP MRK vyjadrenú projektovými 
ukazovate�mi výsledku. Na úrovni projektu žiadatelia o NFP môžu využitím ukazovate�a dopadu „Po�et 
obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu“ deklarova� nepriamy vplyv na MRK. V tomto 
zmysle bude posudzovaná relevancia projektov OPIS k HP. 

Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri Úrade vlády SR, ktorý 
pre výkon �inností spojených s administratívnym a metodickým zabezpe�ením HP MRK zriadil Odbor 
koordinácie HP MRK (�alej aj OK HP MRK). 

Hlavným cie�om HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK 
a zlepšenie ich životných podmienok. Hlavný cie� HP MRK je nap��aný prostredníctvom štyroch 
špecifických cie�ov: 1. Vzdelávanie, 2. Zamestnanos�, 3. Zdravie, 4. Bývanie. 

D�a 06.09.2011 sa konalo stretnutie s RO pre OPIS vo veci riešenia relevancie HP MRK hlavne projektov 
prioritnej osi 2 Rozvoj pamä�ových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej Infraštruktúry. Osobitná 
pozornos� sa venovala národnému projektu „Dokumenta�no-informa�né centrum rómskej kultúry“, 
nako�ko ten v súlade s ustanoveniami OPIS je špecifickým projektom s pozitívnym vplyvom na postavenie 
príslušníkov rómskych komunít. Z dôvodu, že PO2 OPIS bol koordinátorom HP MRK v celku ozna�ený 
bez priamej relevancie k nap��aniu cie�ov tejto HP, dohodol sa postup pri danom národnom projekte, kde 
sa priama relevancia k HP MRK neuvádza. Príspevok k HP MRK je možné sledova� iba v nepriamej 
rovine, o. i. aj prostredníctvom osobitného projektového ukazovate�a. 

Tabu�ka �. 42: Plnenie merate�ných ukazovate�ov HP MRK na úrovni NSRR k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 232 

mil. 
808 
mil. 

959 
mil. N/A N/A N/A N/A 959 

mil. 
Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Hodnota projektov 
cielene zameraných 
na MRK (€) /výstup/ 

Východisko 0 N/A 0 232 
mil. 

808 
mil. N/A N/A N/A N/A 0 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 537 1339 1462 N/A N/A N/A N/A 1462 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Po�et projektov 
cielene zameraných 
na MRK výstup/ 

Východisko 0 N/A 0 537 1339 N/A N/A N/A N/A 0 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 94 246 722 N/A N/A N/A N/A 722 

Cie� N/A N/A 0 94 N/A N/A N/A N/A 645 645 

Po�et vytvorených 
pracovných miest 
cielene pre MRK 
/výsledok/ Východisko 0 0 0 94 246 N/A N/A N/A N/A 0 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 125 N/A N/A N/A N/A 125 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5170 5170 

Po�et osôb MRK, 
ktoré sa úspešne 
umiestnili na trhu 
práce /výsledok/ Východisko 0 N/A 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 4595 4595 N/A N/A N/A N/A 4595 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12370 12370 

Po�et osôb MRK , 
ktoré absolvovali 
programy vzdelávania 
/výsledok/ Východisko 0 N/A 0 0 4595 N/A N/A N/A N/A 0 
Zdroj: OK HP MRK, ITMS 

Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP MRK 

Zástupca RO OPIS sa regulárne zú�ast�ovali na rokovaniach Pracovnej skupiny pre HP MRK (�alej PS 
pre HP MRK). Prvá v roku 2011 sa konala d�a 31.03.2011, kedy bola schválená aktualizovaná Príru�ka 
pre hodnotite�a LSKxP. D�a 15.04.2011 PS pre HP MRK schválila procedúrou per rollam Systém 
koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity, verziu 4.0, vrátane 
jeho príloh. 
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D�a 28.04.2011 sa konalo druhé zasadnutie PS pre HP MRK, na ktorom bol schválený návrh 
Komunika�ného plánu, verzia 3.0 a Štatút a rokovací poriadok PS pre HP MRK. Zárove� PS pre HP MRK 
zobrala na vedomie prípravu Správy z vykonanej analýzy prieskumu potrieb MRK a pripravenosti miest 
a obcí k implementácii LSKxP (Lokálnych stratégií komplexného prístupu). 

D�a 06.05.2011 sa konalo tretie zasadnutie PS pre HP MRK, na ktorom PS pre HP MRK zobrala na 
vedomie Správu z vykonanej analýzy prieskumu potrieb MRK a pripravenosti miest a obcí k implementácii 
LSKxP, vykonanej v zmysle uznesenia vlády SR �. 41/2011 a odpo�et Ak�ného plánu implementácie 
LSKxP. Zárove� bol PS pre HP MRK predložený návrh aktualizovaného Ak�ného plánu implementácie 
LSKxP na rok 2011. 

RO OPIS sa v priebehu roka 2011 vyjadroval ku všetkým relevantným materiálom za HP MRK 
a participoval na všetkých schva�ovacích konaniach k predkladaným materiálom priamo na pracovných 
skupinách, resp. prostredníctvom schva�ovania metódou pre rollam. 

4.3. Horizontálna priorita Rovnos� príležitostí 

Globálny cie� Horizontálnej priority Rovnos� príležitostí (�alej HP RP) je „rovnos� príležitostí pre všetkých 
(posil�ovanie rovnakého prístupu všetkých do ur�itého sociálneho prostredia) a predchádzanie a 
eliminácia diskriminácie (na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, 
vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie) v zmysle základných 
princípov uplat�ovaných v EÚ. Rovnos� príležitostí je sú�as�ou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti 
a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitosti pre všetkých a je zakotvená ako 
záväzný princíp pri �erpaní štrukturálnych fondov v Nariadení Rady (ES) �. 1083/2006, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde. Vzh�adom na to, že HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná 
od iných horizontálnych priorít, vyžaduje si preto v procese implementácie aj osobitný prierezový prístup, 
pri�om zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti. 

Na politickej úrovni za koordináciu implementácie HP RP zodpovedá minister práce sociálnych, vecí 
a rodiny SR, ktorý v zmysle schváleného NSRR plní koordina�nú úlohu vo vz�ahu k HP RP. Výkonným 
koordina�ným útvarom, ktorý zabezpe�uje procesy koordinácie implementácie HP RP, bol poverený 
Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí (�alej ORRRP) MPSVR SR. Jeho úlohou je spolupracova� 
s kontaktnými osobami na jednotlivých RO. ORRRP ako koordinátor HP RP má ur�enú zodpovednú 
osobu pre každý OP, ktorá sleduje implementáciu a nap��anie cie�ov HP RP. 

V rámci koordinácie HP RP sa sleduje a hodnotí príspevok NSRR a OP k plneniu cie�ov HP RP. V 
nasledujúcej tabu�ke je uvedená relevancia prioritných osí OPIS k cie�om HP RP identifikovaná 
koordinátorom HP RP, ktorá je pre RO OPIS záväzná. 

Tabu�ka �. 43 k relevancii prioritných osí OPIS k cie�om HP RP 
OP Informatizácia spolo�nosti  
Prioritná os 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických slu�ieb  

1.1., 1.2., 2.2., 3.1.  

Prioritná os 2 Rozvoj pamä�ových a fondových 
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry  

1.1., 2.2., 3.1.  

Prioritná os 3 Zvýšenie prístupnosti k 
širokopásmovému internetu  

1.1., 1.2., 2.2. 

Prioritná os 4 Technická pomoc  -  
Legenda: 

Ciele 1.1.: 
• Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu 
• Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi 

Merate�né ukazovatele cie�ov 1.1.: 
• miera zamestnanosti žien v % (Eurostat), 
• miera zamestnanosti mužov v % (Eurostat), 
• miera nezamestnanosti žien v % (Eurostat), 
• miera nezamestnanosti mužov v % (Eurostat), 
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• miera dlhodobej nezamestnanosti žien v % (Eurostat), 
• miera dlhodobej nezamestnanosti mužov v % (Eurostat), 
• podiel žien a mužov na opatreniach politiky trhu práce v % (Eurostat). 

Ciele 1.2.: 
• Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie pracovného a 

rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých závislých, 
multifunk�né centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života), 

• Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s de�mi a mužov s de�mi. 

Merate�né ukazovatele cie�ov 1.2.: 
• miera ekonomickej aktivity žien v % (Eurostat), 
• miera ekonomickej aktivity mužov v % (Eurostat), 
• miera zamestnanosti žien s de�mi v % (Eurostat), 
• miera zamestnanosti mužov s de�mi v % (Eurostat), 
• po�et materských škôl (ŠÚ SR), 
• po�et zariadení sociálnych služieb (ŠÚ SR), 
• po�et zamestnávate�ov s pro-rodinnou politikou (prieskum v rámci externého hodnotenia). 

Ciele 2.2.: 
• Zvýšenie po�tu bezbariérových a bezpe�ných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 

zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávate�ov, 
• Zvýšenie dostupnosti �udí so zdravotným postihnutím k informa�ným službám. 

Merate�né ukazovatele cie�ov 2.2.: 
• po�et bezbariérových prístupov a opatrení na u�ah�enie orientácie a po�et ich užívate�ov, 
• po�et informa�ných služieb prístupných pre �udí so zdravotným postihnutím a po�et ich užívate�ov 

(prieskum v rámci externého hodnotenia). 

Cie� 3.1.: 
• Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie) 
• Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek 
• Zvýšenie ú�asti seniorov na celoživotnom vzdelávaní. 

Merate�né ukazovatele cie�ov 3.1.: 
• miera zamestnanosti seniorov vo veku 55 – 64 v % resp. 50 a viac (Eurostat, ŠÚ SR), 
• miera zamestnanosti žien senioriek vo veku 55 – 64 v % resp. 50 a viac (Eurostat, ŠÚ SR), 
• miera nezamestnanosti seniorov vo veku 55 – 64 v % resp. 50 a viac (Eurostat, ŠÚ SR), 
• miera ú�asti na vzdelávaní sa pod�a veku a rodu v % (Eurostat). 

Tabu�ka �. 44: Stav zazmluvnenia pod�a NUTS III k 31.12.2011 
Územie NUTS III Po�et 

zazmluvnených 
projektov 
celkovo  

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v €  
(EU zdroje) 

Po�et 
zazmluvnených 
projektov 
s príspevkom k 
HP IS  

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 
€ s príspevkom 
k HP IS (EU 
zdroje) 

% 
zazmluvnenia 
k HP IS 
z celkového 
objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C* D E F=E/C 
Bratislavský      
Trnavský 1 3 824 610,7 1 3 824 610,7 100 % 
Tren�iansky 1 3 840 287,95 1 3 840 287,95 100 % 
Nitriansky 1 3 827 172,6 1 3 827 172,6 100 % 
Žilinský 1 3 850 873,2 1 3 850 873,2 100 % 
Banskobystrický 1 3 824 908,2 1 3 824 908,2 100 % 
Prešovský 1 3 844 180,08 1 3 844 180,08 100 % 
Košický 1 3 847 117,85 1 3 847 117,85 100 % 
Projekty 
nezaradené do 
NUTS III  

16 234 774 921,21 16 234 774 921,21 100 % 

Spolu 23 261 634 071,71 23 261 634 071,71 100 % 
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Zdroj: ITMS 

Priebežné nap��anie cie�ov HP RP v roku 2011 pod�a merate�ných ukazovate�ov kontextu 

Principiálne je v úvode nutné uvies�, že objektívne hodnotenie �iastkových výsledkov implementácie HP 
RP na úrovni NSRR a jednotlivých OP je ve�mi �ažké z nasledujúcich dôvodov: 
• pri stanovení cie�ov a merate�ných ukazovate�ov kontextu pre implementáciu HP RP neboli 

stanovené cie�ové hodnoty merate�ných ukazovate�ov, ale len trend zvýšenie/zníženie, ktorý 
vyjadruje, akým smerom by sa mal merate�ný ukazovate� meni� v priebehu programového obdobia 
2007 – 2013; 

• merate�né ukazovatele kontextu zobrazujú skuto�ne iba realitu celkového kontextu, na ktorý má 
výraznejší vplyv celý rad faktorov, ako je ekonomická situácia, hospodárska a finan�ná kríza a pod., 
pri�om implementácia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a implementácia 
samotnej HP RP je iba jeden z marginálnych vplyvov; 

• z údajov, ktoré sú k dispozícii v tomto štádiu programového obdobia, nie je možné ur�i� konkrétny 
prínos implementácie HP RP k zmene merate�ných ukazovate�ov kontextu HP RP a je možné posúdi� 
len celkový trend vývoja oblastí prezentovaných danými merate�nými ukazovate�mi kontextu. Celkové 
hodnotenie bude relevantné po ukon�ení projektov, ke� budú k dispozícii konkrétne údaje a dáta 
z jednotlivých projektov. 

Z h�adiska priebežného hodnotenia merate�ných ukazovate�ov kontextu možno teda vyslovi� záver, že 
celkový cie� horizontálnej priority rovnos� príležitostí - zabezpe�i� rovnos� príležitostí pre všetkých a 
predchádzanie všetkým formám diskriminácie v zmysle  základných princípov uplat�ovaných v EÚ – bol 
v sledovanom období roka 2011 pozitívne nap��aný. 

Pracovná skupina pre HP RP 

Za ú�elom zefektívnenia koordinácie HP RP a zárove� zabezpe�enia princípu partnerstva je zriadená na 
MPSVR SR Pracovná skupina pre HP RP, ktorá zasadá minimálne jedenkrát ro�ne. Úlohy jej sekretariátu 
zabezpe�uje ORRRP. V pracovnej skupine majú �lenstvo všetky relevantné RO jednotlivých OP a CKO. 
�lenmi pracovnej skupiny v pozícii pozorovate�ov bez hlasovacieho práva sú zástupcovia OA a CO MF 
SR. V prípade potreby sú na zasadnutia pracovnej skupiny prizývaní zástupcovia z mimovládneho 
sektora a ob�ianskej spolo�nosti, akademickej obce a výskumných inštitúcií s odbornou skúsenos�ou v 
oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, zástupcovia VÚC a miestnych samospráv, podnikate�ských 
a odborových zväzov. V rámci vyšších územných celkov boli zriadené pozície koordinátorov HP, ktorí 
monitorujú a hodnotia realizáciu HP z regionálnych h�adísk. Na základe tejto spolupráce koordinátor HP 
RP dostáva podnety a informácie z jednotlivých regiónov. 

Pracovná skupina najmä: 
• schva�uje SKI HP RP a každú jeho aktualizáciu, 
• pripomienkuje plán hodnotení HP RP na programové obdobie 2007 - 2013, 
• pripomienkuje PIP HP RP, 
• pripomienkuje výro�né správy a závere�nú správu o vykonávaní HP RP, ktoré tvoria podklad pre 

výro�nú a závere�nú správu o vykonávaní NSRR. 

informovanie a publicita 

V oblasti informovania a publicity bolo informovanie zabezpe�ené najmä uverej�ovaním aktuálnych 
informácií na stránke www.gender.gov.sk. Informácie o horizontálnej priorite rovnos� príležitostí boli 
predložené �lenom Výboru pre rodovú rovnos�. 

K získaniu informácii, týkajúcich sa zabezpe�enia hodnotenia a implementácie horizontálnej priority 
rovnos� príležitostí v štrukturálnych fondoch slúžia poradenské  príru�ky a štúdie zverejnené na web 
stránke: www.gender.gov.sk, �as� HP RP. Poradenské príru�ky a štúdie sú zamerané na uplat�ovanie 
horizontálnej priority rovnos� príležitostí v štrukturálnych fondoch v programovom období 2007 – 2013 
a boli spracované v rámci aktuálneho projektu z OP PT. Ide o nasledovné príru�ky a štúdie: 

• Príru�ka uplat�ovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ  

• Príru�ka uplat�ovania horizontálnej priority rovnos� príležitostí v štrukturálnych fondoch 
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• Štúdia  - Nástroje a  metodika monitorovania a hodnotenia horizontálnej priority Rovnos� 
príležitostí v štrukturálnych fondoch 

hodnotenie 

V oblasti hodnotenia bolo ukon�ené vypracovanie správy z priebežného externého hodnotenia HP RP za 
roky 2007 – 2010 zamerané na nastavenie systému uplat�ovanie rovnosti príležitostí v štrukturálnych 
fondoch. Ú�elom hodnotenia bolo zhodnotenie: 
- vhodnosti nastaveného systému relevancie cie�ov a špecifických cie�ov horizontálnej priority rovnos� 

príležitostí vo vz�ahu k Národnému strategickému referen�nému rámcu a prioritným osiam 
jednotlivých opera�ných programov a ich prípadné redefinovanie a reprioritizovanie, 

- správnosti nastavenia merate�ných ukazovate�ov HP RP vo vz�ahu k zadefinovaným cie�om HP RP 
a vo vz�ahu k jednotlivým OP v štrukturálnych fondoch v programovom období 2007 – 2013 a ich 
prípadná úprava resp. zmena, 

- dosiahnute�nosti zadefinovaných cie�ov a výsledkov HP RP a s tým spojená potreba ich úpravy, 
- efektívnosti a ú�innosti implementácie a distribu�ných mechanizmov HP RP v dodávaní výstupov. 

V rámci hodnotiacej správy boli vypracované odporú�ania k obsahovej formulácii cie�ov, odporú�ania pre 
systémové nastavenie HP RP v NSRR, ako aj odporú�ania k merate�ným ukazovate�om. Odporú�ania 
formulované v rámci hodnotenia budú cenné najmä pri nastavovaní systému riadenia a cie�ov HPRP 
v nasledujúcom programovom období. 

Správa z priebežného hodnotenia je zverejnená na webovej stránke koordinátora HP RP 
(www.gender.gov.sk) v slovenskom a anglickom jazyku. Externé hodnotenie uplat�ovania HP RP bolo 
realizované v rámci Opera�ného programu Technická pomoc, Opatrenia 1.2 Hodnotenia a štúdie. 

V rámci aktualizovanej verzie interného manuálu procedúr bol upravený aj systém interného hodnotenia 
HP RP. Celkový preh�ad vypracovaných hodnotiacich správ k HPRP: 

• Interné hodnotiace správy: 
- Analýza výziev z h�adiska HP RP 
- Analýza špecifikácie príspevkov projektov k HP RP 

• Externé hodnotiace správy: 
- Hodnotiaca správa HP RP 1. �as� (Evaluation report on HP Equality of Opportunities part 1) 
- Hodnotiaca správa HP RP 2. �as� (Evaluation report on HP Equality of Opportunities part 2) 

monitorovanie 

Výro�ná správa koordinátora HP RP za rok 2010 bola zaslaná na Centrálny koordina�ný orgán (MDVRR 
SR) v septembri 2010, pri�om posunutie termínu bolo spôsobené hlavne spomínanými organiza�nými 
zmenami a nedostatkom administratívnych kapacít. Výro�ná správa obsahuje informácie o implementácii 
HP RP na úrovni NSRR a na úrovni jednotlivých OP. Zverejnená je na webovej stránke 
www.gender.gov.sk. 

Výro�ná správa bola prezentovaná riadite�kou ORRRP MPSVR SR na zasadnutí Výboru pre rodovú 
rovnos� Rady vlády pre �udské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnos� 1.novembra 2011 na 
MPSVR SR. 

vládny audit 

V sledovanom období v rámci koordinácie implementácie HP RP odbor rodovej rovnosti a rovnosti 
príležitostí MPSVR SR predovšetkým zapracovával zistenia vládneho auditu �.A365 K2340 – HP RP. 
V rámci toho koordinátor HP RP vypracoval aktualizovanú verziu Interného manuálu procedúr 
koordinátora HP RP verzia 5.0, ktorá nadobudla ú�innos� 6.12.2011. Obsahom aktualizácie boli najmä 
metodiky interného hodnotenia, zabezpe�enie efektívnej komunikácie s RO pri odstránení nedostatkov 
implementácie HP RP v OP, úprava procesu prístupových práv k ITMS ako aj zosúladenie so Systémom 
riadenia ŠF a KF. Koordinátor HP RP pripravil aktualizáciu Systému koordinácie implementácie HP RP 
verzia 7.0 s cie�om zosúladi� oblasti monitorovania a hodnotenia HP RP a bol aktualizovaný aj Štatút 
pracovnej skupiny na �alšie prerokovanie.  

V súvislosti s nap��aním požiadaviek auditu boli v roku 2011 vytvorené nasledovné metodiky: 
- metodika kontroly a interného hodnotenia špecifikácie a odborného hodnotenia príspevku projektov 

k nap��aniu; 
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- metodika kontroly a monitorovania výziev vyhlasovaných RO OP z h�adiska HP RP; 
- overovanie súladu merate�ných ukazovate�ov relevantných pre príslušnú výzvu RO OP; 
- metodika kontroly a interného hodnotenia monitorovania HP RP na úrovni projektu; 
- metodika kontroly a interného hodnotenia správnosti (aktuálnosti) a úplnosti údajov v ITMS vo vz�ahu 

k HP RP; 
- metodika kontroly a interného hodnotenia súladu údajov poskytovaných RO s údajmi v ITMS  

a kontrola úplnosti údajov poskytovaných zo strany RO. 

V rámci metodík boli vypracované metódy výberu vzorky kontrolovaných projektov, kontrolné listy, ako aj 
spôsob tvorby analýz zo získaných údajov. Zapracovanie zistení v rámci auditu boli na Orgán auditu 
(Ministerstvo financií SR) zaslané 20.12.2011 a orgánom auditu schválené.  

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržate�ný rozvoj 

Hlavným cie�om horizontálnej priority Trvalo udržate�ný rozvoj (�alej len „HP TUR“) je zabezpe�enie 
environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržate�nosti ekonomického rastu. Špecifické ciele HP TUR sú 
zamerané na štyri oblasti: zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, 
sociálna solidarita a inklúzia a vyrovnaný regionálny rozvoj. 

Jednou z oblastí významne prispievajúcou k TUR je energetická efektívnos�. Koordináciu podpory 
energetiky horizontálne zabezpe�uje ústredný orgán štátnej správy pre energetiku (Ministerstvo 
hospodárstva SR), ktorý zodpovedá za energetickú politiku, zabezpe�uje a plní úlohy, ktoré pre SR 
vyplývajú z nariadení, smerníc a strategických dokumentov EÚ a zárove� má povinnos� informova� EK 
o plnení týchto záväzkov. Je zodpovedný za strategické smerovanie opatrení zameraných na plnenie 
vytý�ených cie�ov štátnej politiky v oblasti energetiky, ako aj za úlohy, ktoré pre SR vyplývajú 
z medzinárodných zmlúv v oblasti energetiky a z �lenstva v medzinárodných orgánoch a inštitúciách. 
Úzko spolupracuje s koordinátorom HP TUR. 

Koordinátor HP TUR je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade 
s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym 
koordinátorom HP TUR je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít (do 30.06.2011 oddelenie 
koordinácie prierezových priorít), ktorý v súlade s uplat�ovaním princípu partnerstva a s cie�om 
zabezpe�enia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP TUR vedie Pracovnú skupinu 
pre HP TUR. 

Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR 
Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

16.02.2011 
rozhodovanie 
per-rollam 
2/2011 

vypracovanie Dodatku �. 3 Štatútu pracovnej 
skupiny pre HP TUR v znení dodatku �. 1 
ú�inného od 25. mája 2009 a dodatku �. 2 
ú�inného od 23. augusta 2010  

schválenie Dodatku �. 3 Štatútu pracovnej 
skupiny pre HP TUR v znení dodatku �. 1 
ú�inného od 25. mája 2009 a dodatku �. 2 
ú�inného od 23. augusta 2010 

15.03.2011 aktualizácia SKI HP TUR, verzia 6.0 (nové 
kompetencie koordinátora v zmysle zistení 
vládneho auditu), problémové okruhy 
implementácie identifikované koordinátorom 
HP TUR, monitorovanie projektov 
s príspevkom OP k HP TUR, problémové 
okruhy implementácie identifikované 
koordinátorom  

neschválenie SKI HP TUR, verzia 6.0 
 

24.03.2011 
rozhodovanie 
per-rollam 
3/2011 

odstránenie problémových �asti v 
aktualizovanom SKI HP TUR, verzia 6.0 

schválenie SKI HP TUR, verzia 6.0, ú�inný od 
01.04.2011 

22.08.2011  
rozhodovanie 
per-rollam 
4/2011 

vypracovanie Dodatku �. 4 Štatútu pracovnej 
skupiny pre HP TUR v znení dodatku �. 1 
ú�inného od 25. mája 2009, dodatku �. 2 
ú�inného od 23. augusta 2010 a dodatku �. 3 
ú�inného od 16.02.2011 

schválenie Dodatku �. 4 Štatútu pracovnej 
skupiny pre HP TUR v znení dodatku �. 1 
ú�inného od 25. mája 2009, dodatku �. 2 
ú�inného od 23. augusta 2010 a dodatku �. 3 
ú�inného od 16.02.2011 

16.11.2011 
rozhodovanie 
per-rollam 
5/2011 

aktualizácia SKI HP TUR, verzia 6.1 
(organiza�né zmeny koordinátora) 

schválenie SKI HP TUR, verzia 6.1, ú�inný od 
01.12.2011 
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V období roku 2011 koordinátor zabezpe�oval celý rad úloh súvisiacich s implementáciou HP TUR: 

koordina�ná �innos� 
• priebežne poskytoval metodické vedenie, poradenstvo a konzultácie pre RO v súvislosti 

s implementáciou HP TUR 
• vyjadroval sa k návrhom Výro�ných správ jednotlivých OP, a to ako z poh�adu zodpovednosti 

koordinátora, tak aj osobitne so zrete�om na príspevok OP k Lisabonskej stratégii 
• priebežne sa vyjadroval k dokumentácii výziev v rámci jednotlivých OP, so zameraním na súlad 

informácií so SKI HP TUR (predovšetkým ukazovatele relevancie k HP, hodnotiace a výberové 
kritériá, príru�ky pre žiadate�a) 

• pripravil podklady do Výro�nej správy o vykonávaní NSRR za rok 2010 –  �as� horizontálnych priorít, 
�as� príspevok k Lisabonskému procesu, ako aj informácie o vykonávaných aktivitách v rámci 
stratégie EÚ pre dunajský región, rovnako pripomienkoval �alšie �asti VS 

• aktualizoval Interný manuál procedúr koordinátora na roky 2007 - 2013 (verzia 7.0 ú�inná 
od 01.04.2011 a verzia 7.1 ú�inná od 15.12.2011) 

• aktívne sa podie�al na práci RKS CKO, ktorá sa zaoberá návrhmi nariadení pre politiku súdržnosti na 
obdobie rokov 2014 - 2020 

monitorovanie 
• priebežne monitoroval ŽoNFP a zazmluvnené projekty v rámci jednotlivých OP,  pri�om využíval 

neverejnú �as� ITMS (CORE) a definovanú vizibilitu HP7, ktorá umož�uje �ítaciu funkciu dát v ITMS 
• vypracoval Výro�nú správu HP TUR za rok 2010, na �o využil informácie RO, výsledky svojej 

monitorovacej �innosti a bilaterálne rokovania s príslušnými RO OP zamerané na vzájomné 
zosúladenie údajov 

• zú�ast�oval sa zasadnutí monitorovacích výborov jednotlivých OP, v rámci ktorých pripomienkoval 
podklady (revízie OP, výro�né správy OP za rok 2010) z poh�adu implementácie HP TUR 

• zú�ast�oval sa rokovaní interných dozorných monitorovacích výborov OP IS a OP KaHR 

hodnotenie 
• realizoval interné hodnotenie ako sú�as� výro�nej správy HP TUR, ktoré sa vykonáva priebežne na 

úrovni každého OP/prioritnej osi/opatrenia a má operatívny charakter 
• pripomienkoval námety EK na systém hodnotení v budúcom období 2014 – 2020 
• zú�ast�oval sa na pracovných stretnutiach �lenov pracovnej skupiny pre hodnotenie organizovanej 

CKO 

publicita a informovanos� 

• pripravil seminár „Monitorovanie a hodnotenie HP IS a HP TUR v procese implementácie“, ktorý sa 
uskuto�nil 22. júna 2011 pre zamestnancov RO/SORO a VÚC a na ktorom sa prezentovali témy ako 
stratégia Európa 2020, problémy implementácie, ukazovate�ov a hodnotení HP IS a HP TUR, politika 
súdržnosti po roku 2013, trvalo udržate�ný rozvoj, Dunajská stratégia 

• priebežne aktualizoval informácie a zverej�oval dokumenty týkajúce sa HP TUR, stratégie Európa 
2020 a Dunajskej stratégie na svojom webovom sídle  

• v rámci publicity a informovanosti sa podie�al na �innosti pracovnej skupiny pre publicitu vedenej 
CKO. 

V súvislosti s riešením záverov vládneho auditu 
• koordinátor vypracoval a zaslal na OA MF SR Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených vládnym auditom �. A363 a �. K2338, ktoré sa týkali overovania výziev 
a hodnotiaceho procesu; ú�elom správy koordinátora bolo uistenie o dostato�nosti a ú�innosti 
riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia HP IS 

• spracoval vysvetlenie k Správe o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym 
auditom (nadväzne na vysvet�ujúcu správu zaslal OA koordinátorovi HP list, v ktorom ho informuje, že 
podporí aktualizáciu relevantných implementa�ných dokumentov, ktorá by mala prispie� 
k efektívnejšiemu systému implementácie ŠF a KF v SR s odporú�aním inicializácie rokovaní CKO 
a RO OP za ú�elom doriešenia predmetnej problematiky) 
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• z dôvodu zefektívnenia implementácie HP IS a v zmysle vyššie uvedeného stanoviska OA, 
koordinátor zaslal na CKO „Vecné návrhy smerujúce k zefektívneniu implementácie“ do najbližšej 
aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF 

• OA MF SR vykonal dokumentárne overenie splnenia opatrení prijatých k odstráneniu nedostatkov 
zistených vládnym auditom A 363 a K2338 (výsledkom overenia bolo konštatovanie splnenia 
všetkých prijatých opatrení zo strany koordinátora). 

Plnenie merate�ných ukazovate�ov HP TUR s relevanciou k OP IS 

Všetky projekty OP IS v realizácii sú relevantné k HP TUR. Na základe priebežného monitorovania 
projektov v ITMS koordinátor konštatuje, že nie sú ukon�ené žiadne projekty. V r. 2011 pribudlo 5 nových 
zmlúv na elektronizáciu služieb krajských miest v rámci PO 1, ktoré však boli v tom istom roku aj 
mimoriadne ukon�ené. Celkový po�et mimoriadne ukon�ených zmlúv o NFP dosiahol k 31.12.2011 po�et 
9; z národných projektov boli ukon�ené Elektronizácia služieb Sociálnej pois�ovne (prijímate�: Sociálna 
pois�ov�a), Elektronické služby da�ových agend (MF SR), Elektronické služby mobilných jednotiek (MV 
SR),  Elektronické služby Ústredného portálu verejnej správy (Úrad vlády SR – NASES). 

Ke�že zatia� nebol ukon�ený žiadny projekt, vo�i r. 2010 sa menia len ukazovatele týkajúce sa po�tu 
zmlúv, objemu finan�ných prostriedkov s príspevkom k HP, výnimo�ne aj iné údaje (dosiahnuté bez 
príspevku OP IS). 

Tabu�ka �. 45 Plnenie fyzických ukazovate�ov na úrovni NSRR k 31.12.2011 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 10 27 23 N/A N/A N/A N/A 23 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 295 295 295 295 

Po�et 
projektov 
s príspevkom 
k HP TUR 
(po�et)  

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 171,36 405,99 261,63 N/A N/A N/A N/A 261,63 

 
Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Objem 
finan�ných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP TUR 
(mil. EUR) 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 
Dosiahnutý 
výsledok 22 22 21 23 22* N/A N/A N/A N/A   22*  

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 19 19 19  

Súhrnný 
index 
inovatívnosti 
(EIS) poradie Východisko 22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 Rok 2005 

Zdroj ITMS 
* EC, Pro Inno Europe 

http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2011 

Tabu�ka �. 46 Stav zazmluvnenia pod�a NUTS III k 31.12.2011 
 

Územie  
NUTS III 

Po�et 
zazmluvnených 
projektov 
celkovo  

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v € 
(EU zdroje) 

Po�et 
zazmluvnených 
projektov 
s príspevkom 
k HP TUR  

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v € 
s príspevkom k 
HP TUR (EU 
zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP TUR 
z celkového objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F=E/C 
Bratislavský      
Trnavský 1 3 824 610,7 1 3 824 610,7 100 % 
Tren�iansky 1 3 840 287,95 1 3 840 287,95 100 % 
Nitriansky 1 3 827 172,6 1 3 827 172,6 100 % 
Žilinský 1 3 850 873,2 1 3 850 873,2 100 % 
Banskobystrický 1 3 824 908,2 1 3 824 908,2 100 % 
Prešovský 1 3 844 180,08 1 3 844 180,08 100 % 
Košický 1 3 847 117,85 1 3 847 117,85 100 % 
Projekty 
nezaradené  
do NUTS III  

16 234 774 921,21 16 234 774 921,21 100 % 
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Spolu 23 261 634 071,71 23 261 634 071,71 100 % 
Zdroj: ITMS 

 
Tabu�ka �. 47 Plnenie fyzických ukazovate�ov pod�a SKI na úrovni prioritnej osi k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 
Prioritná os �. 1  

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1370 1370 1370 1370 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest  (po�et) Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 3122 N/A N/A N/A N/A 31 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 709 709 709 709 

Po�et 
zavedených 
elektronických 
služieb 
dostupných 
online 
(po�et) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os �. 2  
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 192 192 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest  (po�et) Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0    0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 5 5 

Po�et 
zavedených 
elektronických 
služieb 
dostupných 
online 
(po�et) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os �. 3  
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest  (po�et) Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 105 
000 

105 
000 

Po�et 
novopripojených 
obyvate�ov na 
širokopásmový 
internet (po�et) Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Zdroj: ITMS 

                                                      
22 Po�et riadne ukon�ených projektov: 0. Hodnota vykázaná na základe priebežných monitorovacích správ zazmluvnených 
projektov v realizácii. 
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5. VE�KÉ PROJEKTY 

V roku 2011 na základe konzultácií s DG Regio a JASPERS bol prehodnotený zámer spôsobu 
implementácie PO3 OPIS a príprava pôvodne plánovaných troch národných projektov, ktoré mali 
zabezpe�ova� výstavbu regionálnych širokopásmových sietí do bielych miest SR, bola nahradená 
prípravou jedného ve�kého projektu PO3 OPIS. Prijímate�om projektu bude NASES. 

Podmienkou implementácie ve�kého projektu ostáva úspešné ukon�enie notifika�ného procesu štátnej 
pomoci, legislatívneho procesu novelizácie zákona �. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z 
fondov Európskeho spolo�enstva v znení neskorších predpisov, zabezpe�enie informácie pre zasadnutie 
vlády SR a samotné schválenie ve�kého projektu EK. 



 91 

6.TECHNICKÁ POMOC 

V rámci OPIS je vy�lenená finan�ná alokácia na technickú pomoc v celkovej výške 36 569 278 €, pri�om 
financovanie zo zdrojov EFRR je 31 083 886 € a zo zdrojov štátneho rozpo�tu je 5 485 392 €. Rozdelenie 
finan�ných prostriedkov v rámci prioritnej osi Technická pomoc OPIS medzi RO OPIS a SORO MF SR 
a SORO MK SR je predmetom Zmluvy o poskytnutí finan�ných prostriedkov na zabezpe�enie 
delegovaných právomocí SORO a �inností platobnej jednotky podpísanej d�a 14.12.2007 v znení jej 
dodatkov (SORO MF SR) a Zmluvy o poskytnutí finan�ných prostriedkov na zabezpe�enie delegovaných 
právomocí SORO podpísanej d�a 04.09.2009 v znení jej dodatkov (SORO MK SR). Predmetom týchto 
zmlúv je poskytnutie finan�ných prostriedkov z prioritnej osi technická pomoc na zabezpe�enie 
delegovaných právomocí príslušného SORO v rámci implementácie OPIS tak, aby celý proces bol 
úspešný, plynulý a na zodpovedajúcej odbornej úrovni. 

Ku d�u 31.12.2011 v rámci prioritnej osi 4 Technická pomoc OPIS bola zazmluvnená suma (bez 
mimoriadne ukon�ených projektov) vo výške 29 447 916,23 €, �o predstavuje približne 80,53 % z celkovej 
alokácie prostriedkov na prioritnú os 4, pri�om výška zazmluvnených prostriedkov za zdroje EFRR 
predstavuje sumu 25 030 728,78 € a výška zazmluvnených prostriedkov za zdroje štátneho rozpo�tu 
predstavuje sumu 4 417 187,45 €. �erpanie finan�ných prostriedkov pre projekty technickej pomoci 
v rámci prioritnej osi �.4 OPIS k 31.12.2011 bolo kumulatívne na úrovni 16 899 854,16 EUR, �o 
predstavuje 46,21 % z celkovej alokácie pre prioritnú os a zárove� 57,39 % z celkovej sumy 
zazmluvnených finan�ných prostriedkov pre prioritnú os. Údaje sú uvedené so zapo�ítaním vrátených 
nezrovnalostí a bez mimoriadne ukon�ených projektov, pri ktorých nebolo žiadne �erpanie NFP.  



Tabu�ka �. 48: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 4 Technická pomoc k 31.12.2011 

Opatrenie 
Po�et 

prijatých 
ŽoNFP 

Po�et 
zamietnutých 

ŽoNFP 

Po�et 
schválených 

ŽoNFP 

Po�et 
zazmluvnených 

projektov 

Po�et projektov 
v realizácii 

Po�et 
ukon�ených 

projektov 

Po�et 
ukon�ených 

projektov  
4.1 18 0 18 18 7 10 1 

4.2 21 3 18 17 5 7 5 

Celkom 39 3 36 35 12 17 6 
Finan�né vy�íslenie ŠF/KF a ŠR v €   

Opatrenie 

Výška 
žiadaného 
príspevku 

(NFP) 

Výška 
neschválenéh
o žiadaného 
príspevku 

(NFP) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
vrátených 

prostriedkov 

Výška riadne 
ukon�ených 
projektov23 

Výška 
mimoriadne 
ukon�ených 

projektov 

4.1 11 774 203,58 0 11 774 203,58 11 509 233,99 6 774,26 4 194 741,43 99 000 
4.2 47 583 592,79 15 401 501,77 32 182 091,02 17 938 682,24 0 3 985 757,62 13 343 408,78 

Celkom 59 357 796,37 15 401 501,77 43 956 294,60 29 447 916,23 6 774,26 8 810 499,05 13 442 408,78 
Zdroj: RO 

                                                      
23 Objem �erpaných prostriedkov NFP. 



Tabu�ka �. 49: Preh�ad využitia prostriedkov technickej pomoci pod�a prioritných �inností – kumulatívne 
k 31.12.2011 

Zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 

Prioritné �innosti 
v € ako % z alokácie na 

TP programu 

ako % z celkovej 
zazmluvnenej sumy na 

TP programu 
Školenia, monitorovacie, pracovné 
a koordina�né skupiny, výbory 
a komisie 

542 377,00 1,74 2,17 

Hodnotenie a štúdie 8 405 782,81 27,04 33,58 
Informovanie a publicita 873 438,63 2,81 3,49 
Mzdy 13 844 413,52 44,54 55,31 
Prevádzkové �innosti a cestovné 
náhrady 431 800,81 1,39 1,72 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, 
nábytok, autá a pod.) 377 858,80 1,22 1,51 

Ostatné (všeobecné a špeciálne služby) 555 057,23 1,79 2,22 
Spolu 25 030 728,80 80,53 100 

Zdroj: ITMS 

Tabu�ka �. 50: Preh�ad využitia prostriedkov technickej pomoci pod�a prioritných �inností od 01.01.2011 
k 31.12.2011 – �erpanie finan�ných prostriedkov 

�erpanie  (EÚ zdroje) 

Prioritné �innosti 
v € ako % z alokácie na 

TP programu 

ako % z celkovej 
zazmluvnenej sumy na 

TP programu 
Školenia, monitorovacie, pracovné 
a koordina�né skupiny, výbory 
a komisie 

2 999,47 0,01 0,01 

Hodnotenie a štúdie 2 187 500,87 7,04 8,74 
Informovanie a publicita 1 921,85 0,01 0,01 
Mzdy 1 571 747,55 5,06 6,28 
Prevádzkové �innosti a cestovné 
náhrady 

(2 753,98) 
-3 004,13 * -0,01 -0,01 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, 
nábytok, autá a pod.) 914,16 0,00 0,00 

Ostatné (všeobecné a špeciálne služby) 5 339,37 0,02 0,02 

Spolu (3 773 177,25) 
3 767 419,14* 12,12 15,05 

Zdroj: ITMS 
* - po odpo�ítaní nezrovnalostí k ukon�eným projektom 21140120007 a 21140120010 

Z celkových zazmluvnených finan�ných prostriedkov pre prioritnú os 4 OPIS pod�a prioritných �inností bol 
najvyšší podiel zazmluvnených finan�ných prostriedkov za oblas� miezd, v hodnote 44,54 % z alokácie 
technickej pomoci. Nasleduje prioritná �innos� hodnotenie a štúdie v hodnote 27,04 %. V priebehu roka 
2011 sa najviac finan�ných prostriedkov �erpalo na prioritnú tému „hodnotenie a štúdie“, v celkovej sume 
2 187 500,87 € a prioritnú tému „mzdy“, v celkovej sume 1 571 747,55 €. V priebehu roka 2011 boli 
v rámci schválených projektov pre PO4 OPIS �erpané finan�né prostriedky na základe schválených 
žiadostí o platbu v celkovom objeme 4 432 258,20 € (z toho zdroje EÚ vo výške 3 767 419,14 € a zdroje 
ŠR vo výške 664 839,06 €). Z tohto objemu predstavovali schválené žiadosti o platbu pre opatrenie 4.1 
(Technická pomoc pre RO OPIS) �iastku 765 808,04 € (z toho zdroje EÚ vo výške 650 936,73 € a zdroje 
ŠR vo výške 114 871,31 €). Schválené žiadosti o platbu pre opatrenie 4.2 (Technická pomoc pre SORO 
OPIS) predstavujú �iastku 3 666 450,16€ (z toho zdroje EÚ vo výške 3 116 482,41 € a zdroje ŠR vo 
výške 549 967,75 €). 

V roku 2011 boli v rámci prioritnej �innosti „hodnotenie a štúdie“ finan�né prostriedky použité na 
vypracovanie štúdií uskuto�nite�nosti pre projekty pripravované v rámci programovania prioritnej osi 1. 
�alej boli Riadiacim orgánom OPIS zrealizované hodnotenia OPIS tak, ako je uvedené v �asti 2.7.2 tejto 
správy. Do tejto prioritnej �innosti patria aj finan�né prostriedky vynaložené na zabezpe�enie �inností 
súvisiacich s realizáciou zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, Interného 
dozorného a monitorovacieho výboru OPIS a �alších pracovných rokovaní a stretnutí na úrovni RO a 
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SORO. Pokia� ide o prioritnú �innos� informovanie a publicita, v rámci nej boli financované �innosti tak, 
ako sú uvedené v �asti 7 tejto správy. 

V roku 2011 v záujme zlepšenia koordinácie projektov prioritnej osi 1, eliminácie rizík daných logickým 
a �asovým nesúladom jednotlivých projektov a elektronických služieb bolo v rámci Ak�ného plánu 
zrýchlenia �erpania a implementácie OPIS pre prioritnú os 1 prijaté opatrenie vytvori� projektovú 
kanceláriu na MFSR. Na zabezpe�enie potrebných expertov na výkon jej odbornej �innosti bol Riadiacim 
orgánom OPIS schválený projekt pre SORO MF SR. 

Tabu�ka �. 51: �erpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2011 

�erpanie prostriedkov v roku N  
(EU zdroje) v € 

�erpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v € 

 

Záväzok  
2007 - 2013 

 za EÚ zdroje v € Celkom % zo záväzku 
2007 - 2013 Celkom % zo záväzku 

2007 - 2013 
Prioritná os 4  31 083 886,00 3 767 419,14 12,12 14 364 874,89 46,21 
Opatrenie 4.1 12 643 154,00 650 936,73 5,15 4 773 935,53 37,76 
Opatrenie 4.2 18 440 732,00 3 116 482,41 16,90 9 590 939,36 52,01 
Zdroj: CO 

Tabu�ka �. 52: Plnenie fyzických ukazovate�ov na úrovni PO4 k 31.12.2011 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 11 16 21 29 N/A N/A N/A N/A 29 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 35 35 35 

Po�et 
projektov 
(merná 
jednotka) 
[výstup]24 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

39 58 68 71 78 N/A N/A N/A N/A 78 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 80 80 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest (merná 
jednotka) 
[výsledok]24 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Pozn. 1 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

16 24 26 30 34 N/A N/A N/A N/A 34 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 34 34 34 34 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
mužmi (merná 
jednotka) 
[výsledok]24 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Pozn. 1 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

23 34 42 41 44 N/A N/A N/A N/A 44 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 46 46 46 46 

Po�et 
vytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
ženami (merná 
jednotka) 
[výsledok]24 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Pozn. 1 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 6 9 9 N/A N/A N/A N/A 9 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 14 14 14 

Po�et 
vypracovaných 
štúdií (merná 
jednotka) 
[výsledok] 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Pozn. 2 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

N/A N/A N/A N/A 84,80 N/A N/A N/A N/A 84,80 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 100 100 

Pomer 
plánovaných a 
reálnych 
hodnôt 
ukazovate�ov 
(merná 
jednotka) 
[dopad] 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Pozn. 3 

                                                      
24 V zmysle usmernenia CKO a požiadavky EK už nie je merate�ný ukazovate� TP vykazovaný ako core indikátor OP. 
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Dosiahnutý 
výsledok 

0 100 100 77,94 62,82 N/A N/A N/A N/A 62,82 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 100 100 

Percento 
pracovníkov 
RO a SORO 
zapojených do 
systému 
celoživotného 
vzdelávania 
(merná 
jednotka) 
[výsledok] 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Pozn. 4 

Zdroj: RO 
Pozn. 1: Vykázaná hodnota ukazovate�a je za 3 projekty v realizácii. 
Pozn. 2: Vykázaná je hodnota ukazovate�a za 1 ukon�ený projekt aj 1 projekt v realizácii (hodnota ukazovate�a „po�et 
vypracovaných štúdií“ za 1 ukon�ený projekt je 2). 
Pozn. 3: Vykázaná je hodnota ukazovate�a za 17 ukon�ených projektov aj 13 projektov v realizácii (hodnota ukazovate�a „Pomer 
plánovaných a reálnych hodnôt ukazovate�ov“ za 17 ukon�ených projektov je 70,28 %). 
Pozn. 4: Vykázaná hodnota ukazovate�a je za 2 projekty v realizácii. Z celkového po�tu vytvorených pracovných miest (78) bolo do 
systému celoživotného vzdelávania zapojených 12 pracovníkov RO, 37 pracovníkov SORO MF SR a žiadny pracovník SORO MK 
SR. 

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov 

V rámci projektov technickej pomoci OPIS, ktoré sú v realizácii, sa dá konštatova�, že stanovené 
ukazovatele fyzického pokroku implementácie na úrovni prioritnej osi 4 OPIS sa darí nap��a� úspešne 
a zárove� primerane k úrovni �erpania finan�ných prostriedkov pre tieto projekty. Celkové percento 
splnenia hodnôt stanovených ukazovate�ov pre prioritnú os 4 OPIS je na úrovni 84,8 %, pri�om k ich 
dosiahnutiu sa k 31.12.2011 vy�erpalo 46,21 % z alokácie finan�ných prostriedkov pre technickú pomoc 
OPIS. Pri hodnotení nap��ania stanovených ukazovate�ov fyzického pokroku za projekty v rámci prioritnej 
osi 4 OPIS, ktoré boli ukon�ené možno konštatova�, že percento splnenia hodnôt stanovených 
ukazovate�ov pre prioritnú os 4 OP IS je na úrovni 70,28 %. Z celkového po�tu 29 projektov pre PO4 
OPIS je 17 projektov ukon�ených. 

V prípade úspešnej implementácie všetkých schválených projektov PO4 OPIS, ktoré doteraz neboli 
ukon�ené dôjde k naplneniu stanovených ukazovate�ov fyzického pokroku na úrove� 90,83 %. 

Preh�ad plnenia  jednotlivých ukazovate�ov fyzického pokroku : 
- po�et vypracovaných štúdií – predpokladá sa 10 vypracovaných štúdií zo stanoveného cie�ového 

po�tu 14 vypracovaných štúdií; 
- percento pracovníkov RO a SORO zapojených do systému celoživotného vzdelávania – po ukon�ení 

projektov v realizácii bude 85,54 % pracovníkov RO a SORO zapojených do systému celoživotného 
vzdelávania, pri�om cie�ová hodnota ukazovate�a je 100 %; 

- po�et projektov – po ukon�ení projektov v realizácii bude celkový po�et zrealizovaných projektov 29, 
cie�ová hodnota ukazovate�a je schválená v po�te 35. 
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7.INFORMOVANOS� A PUBLICITA 

1) Aktivity v oblasti informovanosti a publicity v roku 2011 boli realizované na základe Ro�ného 
komunika�ného plánu OPIS na rok 2011 vypracovaného v nadväznosti na Komunika�ný plán OPIS 2007 
– 2013. Cie�om týchto aktivít bolo informovanie odbornej, ale aj širokej verejnosti o aktuálnom stave 
implementácie OPIS, o aktuálnych výzvach, o možnostiach financovania projektov. 

V roku 2011 nenastali významné zmeny v Komunika�nom pláne Opera�ného programu Informatizácia 
spolo�nosti pod�a �lánku 4(2c) nariadenia EK �.1828/2006.Schválená revízia OPIS v roku 2011 nemala 
vplyv na aktivity komunika�ného plánu. 

Pod�a Komunika�ného plánu OPIS 2007 – 2013 bolo v roku 2011 vy�lenených na informovanie 
a publicitu 764 706 Eur. Riadiacemu orgánu  OPIS bol v roku 2011 schválený projekt „Aktivity 
Komunika�ného plánu OPIS na rok 2011“, ktorý bol v priebehu roka 2011 postupne realizovaný. Na tento 
projekt bola schválená výška NFP 37 000 Eur, �o predstavuje 0,92 % z celkovej alokácie EFRR ur�enej 
na informovanos� a publicitu OPIS na obdobie 2007 - 2013. V tejto súvislosti je potrebné poznamena�, že 
v roku 2011 nebola obstaraná žiadna dodávate�ská agentúra na Úrade vlády SR, ktorá by zabezpe�ila 
mediálne a propaga�né aktivity. Táto situácia viedla k tomu, že RO OPIS, spolu so SORO MF SR 
a SORO MK SR zabezpe�ovali informovanos� a publicitu prevažne z interných zdrojov. Vzh�adom 
k nedostato�nému pokroku v implementácii boli vykonané aktivity v tejto oblasti posta�ujúce. 

2) Podujatia s ú�as�ou predstavite�ov RO OPIS, SORO MF SR a SORO MK SR v roku 2011: 
o  Konferencia OPIS k PO 1, 28.04.2011 v Bratislave 
o  Celoslovenská konferencia OPIS, 25.05.2011 v Bratislave 
o  iDEME, 22.06.2011v Bratislave 
o  Workshop - Elektronizácia miest a obcí, 19.09.2011 v Bratislave 
o  IT Summit 2011& IT GALA, 06.10.2011 v Bratislave 
o Medzinárodný kongres ITAPA, 25.10. - 26.10.2011 v Bratislave 
o  Národná konferencia OPIS, 25.10. - 26.10.2011 v Bratislave 
o eFOCUS konferencia, seminár DCOM, 23.11.2011 v Bratislave 

 
3) Pod�a �l. 7 Nariadenia Komisie 1828/2006 Riadiaci orgán zabezpe�í minimálne jednu ve�kú informa�nú 
aktivitu za rok. Hlavnou informa�nou aktivitou za rok 2011 v rámci OPIS zameranou na prezentáciu 
výsledkov u odbornej a širokej verejnosti bola Národná konferencia OPIS, ktorú organizoval Riadiaci 
orgán OPIS na Úrade vlády SR v spolupráci so sprostredkovate�skými orgánmi OPIS na Ministerstve 
financií SR a Ministerstve kultúry SR. Konferencia sa konala v d�och 25.-26. októbra 2011v kongresových 
priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave. Na konferencii boli prezentované projekty dvoch 
najdôležitejších prijímate�ov  prioritnej osi 1 OPIS z h�adiska dopadu na fungovanie verejnej správy a z 
h�adiska dôležitosti služieb pre ob�anov - Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zdravotníctva SR. V rámci 
�alšieho priebehu konferencie odzneli  ešte nasledovné témy: elektronické verejné obstarávanie, 
elektronické služby katastra nehnute�ností, elektronické colné konanie a elektronizácia agend sociálnych 
dávok a poistenia, ktoré po úspešnom naplnení budú ma� ve�ký prínos pre ob�anov, ale aj pre 
podnikate�ské subjekty. Po�as druhého d�a Národnej konferencie OPIS odzneli prezentácie viacerých 
prijímate�ov národných projektov prioritnej osi 2 OPIS, ktorá je zameraná na financovanie projektov 
digitalizácie obsahu pamä�ových a fondových inštitúcií - Digitálna galéria, Digitálne múzeum a Digitálna 
audiovízia. Cie� konferencie, ktorým bolo informovanie verejnosti o aktuálnom stave implementácie 
a plánoch v rámci OPIS, bol prostredníctvom širokej ponuky prezentácií k projektom úspešne naplnený. 

�alšími aktivitami, ktoré prispeli k informovaniu o OPIS bola organizácia Celoslovenskej konferencie 
Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti, ktorá sa konala d�a 25. mája 2011 v hoteli Bôrik. Na 
konferencii bol 185 ú�astníkom prezentovaný zástupcami Riadiaceho orgánu OPIS, 
Sprostredkovate�ských orgánov MK SR a MF SR stav implementácie OPIS a konkrétnych národných 
projektov Ministerstva vnútra SR, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, stav implementácie elektronických služieb v zdravotníctve, ak�ný plán 
implementácie prioritnej osi 1 „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb“, aktuálny 
stav v implementácii prioritnej osi 2 „Rozvoj pamä�ových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry“ a aktuálny stav v prioritnej osi 3 „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“. 

D�a 28. apríla 2011 sa v hoteli Gate One v Bratislave uskuto�nila Konferencia OPIS k PO 1, ktorú 
organizoval Sprostredkovate�ský orgán Ministerstvo financií SR. Na konferencii zástupcovia MF SR 
informovali odbornú verejnos� o aktuálnom stave implementácie prioritnej osi 1 „Elektronizácia verejnej 
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správy a rozvoj elektronických služieb“, �alej predstavitelia SORO MF SR oboznámili prítomných 
s úlohami programovej kancelárie a s novými plánovanými projektmi. Sú�as�ou konferencie bola tiež 
téma finan�ného riadenia projektov, v rámci ktorej boli prezentované naj�astejšie zistenia pri realizácií 
administratívnej kontroly a kontrol na mieste projektov OPIS. 

SORO MF SR usporiadal v priebehu roka 2011 štyri verejné prezentácie štúdií uskuto�nite�nosti, na 
ktorých sa zú�astnila odborná, ale aj široká verejnos�. Už o prvú prezentáciu prejavila verejnos� ve�ký 
záujem. V rámci prezentácií tém bol vyhradený priestor na diskusiu k jednotlivým štúdiám. Verejné 
prezentácie boli zavedené za ú�elom oboznámi� verejnos� s pripravovanými štúdiami a ú�astníci sa mali 
možnos� dozvedie� prínos prezentovaného projektu pre ob�anov a verejnú správu, východiská projektu, 
navrhované riešenia, harmonogram realizácie projektu a jeho rozpo�et. 

�alšou aktivitou zo strany SORO MF SR bolo zavedenie Hodín otázok a odpovedí za ú�elom zvýšenia 
informovanosti verejnosti. Stretnutia boli dostupné pre novinárov, odbornú, ale aj laickú verejnos�. Každá 
Hodina otázok a odpovedí mala ur�enú tému, ktorú viedol generálny riadite� Sekcie informatizácie 
spolo�nosti MF SR. Na stretnutiach mali ú�astníci možnos� klás� otázky týkajúce sa OPIS. V priebehu 
roku 2011 sa týchto stretnutí uskuto�nilo 14. 

4) Cie�ové skupiny, pre ktoré boli informa�né aktivity v rámci informovanosti a publicity OPIS ur�ené, boli 
najmä potenciálni prijímatelia, odborná verejnos�, predstavitelia IT firiem,  zástupcovia verejnej správy 
a samosprávy, ktorí sú prostredníctvom týchto aktivít informovaní o možnostiach získania prostriedkov z 
EU fondov, financovania projektov, oprávnenosti výdavkov, ale aj široká verejnos�, ktorá bola 
prostredníctvom informa�ných aktivít a kampaní OPIS oboznámená s jeho cie�mi, ich postupným 
nap��aním a prínosom pri zjednodušení riešení potrieb ob�anov v každodennej komunikácii s verejnými 
inštitúciami. 

Informa�né aktivity z interných zdrojov boli zamerané na uvedené cie�ové skupiny: žiadatelia/prijímatelia, 
široká verejnos� a odborná verejnos�. Uvedené aktivity boli zabezpe�ené aj prostredníctvom webových 
sídiel www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk, www.opis.culture.gov.sk. Informácie na uvedených 
webových sídlach boli priebežne po�as roka dop��ané a aktualizované. �innosti, ktoré boli zabezpe�ené 
z interných zdrojov pomocou webových sídiel boli nasledovné: 

o komunikácia na sídle zabezpe�ená prostredníctvom poradne 
o uverej�ovanie aktuálnych výziev 
o aktualizovanie obsahu, zverej�ovanie aktualít, aktualizácia dokumentov 
o zlepšenie a rozšírenie funkcií existujúcich aplikácií – kalendár podujatí pre externých 

užívate�ov 
o tvorba bannerov pod�a aktuálnych požiadaviek 
o zoznam prijímate�ov, názov operácie a výška sumy z verejných financií pridelených pre 

tieto operácie 
 
Webové sídlo Riadiaceho orgánu na Úrade vlády SR www.opis.gov.sk zaznamenalo v priebehu roka 
2011 celkový po�et návštev 22 027, pri�om absolútny po�et jedine�ných návštevníkov bol 9 002, po�et 
zobrazení stránky v priebehu roka 2011 bol 77 763.Z analýzy návštevnosti webového sídla vyplýva, že 
priemerná d�žka návštevnosti užívate�om sú 3 minúty a naj�astejšími návštevníkmi z poh�adu krajín sú 
okrem Slovenskej republiky, �eská republika, Nemecko, Ve�ká Británia, Belgicko. 
 
Po�et  návštevníkov za  rok 2011 na webové sídlo sprostredkovate�ského orgánu OPIS na Ministerstve 
financií SR www.informatizacia.sk bol42 489, po�et kliknutí na web bolo 328 918, �o v porovnaní s rokom 
2010, kedy po�et návštevníkov na uvedené webové sídlo bol 2 613 a po�et kliknutí bol 9 398 predstavuje 
nieko�konásobný nárast návštev na sídlo, a teda aj zvýšený záujem o témy OPIS, informatizácia 
spolo�nosti a eGovernment. 
 
Po�et návštev na webové sídlo sprostredkovate�ského orgánu OPIS na Ministerstve kultúry SR 
www.opis.culture.gov.sk  v priebehu roka 2011 bol 697 návštevníkov na sídle. Hlavným cie�om webového 
sídla bolo poskytovanie aktuálnych informácií súvisiacich s implementáciou PO2 OPIS, poskytnú� 
relevantnú dokumentáciu k výzvam/písomným vyzvaniam, odkazy na iné stránky, aktuálne informácie 
oh�adom seminárov, konferencií a iných podujatí. 
 
5) �alšie informa�né aktivity realizované v rámci OPIS: 
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a) Osobné, telefonické, e-mailové konzultácie, porad�a na www.informatizacia.sk – priebežne 
poskytované informácie primárne k štúdiám uskuto�nite�nosti, k vyhláseným výzvam a ich 
konkrétnym podmienkam, informácie poskytované prostredníctvom programovej kancelárie zriadenej 
na MF SR. 

b) Direct marketing – OPIS Newsletter, periodikum vo forme elektronického �asopisu vo formáte .pdf, 
rozposielané e-mailom vládnym inštitúciám, predstavite�om miest, obcí a organizáciám zaujímajúcim 
sa o OPIS poskytoval na pravidelnej báze svojim �itate�om množstvo aktuálnych informácií 
o implementácii OPIS, udalostiach a eventoch súvisiacich s OPIS, vyhlásených výzvach, štúdiách 
uskuto�nite�nosti a podobne. OPIS Newsletter je dostupný na webových sídlach 
www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk. Elektronický newsletter OPIS News bol distribuovaný 
štyrikrát v priebehu roka 2011 na 3 500 e-mailových adries. 
 

c) Tla�ové správy (8 ks) k vyhláseným výzvam OPIS prioritnej osi 1, v priebehu roka 2011 bolo 
publikovaných v spolupráci s oddelením komunikácie s verejnos�ou MF SR a tla�ovým odborom ÚV 
SR v rôznych printových i elektronických médiách  nasledovne: 
• Národný projekt: Elektronické služby Finan�nej správy I - Oblas� da�ová - 06.10.2011, opätovné 
zverejnenie písomného vyzvania - 07.12.2011 
• Národný projekt: Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR - 06.10.2011 
• Národný projekt: Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR - 06.10.2011 
• Národný projekt: Dátové centrum obcí a miest - 13.12.2011 
• Národný projekt: Elektronické služby stavebného poriadku a územného plánovania- 22.12.2011 
• Národný projekt: Elektronické služby Sociálnej pois�ovne - 22.12.2011 
• Národný projekt: Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky - 22.12.2011 
• Národný projekt: Elektronická zbierka zákonov - 22.12.2011 

Tla�ové správy (9 ks) k vyhláseným výzvam OPIS prioritnej osi 2,v priebehu roka 2011 bolo 
publikovaných v spolupráci s oddelením komunikácie s verejnos�ou MK SR a tla�ovým odborom ÚV 
SR v rôznych printových i elektronických médiách  nasledovne: 
• Národný projekt: Digitálna galéria - 02.06.2011 
• Národný projekt: Digitálny pamiatkový fond - 09.06.2011 
• Národný projekt: Digitálne múzeum - 09.06.2011 
• Národný projekt: Digitálna knižnica a digitálny archív - 16.06.2011 
• Národný projekt: Digitálna audiovízia - 16.06.2011 
• Národný projekt: Centrálna aplika�ná infraštruktúra a registratúra - 01.07.2011 
• Národný projekt: Centrálny dátový archív - 01.07.2011 
• Národný projekt: Harmonizácia informa�ných systémov- 01.07.2011  
• Národný projekt: Dokumenta�no-informa�né centrum rómskej kultúry - 08.07.2011 

d) �lánky, správy a príspevky v tla�i, rozhlase, televízii a na internete venované alebo dotýkajúce sa 
digitalizácie a elektronizácie verejnej správy: 
• tla�ové agentúry: TASR, SITA, �TK, tla�ové oddelenie ÚV SR, MF SR 
• rozhlasové stanice: Slovenský rozhlas, Rádio Expres 
• televízne stanice: TV Markíza, STV, TV Joj, TA3 
• denníky: Hospodárske noviny, SME, Pravda, Plus 1 de�, Nový �as 
• týždenníky: Trend, Žurnál, Plus 7 dní, Týžde� 
• internet: predovšetkým inet.sk, webnoviny.sk, spravy.pravda.sk, sme.sk, aktualne.sk, at�. 
 

e) Rozhovory a príspevky predstavite�ov ÚV SR, MF SR, MK SR v elektronických i printových médiách 
(STV, TA3, IT ro�enka, at�.). Aktuálne témy v rámci OPIS boli priebežne uverej�ované aj v �asopise 
EUROKOMPAS, mesa�níku o štrukturálnych fondoch vydávaného v gescii Centrálneho 
koordina�ného orgánu. 

 
Pod�a monitoringu médií tla�ového oddelenia Úradu vlády SR sa poznámka o Opera�nom programe 
Informatizácia spolo�nosti a informatizácii uvádza v 172 záznamoch a text o OPIS je uvedený v 64 
záznamoch v rámci všetkých mienkotvorných médií na Slovensku v priebehu roka 2011. 
 
K budovaniu povedomia o OPIS okrem spomenutých �inností prispelo taktiež vydanie pravidelnej 
publikácie IT ro�enka 2011, ktorú vydal SORO MF SR v náklade 6 000 ks. IT ro�enka 2011 obsahovala 
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nasledovné témy v rámci OPIS: správa o pokroku v oblasti informatizácie, preh�ad výziev OPIS, 
spokojnos� so základnými e-službami verejnej správy. 
 
D�a 01. júna 2011 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskuto�nil seminár pre žiadate�ov národných projektov 
zameraných na digitalizáciu pre prioritnú os 2 „Rozvoj pamä�ových a fondových inštitúcií a obnova ich 
národnej infraštruktúry“ Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti. Ú�astníci boli oboznámení s 
dokumentmi, ktoré je potrebné predloži� pri Žiadosti o nenávratný finan�ný príspevok. Záver programu bol 
venovaný prednáške k verejnému obstarávaniu a prednáške k finan�nej analýze projektov. 

�alšou aktivitou v rámci publicity bola organizácia workshopu k téme „Elektronizácia miest a obcí v rámci 
Opera�ného programu Informatizácia spolo�nosti“, ktorý sa konal 19. septembra 2011 v priestoroch 
hotela Bôrik, na ktorej zástupcovia RO ÚV SR, SORO MF SR spolu s predstavite�mi miesta obcí h�adali 
riešenia a možnosti �alšej spolupráce v rámci OPIS. 

V priebehu roku 2011 sa SORO MF SR podie�al  pri organizovaní konferencie iDEME, ktorá sa 
uskuto�nila 22. júna 2011 v Bratislave. Na konferencii zástupcovia SORO MF SR prezentovali aktuálne 
témy v rámci implementácie OPIS, ako projekty pre samosprávu v rámci opatrenia 1.2 OPIS, aktuálny 
stav a perspektíva prioritnej osi 1 OPIS, aktuálny stav projektu CEP, digitálna agenda pre Európu, priority 
vlády pri budovaní eGovernmentu. 

SORO MF SR prezentoval aktuálne témy v rámci OPIS aj na konferencii Summit ITAS, ktorá sa konala 6. 
októbra 2011 v Bratislave. Nosnou témou konferencie bola Informatizácia spolo�nosti na Slovensku, 
pri�om hlavnými piliermi konferencie boli témy, ktoré sa vz�ahovali na Informa�no-komunika�né 
technológie (IKT) a OPIS. Témy, ktoré prezentovali zástupcovia SORO MF SR boli stratégia OPIS, 
legislatívne a vecné zámery, zákon o eGovernmente, zákon o informa�nej bezpe�nosti, aktuálne výstupy 
vybraných projektov, �alšie zameranie programovej kancelárie. K téme OPIS odzneli tiež prezentácie 
predstavite�ov z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a z Najvyššieho kontrolného úradu SR 
k aktuálnemu stavu implementácie národných projektov. 

Cloud vo verejnej správe bol témou eFOCUS konferencie 23. novembra 2011 v bratislavskom 
Technopole, ktorej spoluorganizátorom bol SORO MF SR. V rámci konferencie sa konal seminár DCOM, 
na ktorom generálny riadite� Sekcie informatizácie spolo�nosti MFSR prezentoval víziu OPIS k projektu 
Datacentrum obcí a miest (DCOM), ktorý bude prvým skuto�ným privátnym cloudom pre samosprávu. 
Na�rtol aj koncepciu rozvoja cloudových služieb vo verejnej správe. Prezentované boli aj viaceré 
dostupné aplikácie a služby pre samosprávu. 

K zvýšeniu povedomia o zna�ke OPIS prispelo aj obstaranie reklamných predmetov ozna�ených logom 
EÚ a OPIS: papierové tašky, perá, USB k�ú�e, bloky na písanie, ktoré boli obstarané elektronickou 
aukciou ako zákazka s nízkou hodnotou v spolupráci s oddelením verejného obstarávania na ÚV SR. 
Reklamné predmety boli distribuované ú�astníkom Národnej konferencie OPIS a iných podujatí. 
 
6) Na základe �l. 7, ods. 2 Nariadenia Komisie (ES) �. 1828/2006 zabezpe�uje riadiaci orgán a 
sprostredkovate�ské orgány zverejnenie zoznamu prijímate�ov, názov operácie a výšku sumy z verejných 
financií pridelených pre tieto operácie prostredníctvom webových sídiel. SORO MF SR pre projekty v 
rámci PO1 na webovom sídle www.informatizacia.sk publikuje zoznam schválených projektov OPIS, 
prijímate�ov NFP a schválené výšky NFP. RO OPIS na svojom webovom sídle www.opis.gov.sk poskytuje 
obdobné informácie o projektoch PO3 a PO4 OPIS. Zabezpe�enie publicity oh�adom výziev a 
schválených projektov v rámci PO2 poskytuje SORO MK SR na webovom sídle www.opis.culture.gov.sk. 
 
7) Napriek tomu, že vä�šina aktivít v rámci publicity a informovanosti OPIS bola realizovaná z interných 
zdrojov, na základe enormného nárastu po�tu návštev a zobrazení webových sídiel môžeme konštatova� 
nárast povedomia a záujem o OPIS. Uvedený trend by bolo v budúcom období žiaduce podpori� 
spoluprácou s dodávate�skou agentúrou, ktorá by zabezpe�ila mediálne a propaga�né aktivity v rámci 
OPIS. 
 
Do budúcna RO OPIS, SORO MF SR a SORO MK SR plánujú zvýši� budovanie osvety o OPIS pre širšiu 
verejnos� a pokra�ova� v poskytovaní informácií cez informa�né kanály: www.informatizacia.sk, 
www.opis.gov.sk, www.opis.culture.gov.sk a využíva� aj iné webové  sídla. Zvýši� publika�nú �innos� t.j. 
riadené PR �lánky v internetových denníkoch, printových denníkoch a mesa�níkoch, riadené PR 
rozhovory v médiách, spravodajských reláciách  ur�ených pre širokú aj odbornú verejnos�  a zvýšenie 
využívania reklamných bannerov o OPIS na internetových stránkach. �alším cie�om je oboznámi� 
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verejnos� bližšie s cie�mi konkrétnych projektov OPIS a takisto o úspešnom ukon�ení projektov a ich 
praktickom význame pre ob�ana pri riešení životných situácií. 
 
Vzh�adom na oneskorovanie implementácie OPIS bol koncom roka 2011 úspešne ukon�ený prvý projekt 
v rámci budovania eGovernmentu. V nasledujúcom období predpokladáme nárast prezentácie aj 
�iasto�ných úspechov v projektoch, ktoré plánujeme prezentova� na rôznych odborných fórach, 
konferenciách a tak šíri� pozitívne povedomie o zna�ke OPIS. 
 
Tabu�ka �. 53: Plnenie fyzických ukazovate�ov k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 
Dosiahnutý 
výsledok 8 10 25 38 64 N/A N/A N/A N/A 64 

Cie� N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 208 

Po�et 
zrealizovaných 
akcií na 
informovanie 
verejnosti 
(po�et) 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 340 1652 2294 3280 N/A N/A N/A N/A 3280 

Cie�  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5440 

Po�et 
ú�astníkov/ 
návštevníkov 
akcií ur�ených 
na 
informovanie 
verejnosti 
(po�et) 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 0 314 350 365 N/A N/A N/A N/A 365 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 370 

Po�et spotov 
a televíznych 
relácií (po�et) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

Dosiahnutý 
výsledok 12 111 205 434 606 N/A N/A N/A N/A 606 

Cie�  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 95 

Po�et 
zverejnených 
správ, 
rozhovorov, 
príspevkov, 
inzerátov vo 
všetkých 
druhoch médií 
(po�et) 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Dosiahnutý 
výsledok 0 1000 1000 1500 7500 N/A N/A N/A N/A 7500 

Cie�  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4000 

Po�et 
distribuova-
ných 
publikácií / 
letákov OPIS Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Zdroj: RO 
Cie�ové hodnoty uvedené v tabu�ke �.57 boli opravené oproti údajom uvedeným vo Výro�nej Správe o vykonávaní Opera�ného 
programu Informatizácia spolo�nosti za rok2010. 
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Príloha �. 1: Skratky použité v texte 
 

CKO Centrálny koordina�ný orgán  
CO Certifika�ný orgán 
DCOM Dátové centrum obcí a miest 
DPH Da� z pridanej hodnoty 
EFRR 
(ERDF) 

Európsky fond regionálneho rozvoja 
(European regional development fund) 

EIB Európska investi�ná banka 
EK Európska komisia 
ES Európske spolo�enstvo 
ESF Európsky sociálny fond 
EÚ Európska únia 
IDMV Interný dozorný monitorovací výbor 
IOM Integrované obslužné miesta 
ISVS Informa�né systémy verejnej správy  
ITMS IT monitorovací systém 
JRM Joint Road Map (Spolo�ná cestovná mapa) 
KF Kohézny fond 
MF SR Ministerstvo financií SR 
MK SR Ministerstvo kultúry SR 
MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
MV VE Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku  
NASES Národná agentúra pre sie�ové a elektronické služby 
NFP Nenávratný finan�ný príspevok 
NP Národný projekt 
NSRR Národný strategický referen�ný rámec 
NUTS Nomenklatúra územných štatistických jednotiek 
OA Orgán auditu  
OP Opera�ný program 
OPIS Opera�ný program Informatizácia spolo�nosti  
OOV Odhady o�akávaných výdavkov 
PJ Platobná jednotka 
PO Programové obdobie 
PO1/2/3/4 Prioritná os 1/2/3/4 
RO Riadiaci orgán 
RV Riadiaci výbor 
RV PO1 Riadiaci výbor pre štúdie prioritnej osi 1 OPIS 
SEA Strategické hodnotenie životného prostredia 
SFC Systém pre riadenie fondov EÚ 
SORO Sprostredkovate�ský orgán pod riadiacim orgánom 

SR ŠF a KF 
Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 
2013 

SŽP Súhrnná žiados� o platbu  
ŠF Štrukturálne fondy 
ŠR Štátny rozpo�et 
ŠU Štúdia uskuto�nite�nosti  
TP Technická pomoc 
ÚV SR Úrad vlády SR 
VVZ Vlastné verejné zdroje 
VS Výro�ná správa 
ŽoNFP Žiadosti o nenávratný finan�ný príspevok 
ŽoP Žiados� o platbu 

 



103 

Príloha �. 2: Preh�ad vyhlásených výziev k 31.12.2011spolu s preh�adom o projektoch   

Prioritná 
os 

Opatrenie 
OP Kód výzvy  Názov výzvy 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 
ukon�enia 

výzvy 

Alokácia FP 
na výzvu v 

EUR/ŠF+ŠR 

Po�et 
prijatých 
žiadostí o 

NFP 

Výška 
žiadaného 

príspevku v 
EUR (ŠF+ŠR) 

Po�et 
schválených 

žiadostí o 
NFP 

Výška 
schváleného 
príspevku v 
EUR(ŠF+ŠR) 

Po�et 
zazmluv
nených 
projekto

v 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(ŠF+ŠR) 

Po�et 
projekto

v 
realizáci

i 

Po�et 
ukon�en

ých 
projekto

v 

�erpanie v EUR 
(ŠF+ŠR) 

1 1.1 
OPIS-

2008/1.1/01
-NP 

Elektronizácia služieb 
matriky 18.11.2008 18.02.2009 9 294 297,28 1 9 294 297,28 1 9 294 297,28 1 9 294 297,28 1 0 0,00 

1 1.1 
OPIS-

2008/1.1/02
-NP 

ES Sociálnej 
pois�ovne 22.12.2008 23.03.2009 33 193 920,00 1 33 193 918,00 1 33 193 918,00 1 33 164 057,42 0 1 0,00 

1 1.1 
OPIS-

2008/1.1/03
-NP 

ES MPSVR SR 22.12.2008 23.03.2009 33 193 920,00 1 33 193 916,00 1 33 193 916,00 1 25 581 926,37 1 0 11 444 895,78 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/04
-NP 

IS registra fyzických 
osôb 30.01.2009 30.04.2009 21 576 048,00 1 21 576 047,00 1 21 576 047,00 1 17 384 093,24 1 0 6 594 994,44 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/05
-NP 

IS identifikátora 
fyzických osôb 30.01.2009 30.04.2009 12 613 689,00 1 12 613 688,00 1 12 613 688,00 1 12 613 688,00 1 0 0,00 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/06
-NP 

ES katastra 
nehnute�ností 30.01.2009 30.04.2009 33 691 828,00 1 33 691 828,00 1 33 691 828,00 1 33 691 828,00 1 0 21 426 522,39 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/07
-NP 

ES NKÚ SR 24.03.2009 24.06.2009 3 520 000,00 1 3 519 900,00 1 3 519 900,00 1 3 519 900,00 1 0 2 869 628,07 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/08
-NP 

ES zdravotníctva 19.05.2009 19.08.2009 40 000 000,00 1 39 999 731,10 1 39 999 731,10 1 39 999 731,10 1 0 9 889 754,95 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/09
-NP 

IS registra adries 04.05.2009 04.08.2010 8 298 480,00 1 8 298 480,00 1 8 298 480,00 1 8 298 480,00 1 0 0,00 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/10
-NP 

 
ES katastra 

nehnute�ností - ZB 
GIS 

07.05.2009 07.08.2009 9 460 266,00 1 9 460 266,00 1 9 460 266,00 1 9 460 266,00 1 0 3 964 674,89 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/11
-NP 

Elektronická 
identifika�ná karta 18.06.2009 18.09.2009 46 500 000,00 1 46 499 999,09 1 46 499 999,09 1 43 767 321,19 1 0 6 664 658,17 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/12
-NP 

ES centrálneho 
elektronického 

prie�inka 
28.08.2009 30.11.2009 17 017 000,00 1 17 017 000,00 1 17 017 000,00 1 16 923 832,90 1 0 4 529924,84 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/13
-NP 

ES centrálnej 
ohlasovne 17.07.2009 19.10.2009 14 100 000,00 1 14 099 999,39 1 14 099 999,39 1 8 848 158,00 1 0 2 897 841,60 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/14
-NP 

ES národnej evidencie 
vozidiel 17.07.2009 19.10.2009 30 440 000,00 1 30 440 000,00 1 30 440 000,00 1 30 440 000,00 1 0 0,00 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/15
-NP 

ES pre osved�enie o 
evidencii vozidla 30.06.2009 30.09.2009 26 000 000,00 1 25 999 999,00 1 25 999 999,00 1 25 837 214,80 1 0 23 172 715,74 
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1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/16
-NP 

ES mobilných 
jednotiek MV SR 17.07.2009 19.10.2009 40 000 000,00 1 40 000 000,00 1 40 000 000,00 1 40 000 000,00 0 1 0,00 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/17
-NP 

ES Štatistického úradu 
SR 30.06.2009 30.09.2009 22 600 000,00 1 22 599 998,00 1 22 599 998,00 1 22 598 546,71 1 0 5 421 227,11 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/20
-NP 

ES verejného 
obstarávania 30.09.2009 04.01.2010 3 485 400,00 1 3 485 400,00 1 3 485 400,00 1 3 485 400,00 1 0 651 718,40 

1 1.1 
OPIS-

2009/1.1/21
-NP 

ES spolo�ných 
modulov ÚPVS 
a prístupových 
komponentov 

02.12.2009 14.04.2010 47 447 000,00 1 47 446 823,34 1 47 446 823,34 1 47 446 823,34 0 1 0,00 

1 1.2 OPIS-
2009/1.2/01 ES VÚC 02.06.2009 02.09.2009 31 500 000,00 7 33 157 530,00 7 33 157 530,00 7 31 599 000,62 7 0 0,00 

1 1.2 OPIS-
2009/1.2/02 ES krajských miest 28.08.2009 30.11.2009 22 000 000,00 7 23 150 104,96 7 23 147 488,82 0 0,00 0 0 0,00 

1 1.1 
OPIS-

2010/1.1/22
-NP 

ES da�ových agiend 
MFSR 18.02.2010 22.06.2010 49 791 000,00 1 49 790 999,00 1 49 790 999,00 1 49 790 999,00 0 1 0,00 

1 1.1 
OPIS-

2010/1.1/23
-NP 

ES Sociálnej 
pois�ovne-II prior. 

oblas� 
28.05.2010 30.08.2010 13 300 000,00 1 13 300 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 

1 1.1 
OPIS-

2010/1.1/19
-NP 

Register a identifikátor 
právnických osôb a 

podnikate�ov 
03.06.2010 

Zrušenie pís. 
vyzvania – 
06.09.2010 

4 647 000,00 0         

1 1.1 
OPIS-

2010/1.1/24
-NP 

Elektronické služby 
Ministerstva 

hospodárstva SR 
04.06.2010 

Zrušenie pís. 
vyzvania – 
06.09.2010 

15 500 000,00 0         

1 1.1 
OPIS-

2010/1.1/18
-NP 

Elektronické služby 
stavebného poriadku 04.06.2010 

Zrušenie pís. 
vyzvania – 
06.09.2010 

9 958 176,00 0         

1 1.1 
OPIS-

2010/1.1/29
-NP 

Elektronické služby 
zdravotníctva – druhá 

prioritná oblas� 
16.06.2010 

Zrušenie pís. 
vyzvania – 
06.09.2010 

49 000 000,00 0         

1 1.2 OPIS-
2010/1.2/03 

Elektronizácia služieb 
miest a obcí 16.06.2010 Zrušená výzva 

– 03.09.2010  0         

1 1.1 
OPIS-

2011/1.1/3
7-NP 

Elektronické služby 
Finan�nej správy I – 

Oblas� da�ová 
07.12.2011 06.03.2012 49 900 000 1 49 891 495,77        

1 1.1 
OPIS-

2011/1.1/30
-NP 

Elektronizácia služieb 
Ministerstva 

hospodárstva SR 
06.10.2011 20.12.2011 9 900 000 1 8 664 000        

1 1.1 
OPIS-

2011/1.1/32
-NP 

Elektronické služby 
Generálnej 

prokuratúry SR 
06.10.2011 05.12.2011 14 460 000 1 13 500 000        

1 1.2 
OPIS-

2011/1.2/03
-NP 

Dátové centrum obcí a 
miest 13.12.2011 19.03.2012 49 700 000          
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Zdroj :ITMS           Pri projektoch VUC 
5 % spolu 
financovanie 
z vlastných zdrojov. 
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Príloha �. 3: Platby prijaté z Európskej komisie  
Referen�né �íslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 001 
Názov programu: Opera�ný program Informatizácia spolo�nosti 
Stav: k 31. decembru 2011 
 

Fond Žiados� 
o platbu �. 

Dátum 
predloženia 

žiadosti 
o platbu na 

EK 

Požadovaná 
suma 

Uhradená 
suma 

Dátum 
pripísania 

prostriedkov  
na ú�et 

certifika�ného 
orgánu 

Rozdiel medzi 
požadovanou 
a uhradenou 

sumou 

ERDF 1. zálohová 
platba x x 19 861 908,10 04.10.2007 x 

ERDF 2. zálohová 
platba x x 29 792 862,15 02.04.2008 x 

ERDF 3. zálohová 
platba x x 19 861 908,10 06.02.2009 x 

ERDF 4. zálohová 
platba x x 19 861 908,10 21.04.2009 x 

ERDF 2110900701 01.10.2009 2 771 382,64 2 771 382,64 29.10.2009 0 
ERDF 2111000701 17.09.2010 8 682 946,63 8 682 946,63 11.10.2010 0 
ERDF 2111100701 07.03.2011 5 523 026,18 5 523 026,18 28.03.2011 0 
ERDF 2111100702 28.06.2011 29 856 615,57 29 856 615,57 15.12.2011 0 
ERDF 2111100703 01.12.2011 27 356 121,01 27 356 121,01 16.12.2011 0 
Spolu x x 74 190 092,03 163 568 678,48 x 0 

Zdroj: CO. 
Údaje sú v EUR. 
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Príloha �. 4: Súhrnné �lenenie prideleného príspevku Spolo�enstva pod�a 
kategórie vo výro�nej a závere�nej správe o implementácii 
Referen�né �íslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 001 
Názov programu: Opera�ný program Informatizácia spolo�nosti 
Dátum posledného rozhodnutia Komisie pre príslušný Opera�ný program: 19.12.2011 

 
Kombinácia kódov pre oblasti 1 až 5       (v EUR) 

 
 

 

 

 

 

 

Kód (*) 
Oblas� 1 
Prioritná téma 

Kód (*) 
Oblas� 2 
Forma 
financovania 

Kód (*) 
Oblas� 3 
Územie 

Kód (*) 
Oblas� 4 
Hospodárska 
�innos� 

Kód (*) 
Oblas� 5 
Umiestnenie 

Suma (**) 

 

11 
 

13 
 

13 
 

13 
 

13 
 

13 
 

13 
 

13 
 

13 
 

85 
 

86 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

00 
 

00 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

SK0 
 

SK0 
 

SK021 
 

SK022 
 

SK023 
 

SK031 
 

SK032 
 

SK041 
 

SK042 
 

SK0 
 

SK0 
 

105 400 063,38 
 

272 823 542,62 
 

6 710 489,03 
 

6 710 489,03 
 

6 710 489,03 
 

6 703 507,15 
 

6 710 615,70 
 

6 708 414,10 
 

7 605 261,95 
 

15 656 854,17 
 

21 705 996,24 
�

 

Spolu 463 445 722,40 
 

Zdroj: RO 
 

(*) Kategórie by sa mali kódova� pre každú oblas� pod�a štandardného �lenenia. 
 

(**) pridelená suma z príspevku Spolo�enstva pre každú kombináciu kategóriu (pre každý riadok) 
kumulatívne od za�iatku realizácie opera�ného programu (nie alokáciu) – schválené 

 

Legenda: 
Prioritná téma: 11 - Informa�né a komunika�né technológie (prístup, bezpe�nos�, interoperabilita, predchádzanie rizikám, 

výskum, inovácia, e-obsah at�.) 
13 - Služby a aplikácie pre ob�ana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické u�enie, 
elektronické za�lenenie at�.) 
85 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola 
86 - Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia 

Forma financovania: 01 – Nenávratná dotácia 
Územie: 01 – Mestské 
Hospodárska �innos�: 17 – Verejná správa 
Umiestnenie: SK0 – Slovenská republika 
  SK021 – Trnavský kraj 
  SK022 – Tren�iansky kraj 
  SK023 – Nitriansky kraj 
  SK031 – Žilinský kraj 
  SK032 – Banskobystrický kraj 
  SK041 – Prešovský kraj 
  SK042 – Košický kraj 
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Príloha �. 5: Žiadosti o platbu predložené Európskej komisií 
Referen�né �íslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 001 
Názov programu: Opera�ný program Informatizácia spolo�nosti 
Stav: k 31. decembru 2011 

                                                                        (v EUR) 

Prioritná os Záväzok            
2007 - 2013 

Žiados� o 
platbu �. 

2110900701           
dátum: 

01.10.2009 

Žiados� o 
platbu �. 

2111000701           
dátum: 

17.09.2010 

Žiados� o 
platbu �. 

2111100701           
dátum: 

07.03.2011 

Žiados� o 
platbu �. 

2111100702           
dátum: 

28.06.2011 

Žiados� o 
platbu �. 

2111100703           
dátum: 

01.12.2011 

Celkový 
objem 

prostriedkov 
za žiadosti o 

platbu 

% záväzku 
2007 - 2013 

Prioritná os 1 
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb 

697 268 409,00 0,00 6 020 899,73 986 533,80 26 710 134,40 26 655 851,57 60 373 419,50 8,66 

Prioritná os 2 
Rozvoj pamä�ových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry 

163 541 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prioritná os 3 
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému 
internetu 

96 201 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prioritná os 4 
Technická pomoc 

31 083 886,00 2 771 382,64 2 662 046,90 4 536 492,38 3 146 481,17 700 269,44 13 816 672,53 44,45 

Spolu 988 095 405,00 2 771 382,64 8 682 946,63 5 523 026,18 29 856 615,57 27 356 121,01 74 190 092,03 7,51 
zdroj: CO 
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Príloha �. 6: Zoznam kontrol na mieste vykonaných v roku 2011 
 

Názov 
prijímate�a 

Názov 
projektu 

/ kód ITMS 

Miesto a �as 
fyzického 
vykonania 

kontroly na mieste 

Objem 
skontrolovaný

ch 
finan�ných 

prostriedkov 

% podielu 
skontrolovaných 
prostriedkov na 

oprávnených 
výdavkoch 

projektu 

Objem 
identifikovan

ých 
neoprávnen

ých 
výdavkov 

Hlavné zistenia, 
vrátane 

prípadných 
nezrovnalostí 

Návrhy opatrení 
na nápravu 
zistených 

nedostatkov 

Odpo�et 
prijatých 
opatrení 

Úrad geodézie, 
kartografie a 
katastra 
Slovenskej 
republiky 

Elektronické služby  
katastra 
nehnute�nosti – ZB 
GIS / kód ITMS 
21110120008 

ÚGKK SR, 
Chlumeckého 2, 
Bratislava, 12.01.2011 1.309.963,90 

EUR 13,85 % - 

Po�et zistení: 3 / chýbajúce 
dátumy na dokumentoch, 
neskoré zaslanie zmeny 
kontaktnej osoby, projekt 
prijímate� pozastavil s 
dodávate�om 

Zabezpe�i� a prija� 
opatrenia pod�a lehôt 
stanovených v Správe z 
kontroly na mieste 

D�a 07.02.2011 
zaslaná informácia 
o splnených 
opatreniach. 
Splnené. 

Národná agentúra 
pre sie�ové 
a elektronické 
služby 

Elektronické služby 
spolo�ných modulov 
ÚPVS a prístupových 
komponentov / kód 
ITMS 21110120020 

NASES, Úrad vlády 
SR, Nám. Slobody 1. 
Bratislava, 18.01.2011 

- - - 

Po�et zistení: 15 / Zistenia v 
�asti publicity. Na projekte nie 
je zabezpe�ené projektové 
riadenie, verejné obstarávania 
na podporné aktivity (riadenie, 
publicita) neboli ukon�ené. 
Realizácia aktivít je v 
omeškaní. Prijímate� 
nedodržiava povinnosti 
vyplývajúce zo zmluvy o NFP. 

Vzh�adom na závažnos� 
vyššie uvedených zistení 
a z poh�adu dôležitosti a 
náro�nosti projektu pri 
sú�asných nastavených 
postupoch riadenia, 
odporú�ame vyhodnoti� 
realizovate�nos� projektu  
a zváži� pokra�ovanie v 
zmysle schválenej 
žiadosti o NFP. 

Projekt mimoriadne 
ukon�ený listom 
ministra zo d�a 
27.04.2011 

Ministerstvo 
zdravotníctva 
Slovenskej 
republiky 

Elektronické služby 
zdravotníctva / kód 
ITMS 21110120009 

NCZI, Lazaretská 26, 
Bratislava, 27.01.2011 
MZ SR, Limbová 2, 
Bratislava, 02.02.2011 - - - 

Po�et zistení: 12 / Zistenia v 
�asti publicita, nie je 
dostato�ne zabezpe�ené 
projektové riadenie. Projekt bol 
pozastavený medzi 
prijímate�om a dodávate�om. 

Zabezpe�i� a prija� 
opatrenia pod�a lehôt 
stanovených v Správe z 
kontroly na mieste. 

D�a 31.03.2011 
zaslaná informácia 
o splnených 
opatreniach. 
Splnené. 

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 
republiky 

Elektronické služby 
pre osved�enie o 
evidencii vozidla / 
kód ITMS 
21110120011 

08.02.2011 
Výpo�tové stredisko MV 
SR, Timravy 17, Banská 
Bystrica, Odbor aplikácií 
Sekcie informatiky, 
telekomunikácií 

4.602.503,08 
EUR 17.81 % - 

Po�et zistení: 15 / Zistenia v 
�asti publicity. Na projekte nie 
je zabezpe�ené projektové 
riadenie, verejné obstarávanie 
bolo zrušené. Projekt v 
sú�asnom stave realizácie nie 

Zabezpe�i� a prija� 
opatrenia pod�a lehôt 
stanovených v Správe z 
kontroly na mieste. 

Informácie o 
splnených 
opatreniach 
doru�ené d�a 
15.06.2011.                     
Otvorené: Z 
poh�adu KnM boli 
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a bezpe�nosti, Partizánska 
129, Banská Bystrica, 
Okresný dopravný 
inšpektorát, Okružná 19, 
Banská Bystrica 

 

10.02.2011  
Okresný dopravný 
inšpektorát, Starohájska 3, 
Trnava, Krajský dopravný 
inšpektorát, Kop�ianska 84, 
Bratislava, Prezídium 
policajného zboru, 
Ra�ianska 45, Bratislava 
 
17.02.2011  
MV SR, Pribinova 2,  
Bratislava, Národné 
personaliza�né centrum MV 
SR, Vápencová 36, 
Devínska Nová Ves, 
Bratislava.            

je schopný zabezpe�i� 
základný cie� projektu. 
Niektoré akcepta�né a 
preberacie protokoly sú 
prevzaté v rozpore so 
zmluvou. 

nápravné opatrenia 
prijaté resp. 
realizované - 
zabezpe�enie 
kvality riadenia, 
dodatkovanie 
zmlúv. at�. 
Otvorené: zistenia 
�. 8 (uvedenie 
eGovernment 
služieb do riadnej 
rutinnej prevádzky) 
a �.14 (19/21 
služieb). V týchto 
bodoch vieme, že 
nápravné opatrenia 
boli riešené, ale v 
rámci 
monitorovania 
alebo �alšej 
kontroly sa musí 
overi� ako boli 
implementované. 

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 
republiky 

IS Registra fyzických 
osôb / kód ITMS 
21110120005 

08.03.2011 
MV SR, Pribinova 2, 
Bratislava 
 
16.03.2011 
MV SR, Košická 47, 
Bratislava 
 
13.04.2011 
MV SR, Timravy 17, Banská 
Bystrica, Odbor aplikácií 
Sekcie informatiky, 
telekomunikácií 
a bezpe�nosti, Partizánska 
129, Banská Bystrica, 
Okresný dopravný 
inšpektorát, Okružná 19, 
Banská Bystrica 
 

4.110.381,76 
EUR 23,64 % 126.557,76 

EUR 

Po�et zistení: 17 / Zistenia v 
�asti archivácie, pri 
odovzdávaní dokumentov a v 
preberacích protokoloch. Na 
projekte nie je zabezpe�ené 
projektové riadenie 
zodpovedajúce potrebám a 
náro�nosti projektu. Zistenia v 
obstaranom HW a SW. 
Nesúlad medzi zmluvou o NFP 
a zmluvou s dodávate�mi. 
Neoprávnené výdavky 
identifikované v �asti nákupu 
SW licencií. 

Zabezpe�i� a prija� 
opatrenia pod�a lehôt 
stanovených v Správe z 
kontroly na mieste. 

Informácie o 
splnených 
opatreniach 
doru�ené d�a 
18.07.2011. 
Otvorené: 
neoprávnené 
výdavky= 
nezrovnalos� na 
základe zistenia �. 
13. Pri �alšej 
kontrole nutné 
overi� kvalitu 
riadenia na 
projekte. 
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Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej 
republiky 

Elektronické služby 
Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny SR na úseku 
výkonu správy štátne 
sociálne dávky, 
sociálna pomoc a 
pomoc v hmotnej 
núdzi / kód ITMS 
21110120006 

MPSVAR, Špitálska 4, 
6, 8, Bratislava, 
19.05.2011 

- - - 

Po�et zistení: 8 / Zistenia 
prevažne v �asti projektového 
riadenia 

Zabezpe�i� a prija� 
opatrenia pod�a lehôt 
stanovených v Správe z 
kontroly na mieste. 

Informácie o 
splnených 
opatreniach 
doru�ené d�a 
27.07.2011. 
Splnené. 

Štatistický úrad 
Slovenskej 
republiky 

Elektronické služby 
štatistického úradu 
SR / kód ITMS 
21110120012 

ŠÚ SR, Mileti�ova 3, 
Bratislava, 09.06.2011 

- - - 

Po�et zistení: 2 / Menej 
závažné zistenia v rámci 
riadenia a publicity 

Zabezpe�i� a prija� 
opatrenia pod�a lehôt 
stanovených v Správe z 
kontroly na mieste. 

Informácie o 
splnených 
opatreniach 
doru�ené d�a 
08.07.2011. 
Splnené. 

Úrad pre verejné 
obstarávanie 

Elektronické služby 
verejného 
obstarávania / kód 
ITMS 21110120018 

ÚVO, Dunajská 68, 
Bratislava, 23.06.2011 

- - - 

Po�et zistení: 3 / Menej 
závažné zistenia v rámci 
riadenia a publicity. 

Zabezpe�i� a prija� 
opatrenia pod�a lehôt 
stanovených v Správe z 
kontroly na mieste. 

Informácie o 
splnených 
opatreniach 
doru�ené d�a 
05.08.2011. 
Splnené. 

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 
republiky 

Elektronické služby 
centrálnej ohlasovne 
/ kód ITMS 
21110120016 

MV SR, Pribinova 2, 
Bratislava, 26.07.2011 

- - - 

Po�et zistení: 2 / Zistenia  v 
�asti projektového riadenia. 

Zabezpe�i� a prija� 
opatrenia pod�a lehôt 
stanovených v Správe z 
kontroly na mieste. 

Informácie o 
splnených 
opatreniach 
doru�ené d�a 
04.10.2011. 
Splnené. 

Najvyšší kontrolný 
úrad Slovenskej 
republiky 

Národný projekt: 
Kontrolórsky IS NKÚ 
SR - Elektronické 
služby NKÚ SR / kód 
ITMS 21110120007 

NKÚ SR, Priemyselná 
2, Bratislava, 
01.12.2011 
a 07.12.2011 

1.473.288,01 
EUR 41,86 % - 

Po�et zistení: 8 / kontrola na 
mieste prebieha 

kontrola na mieste 
prebieha 

kontrola na mieste 
prebieha 

Ministerstvo 
financií SR 

Materiálno - 
technické 
zabezpe�enie pre 
zamestnancov SORO 
OPIS a PJ 
OPIS/21140220002 

MF SR, Štefanovi�ova 
5, Bratislava, 
10.01.2011 1 331,80 € 0,31 % 0,00 € neboli identifikované 

nezrovnalosti ani zistenia – – 

Ministerstvo kultúry 
SR 

Mzdy zamestnancov 
podie�ajúcich sa na 
oprávnených 
�innostiach v rámci 

MK SR, Námestie SNP 
33, Bratislava, 
21.02.2011 62 597,06 € 12,04 % 0,00 € neboli identifikované 

nezrovnalosti ani zistenia 
– – 
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OPIS na SORO MK 
SR v rokoch 2009 až 
2010/21140220012 

Ministerstvo 
financií SR 

Mzdy zamestnancov 
podie�ajúcich sa na 
oprávnených 
�innostiach SORO a 
PJ OPIS v rokoch 
2009-
2010/21140220006 

MF SR, Štefanovi�ova 
5, Bratislava,15.-
16.03.2011 

311 879,33 € 10,94 % 995,63 € 

RO OPIS identifikoval, že �as� 
nárokovaných odmien bola 
priznaná za �innosti 
nesúvisiace s OPIS a kone�ný 
prijímate� zahrnul nesprávnu 
výšku výdavkov do 
nárokovanej sumy, z tohto 
dôvodu bolo vykonané 
krátenie deklarovaných 
výdavkov o 995,63 EUR . 

– – 

Úrad vlády SR Zabezpe�enie 
Národnej konferencie 
OPIS 
2010/21140120014 

ÚV SR, Námestie 
slobody 1, Bratislava, 
28.03.2011 4 847,37 € 42,16 % 0,00 € neboli identifikované 

nezrovnalosti ani zistenia 
– – 

Úrad vlády SR Zabezpe�enie 
odme�ovania 
externých 
hodnotite�ov 
projektov 
OPIS/21140120012 

ÚV SR, Námestie 
slobody 1, Bratislava, 
05.04.2011 5 292,00 € 10,00 % 0,00 € neboli identifikované 

nezrovnalosti ani zistenia – – 

Úrad vlády SR Podpora riadenia a 
implementácie OPIS 
pre RO OPIS na roky 
2009-
2010/21140120010 

ÚV SR, Námestie 
slobody 1, Bratislava, 
15.04.2011 16 820,32 € 12,67 % 0,00 € neboli identifikované 

nezrovnalosti ani zistenia – – 

Úrad vlády SR Zabezpe�enie 
�inností súvisiacich 
so zasadnutiami 
Monitorovacieho 
výboru pre 
vedomostnú 
ekonomiku na roky 
2007 – 
2010/21140120009 

ÚV SR, Námestie 
slobody 1, Bratislava, 
12.09.2011 

5 068,16 € 37,06 % 0,00 € neboli identifikované 
nezrovnalosti ani zistenia – – 
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Príloha �. 7: Zoznam národných projektov OPIS 

Por. 
�. 

Názov národného projektu Žiadate�/Prijímate� projektu 
Dátum zaradenia 

do zoznamu národných 
projektov 

1. Integrované obslužné miesta    17.09.2007 
2. Datacentrum miest a obcí   17.09.2007 
3. Kontrolórsky informa�ný systém Najvyšší  kontrolný úrad SR 17.09.2007 
4. Elektronizácia služieb matriky Ministerstvo vnútra SR 10.11.2008 
5. Informa�ný systém registra fyzických osôb  Ministerstvo vnútra SR 10.11.2008 

6. Informa�ný systém identifikátora fyzických 
osôb Ministerstvo vnútra SR 10.11.2008 

7. Elektronické služby katastra nehnute�ností Úrad geodézie, kartografie a 
katastra SR 10.11.2008 

8. Elektronická identifika�ná karta Ministerstvo vnútra SR 10. 11. 2008 

9. 

Elektronické služby MPSVR  
SR na úseku výkonu správy štátne sociálne 
dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej 
núdzi 

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 19.12.2008 

10. Elektronizácia služieb Sociálnej pois�ovne Sociálna pois�ov�a 19.12.2008 
11. Elektronické služby zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva SR 09.04.2009 
12. Informa�ný systém registra adries Ministerstvo vnútra SR 09.04.2009 

13. 
Elektronické služby katastra nehnute�ností 
ZB GIS (základná báza geografického 
informa�ného systému)  

Úrad geodézie, kartografie a 
katastra SR 09.04.2009 

14. Elektronické služby centrálnej ohlasovne Ministerstvo vnútra SR 09.04.2009 

15. Register priestorových informácií Ministerstvo životného 
prostredia SR 25.05.2009 

16. Kontaktné centrum Úrad vlády SR 25.05.2009 

17. Elektronické služby národnej evidencie 
vozidiel Ministerstvo vnútra SR 25.05.2009 

18. Elektronické služby Štatistického úradu SR Štatistický úrad SR 25.05.2009 

19. Elektronické služby pre osved�enie o 
evidencii vozidla Ministerstvo vnútra SR 25.05.2009 

20. Elektronické služby centrálneho 
elektronického prie�inka Ministerstvo financií SR 25.05.2009 

21. ÚGKK – Poskytovanie služieb pre RPI  Úrad geodézie, kartografie a 
katastra SR 21.07.2009 

22. Elektronické služby VO Úrad pre verejné obstarávanie 21.07.2009 

23. Elektronické služby Ministerstva 
zahrani�ných vecí SR 

Ministerstvo zahrani�ných vecí 
SR 21.07.2009 

24. Elektronické služby stavebného poriadku Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR 21.07.2009 

25. Elektronické služby finan�ných 
a rozpo�tových agend MF SR Ministerstvo financií SR 25.11.2009 

26. Elektronické služby spolo�ných modulov 
ÚPVS a prístupových komponentov 

Národná agentúra pre sie�ové a 
elektronické služby 25.11.2009 

27. Register a identifikátor právnických osôb a 
podnikate�ov Štatistický úrad SR 09.04.2010 

28. Register inštitúcií verejnej správy  Ministerstvo vnútra SR 09.04.2010 

29. Elektronické služby Ministerstva 
hospodárstva SR Ministerstvo hospodárstva SR 09.04.2010 

30. Elektronické služby finan�nej správy 
I. oblas� da�ová - UNITAS Ministerstvo financií SR 26.09.2011 

31. Metainforma�ný systém Ministerstvo financií SR 26.09.2011 

32. Elektronické služby Generálnej prokuratúry 
SR Generálna prokuratúra SR 26.09.2011 

33. Bezpe�nostný projekt eGovernmentu Ministerstvo financií SR 07.02.2012 
34. Elektronická zbierka zákonov Ministerstvo spravodlivosti SR 07.02.2012 

35. 
Elektronické služby Ústavného súdu 
Slovenskej republiky  Ústavný súd SR 07.02.2012 

36. Centrálne služby dátového centra pre 
elektronizáciu verejnej správy Ministerstvo financií SR 07.02.2012 

37. Elektronické služby vyšetrovacieho spisu v 
rezorte Ministerstva vnútra SR Ministerstvo vnútra SR 07.02.2012 
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38 Elektronické služby zdravotníctva – druhá 
prioritná oblas� Ministerstvo zdravotníctva SR 07.02.2012 

39. Projekt Harmony  Ministerstvo financií SR 07.02.2012 

40. Elektronizácia služieb Národnej rady 
Slovenskej republiky  

Národná rada Slovenskej 
republiky 07.02.2012 

41. Elektronické služby vedy a vzdelávania  Slovenská akadémia vied 07.02.2012 

42. Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenská národná knižnica 
v Martine 01.04.2011 

43. Digitálna galéria Slovenská národná galéria 01.04.2011 

44. Digitálne múzeum 
Múzeum Slovenského 
národného povstania Banská 
Bystrica 

01.04.2011 

45. Digitálny pamiatkový fond Pamiatkový úrad SR 01.04.2011 
46. Digitálna audiovízia Slovenský filmový ústav 01.04.2011 

47. Centrálna aplika�ná infraštruktúra a 
registratúra Národné osvetové centrum 01.04.2011 

48. Centrálny dátový archív Univerzitná knižnica v Bratislave 01.04.2011 
49. Harmonizácia informa�ných systémov Národné osvetové centrum 01.04.2011 

50. Dokumenta�no - informa�né centrum 
rómskej kultúry Štátna vedecká knižnica Prešov 01.04.2011 

51. Zabezpe�enie odborných konzultácií a 
prípravnej fázy ve�kého projektu PO3 OPIS 

Národná agentúra pre sie�ové a 
elektronické služby 14.12.2011 
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Príloha �. 8: Stav implementácie národných projektov PO1 OPIS k 31.12.2011 
 

Názov projektu: Elektronizácia služieb matriky 
Východisko z národnej/regionálnej 
politiky:   

OPIS,  �iastkový výstup štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - 
Štúdia uskuto�nite�nosti Úradné výpisy z matriky 

Cie� projektu: Zavedenie elektronických služieb matriky 
Prijímate�:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Obdobie realizácie projektu: 01.01.2012 - 31.12.2013 
Stav implementácie za sledované 
obdobie: 

D�a 26.04.2011 bola podpísaný Dodatok �.1 k Zmluve o poskytnutí NFP 
s ú�innos�ou od 28.04.2011 meniaci harmonogram realizácie projektu z 
dôvodu oneskorenia verejného obstarávania. 
Po�as mesiacov 12/2010-6/2011 prebiehala príprava opakovaného verejného 
obstarávania (po tretíkrát) na hlavné aj podporné aktivity projektu. Verené 
obstarávanie bolo vyhlásené 30.06.2011 a ukon�ené oznámením 
výsledku/prijatím ví�aznej ponuky 16.12.2011. Od 12/2011 sa Dokumentácia 
pripravuje na odoslanie na administratívnu kontrolu Poskytovate�a. 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

Zmluva o poskytnutí NFP medzi poskytovate�om a Prijímate�om bola 
uzatvorená d�a 29.09.2009. 
D�a 16.06.2009 bolo vyhlásené verejné obstarávanie (prvýkrát) na dodávate�a 
služieb, prác a tovarov pre realizáciu projektu, ktoré však bolo d�a 06.11.2009 
z podnetu Prijímate�a zrušené. Opätovné (druhýkrát) verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené d�a 01.12.2009, avšak bolo z podnetu Poskytovate�a d�a 
27.11.2010 zrušené. 
D�a 26.04.2011 bola podpísaný Dodatok �.1 k Zmluve o poskytnutí NFP 
s ú�innos�ou od 28.04.2011 meniaci harmonogram realizácie projektu z 
dôvodu oneskorenia verejného obstarávania. 
Po�as mesiacov 12/2010 - 6/2011 prebiehala príprava opakovaného verejného 
obstarávania (po tretíkrát) na hlavné aj podporné aktivity projektu. Verené 
obstarávanie bolo vyhlásené 30.06.2011 a ukon�ené oznámením 
výsledku/prijatím ví�aznej ponuky 16.12.2011. Od 12/2011 sa Dokumentácia 
pripravuje na odoslanie na administratívnu kontrolu Poskytovate�a. 

Rozpo�et v €: 9 294 297,28 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

0 €; implementácia sa pripravuje. 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

0 €; implementácia sa pripravuje 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a; implementácia sa pripravuje 

Plnenie ukazovate�ov kumulatívne 
od za�iatku programového 
obdobia 

n/a; implementácia sa pripravuje 
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Názov projektu: Elektronické služby zdravotníctva 
Východisko z národnej/regionálnej 
politiky:  

OPIS,  �iastkový výstup štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - 
Štúdia uskuto�nite�nosti Elektronické služby zdravotníctva – eHealth služby 
ob�anom (prvá prioritná oblas�) 

Cie� projektu: Sprístupnenie elektronických služieb zdravotníctva (eHealth) a zabezpe�enie 
ich všeobecnej použite�nosti 

Prijímate�:  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Obdobie realizácie projektu: 01.04.2010 - 28.02.2013 
Stav implementácie za sledované 
obdobie: 

D�a 27.10.2011 bol uzatvorený Dodatok �.2 k Zmluve o dielo, ktorý riešil 
úpravu, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení Zmluvy za ú�elom 
zoh�adnenia objektívnych skuto�ností (zmena sadzby DPH), rozšírenia licencie, 
detailizáciu technickej špecifikácie plnenia na základe uzatvorenia etapy 
„Analýza“. Následne 15.11.2011 s ú�innos�ou od 16.11.2011 bol uzatvorený 
Dodatok �.3 k Zmluve o poskytnutí NFP s premietnutím úprav zo Zmluvy 
o dielo. 
 
K 23.03.2011 prišlo k opätovnému spusteniu realizácie projektu s ak�ným 
plánom „prípravnej fázy projektu – redizajnu“ do 30.06.2011 v rámci etapy 
„Analýza“. Od 01.07.2011 prebiehajú dodávate�ské práce v zmysle redizajnu 
s upraveným harmonogramom realizácie projektu. K 12/2011 prebiehala 
realizácia všetkých aktivít projektu - Analýza a návrh riešenia (plnenie aktivity 
na cca 99 %), Implementácia a testovanie (plnenie aktivity na cca 45 %), 
Rollout a stabilizácia (plnenie aktivity na cca 30 %), Rozšírenie a integrácia 
(plnenie aktivity na cca 30 %) 
Kontrola na mieste: 
V období 27.01-18.04.2011 bola vykonaná kontrola na mieste a zistených bolo 
12 menej závažných pochybení v oblasti Riadenia a Publicity. 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

Zmluva o poskytnutí NFP s Prijímate�om bola uzatvorená d�a 25.11.2009. D�a 
31.03.2010 bola uzatvorená Dodávate�ská zmluva na hlavné aj podporné 
aktivity. Na základe vyhlásenia o za�atí projektu 01.04.2010 za�ala realizácia 
aktivít projektu. Následne 24.05.2010 bol uzatvorený Dodatok �.1 
k Dodávate�skej zmluve a 29.06.2010 bol uzatvorený Dodatok �.1 k Zmluve 
o poskytnutí NFP po verejnom obstarávaní, ktorý riešil úpravu �asového rámca 
realizácie projektu. D�a 02.12.2010 bol uzatvorený Dodatok �.2 k Zmluve 
o poskytnutí NFP, ktorý riešil úpravu rozpo�tu projektu na základe výsledkov 
verejného obstarávania, opravu chýb v merate�ných ukazovate�och a zmenu 
podpisových vzorov Prijímate�a. D�a 27.10.2011 bol uzatvorený Dodatok �.2 
k Zmluve o dielo, ktorý riešil úpravu, doplnenie a spresnenie vybraných 
ustanovení Zmluvy za ú�elom zoh�adnenia objektívnych skuto�ností (zmena 
sadzby DPH), rozšírenia licencie, detailizáciu technickej špecifikácie plnenia na 
základe uzatvárania etapy „Analýza“. Následne 15.11.2011 s ú�innos�ou od 
16.11.2011 bol uzatvorený Dodatok �.3 k Zmluve o poskytnutí NFP 
s premietnutím úprav zo Zmluvy o dielo. 
 
Realizácia aktivít projektu: 
V priebehu 4-8/2010 prebiehala realizácia aktivít projektu. V 9/2010 boli 
pozastavené všetky práce a �inností na realizácii projektu a to z dôvodu 
potreby uskuto�ni� dôkladnú analýzu projektu v nadväznosti na uznesenie 
vlády SR �. 505/2010 zo d�a 28.07.2010, ktorým bolo schválené Programové 
vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 - 2014, v ktorom vláda SR v �asti 
3.3 Zdravotníctvo – Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpe�nos� 
pacienta stanovila úlohu, že „po dôkladnej analýze rozvinie a naplní Program 
implementácie eHealth v súlade s potrebami slovenského zdravotníctva a 
stratégie EU.“ Od 21.10.2010 - 3.11.2010 bolo MZSR povolené spustenie prác 
v zmysle zmluvy o dielo. Ku d�u 04.11.2010 opä� pozastavené všetky práce a 
�innosti z dôvodu koncep�ného redizajnu celkového balíka projektov eHealth, 
ktorého �as�ou je aj tento projekt. K 23.03.2011 prišlo k opätovnému spusteniu 
realizácie projektu s ak�ným plánom „prípravnej fázy projektu – redizajnu“ do 
30.06.2011 v rámci etapy „Analýza“. Od 01.07.2011 prebiehajú dodávate�ské 
práce v zmysle redizajnu s upraveným harmonogramom realizácie projektu. 
K 12/2011 prebiehala realizácia všetkých aktivít projektu - Analýza a návrh 
riešenia (plnenie aktivity na cca 99 %), Implementácia a testovanie (plnenie 
aktivity na cca 45 %), Rollout a stabilizácia (plnenie aktivity na cca 30 %), 
Rozšírenie a integrácia (plnenie aktivity na cca 30 %) 
Kontrola na mieste: 
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V období 27.01-18.04.2011 bola vykonaná kontrola na mieste a zistených bolo 
12 menej závažných pochybení v oblasti Riadenia a Publicity. 

Rozpo�et v €: Oprávnené výdavky: 39 999 731,10 € 
Neoprávnené výdavky: 219 950,54 € 
Celkové výdavky: 40 219 681,64 € 

Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

Objem poskytnutých zálohových platieb: 13 063 000,00 € 
Objem zú�tovaných platieb: 9 889 754,95 € 
Objem certifikovaných platieb: 9 889 754,95 € 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Objem poskytnutých zálohových platieb: 15 375 269,75 € 
Objem zú�tovaných platieb: 9 889 754,95 € 
Objem certifikovaných platieb: 9 889 754,95 € 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a; vzh�adom na charakter projektu budú ukazovatele nap��ané až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov kumulatívne 
od za�iatku programového 
obdobia 

n/a; vzh�adom na charakter projektu budú ukazovatele nap��ané až na konci 
realizácie projektu 
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Názov projektu: Elektronické služby verejného obstarávania 
Východisko z národnej/regionálnej 
politiky:  

OPIS,  �iastkový výstup štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - 
Štúdia uskuto�nite�nosti Elektronické služby verejného obstarávania 

Cie� projektu: Implementácia e-služieb pre realizáciu e-VO prostredníctvom EVO, 
zautomatizovanie zberu, spracovania údajov a oznámení vo VO, publikovanie 
údajov a správa registrov. 

Prijímate�:  Úrad pre verejné obstarávanie 
Obdobie realizácie projektu: 01.06.2010 - 31.05.2012 
Stav implementácie za sledované 
obdobie: 

D�a 24.06.2011 bola uzatvorená Dodávate�ská zmluva (aktivita �.8) a d�a 
30.12.2011 bola uzatvorená Dodávate�ská zmluva (podaktivity 7.3,7.4,7.5) 
Prvé verejné obstarávanie na podpornú aktivitu �. 10 (publicita 
a informovanos�) bolo na základe administratívnej kontroly na ÚV SR d�a 
16.12.2010 zrušené a rovnako verejné obstarávania v termínoch 30.03.2011 
a 23.06.2011 boli opakovane neúspešné (neboli doru�ené žiadne ponuky). 
Opätovné verejné obstarávanie bolo vyhlásené 26.07.2011, avšak z podnetu 
Prijímate�a bolo po�as procesu administratívnej kontroly na ÚV SR d�a 
21.12.2011 opätovne zrušené. Nové verejné obstarávanie na aktivitu Publicita 
a informovanos� bolo vyhlásené 23.12.2011 a prebieha. 
 
Realizácia aktivít projektu: 
V rámci �asti 1 projektu - Návrh, vývoj a implementácia IS ÚVO 
Od 1/2011 prebiehajú práce na návrhu riešenia II etapa pre Systém zberu 
údajov, IS centrálneho spracovania údajov, Publika�ného portálu a za�ali práce 
aj na analýze a návrhu riešenia Vybudovania spolo�ných podporných modulov. 
Od 2/2011 prebiehajú práce na Nasadení spolo�nej infraštruktúry. V 3/2011 
boli schválené návrhy riešenia II etapa pre Systém zberu údajov, IS 
centrálneho spracovania údajov, Publika�ného portálu a návrh riešenia 
Vybudovania spolo�ných podporných modulov a za�al ich vývoj 
a implementácia. Od 4/2011 prebiehajú práce na Integrácii a zaistení 
kompatibility. V 11/2011 bola odsúhlasená implementácia Systému zberu 
údajov a za�alo jeho testovanie a bolo odovzdané a akceptované Nasadenie 
spolo�nej infraštruktúry (ukon�ená aktivita na 100 %). V 12/2011 bolo 
odovzdané a akceptované testovanie Systému zberu údajov a za�ali práce na 
nasadení do prevádzky (plnenie aktivity na cca 80 %), boli odovzdané 
a akceptované implementácie riešení e-služieb a za�alo testovanie pre IS 
centrálneho spracovania údajov, Publika�ný portál, Spolo�né podporné moduly 
(plnenie všetkých 3 aktivít na cca 65 %), stav priebehu prác na aktivite 
Integrácia a zaistenie kompatibility (cca 50 %) 
V rámci �asti 2 projektu - Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie IS EVO bol d�a 
26.01.2011 odsúhlasený návrh riešenia Podprahových zákaziek v systéme 
EVO a za�al ich vývoj a implementácia. D�a 14.02.2011 bolo odsúhlasené 
nasadenie e-Aukcie na najnižšiu cenu na produk�ný server EVO. V 2/2011 
prebiehajú práce na implementácii a testovaní schválených návrhov riešení. 
V 3/2011 bolo vykonané testovanie a zaškolenie používate�ov pre e-Aukciu na 
najnižšiu cenu a bola d�a 04.03.2011 nasadená na produk�ný server. V 4/2011 
bola vykonaná implementácia Podprahových zákaziek a v jej rámci aj prvá 
etapa Inovácie používate�ského rozhrania a za�alo jej testovanie a práce na 
nasadení do prevádzky. Prebehlo testovanie a zaškolenie používate�ov pre 
Šifrovanie dokumentov a súborov v systéme EVO a za�ali práce na nasadení 
do prevádzky. Od 5/2011 prebiehajú práce na návrhu riešenia Dynamického 
nákupného systému, Kvalifika�ného systému, Registra�ného, prihlasovacieho 
a zálohovacieho modulu v rámci Integra�ného modulu, Inovácie 
používate�ského rozhrania, Zasielanie oznámení a zápisníc v rámci 
Integra�ného modulu. D�a 24.09.2011 bol nasadení do prevádzky Šifrovací 
modul v systéme EVO. V 10/2011 prebehlo testovanie a zaškolenie 
používate�ov pre Podprahové zákazky a za�ali práce na nasadení do 
prevádzky. Od 11/2011 prebieha testovanie Komunika�ného modulu 
a Implementácie rokovacieho konania. V 12/2011 bolo ukon�ené testovanie 
riešenia Komunika�ného modulu a Implementácie rokovacieho konania, za�al 
vývoj a implementácia schválených návrhov riešení Inovácie používate�ského 
rozhrania, Integra�ného modulu (oznámenia, registrácia, zálohovanie), 
Kvalifika�ného systému. D�a 30.12.2011 boli nasadené do prevádzky 
Komunika�ný modul a Podprahové zákazky (plnenie celej aktivity na cca 49 %) 
Kontrola na mieste: 
V období 23.06 - 15.07.2011 bola vykonaná kontrola na mieste a zistené boli 3 
menej závažné pochybenia v oblasti Riadenia a Publicity. 
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Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

Zmluva o poskytnutí NFP s Prijímate�om bola uzatvorená d�a 16.06.2010. 
D�a 20.10.2009 bola uzatvorená Dodávate�ská zmluva (podporná podaktivita 
�. 9.1) a d�a 16.12.2009 bola uzatvorená Dodávate�ská zmluva (podporná 
podaktivita �. 9.2). D�a 01.06.2010 za�ala na základe Vyhlásenia Prijímate�a 
realizácia aktivít projektu, pri�om Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená 
d�a 16.6.2010 a Dodávate�ská zmluva na realizáciu hlavnej aktivity �.4 ako aj 
Dodávate�ská zmluva na realizáciu hlavných aktivít �.1,2,3,5,6 a podaktivít 
7.1,7.2 boli uzatvorené d�a 10.06.2010. D�a 24.06.2011 bola uzatvorená 
Dodávate�ská zmluva (aktivita �.8) a d�a 30.12.2011 bola uzatvorená 
Dodávate�ská zmluva (podaktivity 7.3,7.4,7.5) 
Prvé verejné obstarávanie na podpornú aktivitu �. 10 (publicita 
a informovanos�) bolo na základe administratívnej kontroly na ÚV SR d�a 
16.12.2010 zrušené a rovnako verejné obstarávania v termínoch 30.03.2011 
a 23.06.2011 boli opakovane neúspešné (neboli doru�ené žiadne ponuky). 
Opätovné verejné obstarávanie bolo vyhlásené 26.07.2011 avšak z podnetu 
Prijímate�a bolo po�as procesu administratívnej kontroly na ÚV SR d�a 
21.12.2011 opätovne zrušené. Nové verejné obstarávanie na aktivitu Publicita 
a informovanos� bolo vyhlásené 23.12.2011 a prebieha. 
 
Realizácia aktivít projektu: 
V mesiaci júl 2010  za�ali procesné analýzy, ktoré budú vykonávané priebežne 
ako sú�as� návrhov riešení jednotlivých aktivít a podaktivít projektu. V rámci 
realizácie projektu bol dodaný a schválený produkt „Úvodná správa“, 
V rámci �asti 1 projektu - Návrh, vývoj a implementácia IS ÚVO od d�a 
18.08.2010 prebiehajú práce na návrhu riešenia I etapa pre Systém zberu 
údajov, IS centrálneho spracovania údajov a Publika�ného portálu. D�a 
29.10.2010 bol odsúhlasený návrh riešenia I etapa Systému zberu údajov 
a za�al jeho vývoj a implementácia. V 12/2010 bol schválený návrh riešenia 
I etapa IS centrálneho spracovania údajov a za�al jeho vývoj a implementácia. 
Od 1/2011 prebiehajú práce na návrhu riešenia II etapa pre Systém zberu 
údajov, IS centrálneho spracovania údajov, Publika�ného portálu a za�ali práce 
aj na analýze a návrhu riešenia Vybudovania spolo�ných podporných modulov. 
Od 2/2011 prebiehajú práce na Nasadení spolo�nej infraštruktúry. V 3/2011 
boli schválené návrhy riešenia II etapa pre Systém zberu údajov, IS 
centrálneho spracovania údajov, Publika�ného portálu a návrh riešenia 
Vybudovania spolo�ných podporných modulov a za�al ich vývoj 
a implementácia. Od 4/2011 prebiehajú práce na Integrácii a zaistení 
kompatibility. V 11/2011 bola odsúhlasená implementácia Systému zberu 
údajov a za�alo jeho testovanie a bolo odovzdané a akceptované Nasadenie 
spolo�nej infraštruktúry (ukon�ená aktivita na 100 %). V 12/2011 bolo 
odovzdané a akceptované testovanie Systému zberu údajov a za�ali práce na 
nasadení do prevádzky (plnenie aktivity na cca 80 %), boli odovzdané 
a akceptované implementácie riešení e-služieb a za�alo testovanie pre IS 
centrálneho spracovania údajov, Publika�ný portál, Spolo�né podporné moduly 
(plnenie všetkých 3 aktivít na cca 65 %), stav priebehu prác na aktivite 
Integrácia a zaistenie kompatibility (cca 50 %) 
V rámci �asti 2 projektu - Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie IS EVO od d�a 
18.08.2010 prebiehajú práce na návrhu riešenia pre úpravu šifrovania a od 
23.08.2010 aj na návrhu riešenia e-Aukcií v systéme EVO. Od 10/2010 
prebiehajú práce na návrhoch riešenia Komunika�ného modulu v systéme EVO 
a Podprahových zákaziek v systéme EVO. D�a 15.10.2010 odsúhlasený návrh 
riešenia Šifrovania dokumentov a súborov v systéme EVO a d�a 20.10.2010 aj 
návrh riešenia e-Aukcií v systéme EVO a za�al ich vývoj a implementácia. Od 
11/2010 prebiehajú práce na návrhoch riešenia Inovácie používate�ského 
rozhrania v systéme EVO a návrhu riešenia Implementácie postupu 
rokovacieho konania so zverejnením v systéme EVO. V 12/2010 bol schválený 
návrh riešenia Komunika�ného  modulu a za�al vývoj a implementácia. 
Zárove� boli odovzdané plnenia implementácie riešenia na Šifrovanie 
dokumentov a súborov v systéme EVO a implementácie riešenia elektronickej 
aukcie na najnižšiu cenu kde za�alo jeho testovanie. Od 12/2010 prebiehajú 
práce na návrhoch riešenia Implementácie integra�ného modulu a návrhu 
riešenia Logovania používate�ských aktivít v systéme EVO. D�a 26.01.2011 bol 
odsúhlasený návrh riešenia Podprahových zákaziek v systéme EVO a za�al ich 
vývoj a implementácia. D�a 14.02.2011 bolo odsúhlasené nasadenie e-Aukcie 
na najnižšiu cenu na produk�ný server EVO. V 2/2011 prebiehajú práce na 
implementácii a testovaní schválených návrhov riešení. V 3/2011 bolo 
vykonané testovanie a zaškolenie používate�ov pre e-Aukciu na najnižšiu cenu 
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a bola d�a 04.03.2011 nasadená na produk�ný server. V 4/2011 bola vykonaná 
implementácia Podprahových zákaziek a v jej rámci aj prvá etapa Inovácie 
používate�ského rozhrania a za�alo jej testovanie a práce na nasadení do 
prevádzky. Prebehlo testovanie a zaškolenie používate�ov pre Šifrovanie 
dokumentov a súborov v systéme EVO a za�ali práce na nasadení do 
prevádzky. Od 5/2011 prebiehajú práce na návrhu riešenia Dynamického 
nákupného systému, Kvalifika�ného systému, Registra�ného, prihlasovacieho 
a zálohovacieho modulu v rámci Integra�ného modulu, Inovácie 
používate�ského rozhrania, Zasielanie oznámení a zápisníc v rámci 
Integra�ného modulu. D�a 24.09.2011 bol nasadení do prevádzky Šifrovací 
modul v systéme EVO. V 10/2011 prebehlo testovanie a zaškolenie 
používate�ov pre Podprahové zákazky a za�ali práce na nasadení do 
prevádzky. Od 11/2011 prebieha testovanie Komunika�ného modulu 
a Implementácie rokovacieho konania. V 12/2011 bolo ukon�ené testovanie 
riešenia Komunika�ného modulu a Implementácie rokovacieho konania, za�al 
vývoj a implementácia schválených návrhov riešení Inovácie používate�ského 
rozhrania, Integra�ného modulu (oznámenia, registrácia , zálohovanie), 
Kvalifika�ného systému. D�a 30.12.2011 boli nasadené do prevádzky 
Komunika�ný modul a Podprahové zákazky (plnenie celej aktivity na cca 49 %) 
Kontrola na mieste: 
V období 23.06-15.07.2011 bola vykonaná kontrola na mieste a zistené boli 3 
menej závažné pochybenia v oblasti Riadenia a Publicity. 

Rozpo�et v €: 3 485 400 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

Objem poskytnutých zálohových platieb: 1 895 800,00 € 
Objem zú�tovaných platieb: 651 718,40 € 
Objem certifikovaných platieb: 0,00 € 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Objem poskytnutých zálohových platieb: 1 895 800,00 € 
Objem zú�tovaných platieb: 651 718,40 € 
Objem certifikovaných platieb: 0,00 € 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

Po�et zavedených elektronických služieb dostupných online: 1 z 63 
Po�et zavedených transak�ných služieb: 1 z 63 

Plnenie ukazovate�ov kumulatívne 
od za�iatku programového 
obdobia 

Po�et zavedených elektronických služieb dostupných online: 1 z 63 
Po�et zavedených transak�ných služieb: 1 z 63 
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Názov projektu: Elektronizácia služieb Sociálnej pois�ovne 
Východisko z národnej/regionálnej 
politiky:  

OPIS, �iastkový výstup štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - 
Štúdia uskuto�nite�nosti Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR 
a Sociálna pois�ov�a 

Cie� projektu: Sprístupnenie elektronických služieb SP a zabezpe�enie ich všeobecnej 
použite�nosti. 

Prijímate�:  Sociálna pois�ov�a 
Obdobie realizácie projektu: 01.11.2011 – 31.05.2013 
Stav implementácie za sledované 
obdobie: 

D�a 27.06.2011 bol podpísaný Dodatok �.1 k Zmluve o poskytnutí NFP 
s ú�innos�ou od 29.06.2011 meniaci harmonogram realizácie projektu z 
dôvodu oneskorenia verejného obstarávania. 
D�a 27.09.2011 bola oboma zmluvnými stranami podpísaná Dohoda 
o mimoriadnom ukon�ení zmluvného vz�ahu s ú�innos�ou od 29.09.2011 
z dôvodu rizík neoprávnených výdavkov vyplývajúcich z nerešpektovania 
údajov z uznesenia vlády SR �. 285/2008 pri vyhlasovaní výzvy a podávaní 
Žiadosti o NFP. 
Elektronizácia služieb Sociálnej pois�ovne je predmetom nového písomného 
vyzvania na predkladanie Žiadosti o NFP zverejneného 22.12.2011 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

07.10.2009 – podpísaná zmluva o poskytnutí NFP 
Prebieha proces verejného obstarávania (vrátane administratívnej kontroly) na 
hlavné aktivity projektu 1-6 (4xVO). 
Október 2010 
Bolo zrušené VO na podporné aktivity 7-8 (Riadenie a Publicita) 
D�a 27.06.2011 bol podpísaný Dodatok �.1 k Zmluve o poskytnutí NFP 
s ú�innos�ou od 29.06.2011 meniaci harmonogram realizácie projektu z 
dôvodu oneskorenia verejného obstarávania. 
D�a 27.09.2011 bola oboma zmluvnými stranami podpísaná Dohoda 
o mimoriadnom ukon�ení zmluvného vz�ahu s ú�innos�ou od 29.09.2011 
z dôvodu rizík neoprávnených výdavkov vyplývajúcich z nerešpektovania 
údajov z uznesenia vlády SR �.285/2008 pri vyhlasovaní výzvy a podávaní 
Žiadosti o NFP. 
Elektronizácia služieb Sociálnej pois�ovne je predmetom nového písomného 
vyzvania na predkladanie Žiadosti o NFP zverejneného 22.12.2011 

Rozpo�et v €: 33 164 057,42 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

0 €; implementácia sa pripravuje 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

0 €; implementácia sa pripravuje  

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a; implementácia sa pripravuje 

Plnenie ukazovate�ov kumulatívne 
od za�iatku programového 
obdobia 

n/a; implementácia sa pripravuje 
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Názov projektu: Elektronická identifika�ná karta 
Východisko 
z národnej/regionálnej politiky:  

OPIS – �iastková štúdia uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - Štúdia 
uskuto�nite�nosti Elektronická identifika�ná karta 

Cie� projektu: Zavedenie eID ako jednotného prostriedku  pre identifikáciu a autentifikáciu 
používate�ov v rámci služieb prostredia eGovernmentu 

Prijímate�:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Obdobie realizácie projektu: 01.06.2010 – 31.12.2012 (pod�a Dodatku �.1 k Zmluve o poskytnutí NFP 

ú�inného d�a 22.06.2011) 
Stav implementácie za 
sledované obdobie: 

D�a 16.03.2011 riadiaci výbor rozhodol o pokra�ovaní v projektu. Vzh�adom na 
zmenu sadzby DPH od 01.01.2011 a aktualizáciou �asového harmonogramu 
prijímate� pristúpil k dodatkovaniu dodávate�skej zmluvy. D�a 18.05.2011 bol 
podpísaný Dodatok �.2 k Zmluve o dielo. Následne zmeny boli preklopené do 
Zmluvy o poskytnutí NFP. D�a 22.06.2011 bol ú�inný Dodatok �.1 k Zmluve 
o poskytnutí NFP. 
Verejné obstarávanie na Podporné aktivity projektu – Riadenie a publicita 
projektu“ nie sú ukon�ené. MV SR realizuje podpornú aktivitu z vlastných 
zdrojov, ktoré bude žiada� od MF SR formou refundácie. 
 
V  sledovaného obdobia boli v realizácii nasledovné aktivity: 
-  Analýza a návrh riešenia /Celkový stav 82 %/ 
- Implementácia a testovanie – Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné 
NPC /Pokrok  na 51,04 % z celkového plnenia oprávnených výdavkov aktivity/ 
- Implementácia a testovanie – Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb 
CA /Aktivita neza�ala z dôvodu neobstarania dodávate�a. RV projektu prijal 
24.11.2011 rozhodnutie o predložení náhradného riešenia autentifikácie na 
posúdenie SORO a RO. O plánovanej zmene a dôvodoch spracovania a 
predloženia náhradného riešenia boli predbežne informovaní zástupcovia SORO 
a RO na stretnutí 28.11.2011/ 
– Implementácia a testovanie – Úprava APV IS SA a IS REGOB/EC /Pokrok  
subjektívne do 10 % z celkového plnenia aktivity vrátane neoprávnených 
výdavkov/nápravného opatrenia/ 
– Implementácia a testovanie mobilných pracovísk /Pokrok v nap��aní aktivity 
vrátane neoprávnených výdavkov na 51,65 %/ 
– Implementácia a testovanie upgrade JP /Pokrok  na 48,66 % z celkového 
plnenia aktivity/ 
 - Implementácia a testovanie IAM /Pokrok  na 79,05 % z celkového plnenia 
aktivity/ 
- Rollout, migrácia a stabilizácia - Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záložné 
NPC /Pokrok  na 38,54 % z celkového plnenia aktivity/ 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

08.03.2010 - podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP 
04.06.2010 - podpísaná Zmluva o dielo 
23.06.2010 - podpísaný Dodatok �. 1 k zmluve o dielo 
21.06.2010 - za�atie realizácie aktivít projektu 
26.07.2010 – 20.01.2011 - z dôvodu kontroly procesov verejného obstarávania 
Úradom pre verejné obstarávanie pozastavené práce s dodávate�om 16.03.2011 
- riadiaci výbor rozhodol o pokra�ovaní v projekte 
18.05.2011 – podpísaný Dodatok �.2 k Zmluve o dielo 
20.06.2011 – podpísaný Dodatok �.1 k Zmluve o poskytnutí NFP 

Rozpo�et v €: 43 767 321,19 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

Celkovo poskytnuté zálohové platby v roku 2011 13 441 400,00 €, z toho 
zú�tované 6 664 658,17 €,  certifikované 6 664 658,17 € 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Celkovo poskytnuté zálohové platby 13 441 400,00 €, z toho zú�tované  
6 664 658,17 €,  certifikované 6 664 658,17 € 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 
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Názov projektu: Elektronické služby da�ových agend Ministerstva financií SR 
Východisko z národnej/regionálnej 
politiky:  

�iastková štúdia uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi �. 1 Elektronizácia 
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Opera�ného programu 
Informatizácia spolo�nosti zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na 
centrálnej úrovni - Elektronické služby da�ových agend MF SR 

Cie� projektu: Elektronizácia služieb da�ových agend 
Prijímate�:  Ministerstvo financií SR 
Obdobie realizácie projektu: 15.03.2010 – 14.03.2013 
Stav implementácie za sledované 
obdobie: 

06.07.2010 – dátum podpisu Zmluvy o NFP 
Realizácia projektu bola ukon�ená (08.10.2010) podpisom Dohody 
o mimoriadnom ukon�ení zmluvného vz�ahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP �. 
Z2111012001901 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

06.07.2010 – dátum podpisu Zmluvy o NFP 
Realizácia projektu bola ukon�ená (08.10.2010) podpisom Dohody 
o mimoriadnom ukon�ení zmluvného vz�ahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP �. 
Z2111012001901 

Rozpo�et v €: 49 790 999 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

0 € 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

0 € 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a; Realizácia projektu bola ukon�ená (08.10.2010) podpisom Dohody 
o mimoriadnom ukon�ení zmluvného vz�ahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

Plnenie ukazovate�ov kumulatívne 
od za�iatku programového 
obdobia 

n/a; Realizácia projektu bola ukon�ená (08.10.2010) podpisom Dohody 
o mimoriadnom ukon�ení zmluvného vz�ahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP 
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Názov projektu: Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR 
Východisko z národnej/regionálnej 
politiky:  

OPIS – �iastková štúdia uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi �. 1 – Štúdia 
uskuto�nite�nosti Elektronické služby evidencie vozidiel 

Cie� projektu: Sprístupnenie elektronických služieb mobilných jednotiek MV SR a 
zabezpe�enie ich všeobecnej použite�nosti 

Prijímate�:  Ministerstvo vnútra SR 
Obdobie realizácie projektu: 01.02.2010 – 31.01.2012 
Stav implementácie za sledované 
obdobie: 

15.06.2010 – dátum podpisu Zmluvy o NFP 
V priebehu roku 2010 prebiehala administratívna kontrola obstarávania 
tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov 
Realizácia aktivít projektu sa v roku 2010 neza�ala. 
S ú�innos�ou od 29.10.2011 sa zmluvné strany dohodli, že odstúpia od Zmluvy 
o NFP na základe podpísania Dohody o mimoriadnom ukon�ení projektu. 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

15.06.2010 – dátum podpisu Zmluvy o NFP 
V priebehu roku 2010 prebiehala administratívna kontrola obstarávania 
tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov 
Realizácia aktivít projektu sa v roku 2010 neza�ala. 
S ú�innos�ou od 29.10.2011 sa zmluvné strany dohodli, že odstúpia od Zmluvy 
o NFP na základe podpísania Dohody o mimoriadnom ukon�ení projektu. 

Rozpo�et v €: 40 000 000,00 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

0 €; projekt mimoriadne ukon�ený 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

0 €; projekt mimoriadne ukon�ený 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a; projekt mimoriadne ukon�ený 

Plnenie ukazovate�ov kumulatívne 
od za�iatku programového 
obdobia 

n/a; projekt mimoriadne ukon�ený 
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Názov projektu: Elektronické služby národnej evidencie vozidiel 
Východisko 
z národnej/regionálnej politiky:  

OPIS – �iastková štúdia uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi �. 1 – Štúdia 
uskuto�nite�nosti Elektronické služby evidencie vozidiel 

Cie� projektu: Sprístupnenie elektronických služieb evidencie vozidiel a zabezpe�enie ich 
všeobecnej použite�nosti 

Prijímate�:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Obdobie realizácie projektu: 01.01.2012 - 31.12.2013 (pod�a Dodatku �.1 k Zmluve o poskytnutí NFP ú�inný 

d�a 30.12.2011) 
Stav implementácie za 
sledované obdobie: 

D�a 25.10.2011 podpísaná Zmluva o dielo. Na základe dlhého procesu kontroly 
verejného obstarávania a následne podpisu Zmluvy o dielo nedošlo k fyzickej 
realizácii projektu, preto sa posúval �asový rámec realizácie projektu o 24 
mesiacov a došlo k dodatkovaniu Zmluvy o poskytnutí NFP. D�a 30.12.2011 bol 
ú�inný Dodatok �.1 k Zmluve o poskytnutí NFP. D�a 22.12.2011 prijímate� 
doru�il návrh Dodatku �.1 k Zmluve o dielo, ktorý aktualizuje �asový rámec 
realizácie projektu a zárove� preklápa analýzu dopadu zrušenia projektu MJ, s 
ktorým projekt ES NEV súvisí. D�a 28.12.2011 bol návrh Dodatku �.1 k Zmluve 
o dielo expedovaný na RO OPIS 
 
Realizácia aktivít projektu sa za�ne od 01.01.2012. 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

10.06.2010 - podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP 
25.10.2011 – podpísaná Zmluva o dielo 
28.12.2011 – podpísaný Dodatok �.1 k Zmluve o poskytnutí NFP 
22.12.2011 – doru�ený návrh Dodatku �.1 k Zmluve o dielo 
28.12.2011 – návrh Dodatku �.1 k Zmluve o dielo expedovaný na RO OPIS 

Rozpo�et v €: 30 440 000,00 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

0 €; implementácia sa pripravuje 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

0 €; implementácia sa pripravuje 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a; implementácia sa pripravuje 

Plnenie ukazovate�ov 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia 

n/a; implementácia sa pripravuje 
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Názov projektu: Elektronické služby pre osved�enie o evidencii vozidla 
Východisko 
z národnej/regionálnej politiky:  

OPIS – �iastková štúdia uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi �. 1 – Štúdia 
uskuto�nite�nosti Elektronické služby evidencie vozidiel 

Cie� projektu: Sprístupnenie elektronických služieb pre osved�enie o evidencii vozidla 
a zabezpe�enie ich všeobecnej použite�nosti 

Prijímate�:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Obdobie realizácie projektu: 01.01.2010 – 31.12.2012 (pod�a Dodatku �.3 k Zmluve o poskytnutí NFP 

ú�inného d�a 31.12.2011) 
Stav implementácie za 
sledované obdobie: 

D�a 08.02.2011 za�ala kontrola na mieste, ktorá prebiehala do 26.05.2011. 
Vzh�adom na zmenu sadzby DPH od 01.01.2011 a aktualizáciou �asového 
harmonogramu prijímate� pristúpil k dodatkovaniu dodávate�skej zmluvy. D�a 
17.06.2011 bol podpísaný Dodatok �.3 k Zmluve o dielo. Následne zmeny boli 
preklopené do Zmluvy o poskytnutí NFP. D�a 29.06.2011 bol ú�inný Dodatok 
�.2 k Zmluve o poskytnutí NFP. Z dôvodu neexistujúcemu UPVS a tým 
nesplneniu hlavného cie�a projektu – sprístupnenie eGoverment služieb pre 
ob�anov (Implementácia a testovanie rozšírenia IS EVO a eGoverment, Rollout, 
migrácia a stabilizácia IS EVO a eGoverment) sa pristúpilo k dodatkovaniu 
dodávate�skej zmluvy (k pred�ženiu �asového harmonogramu). D�a 29.12.2011 
bol podpísaný Dodatok �.4 k Zmluve o dielo. Následne zmena sa preklopila do 
Zmluvy o poskytnutí NFP. D�a 31.12.2011 bol ú�inný Dodatok �.3 k Zmluve 
o poskytnutí NFP. 
VO na podporné aktivity „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanos�“ sú�až 
bola zrušená obstarávate�om. MV SR realizuje podpornú aktivitu z vlastných 
zdrojov, ktoré bude žiada� od MF SR formou refundácie. 
 
V  sledovaného obdobia bola v realizácii nasledovná aktivita: 
- Implementácia a testovanie /Aktivita je celkovo v stave rozpracovania na  90,1 
%/ 
V sledovanom období boli ukon�ené aktivity: 
- Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien 
- Analýza a návrh riešenia 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

30.12.2009 – podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP 
31.12.2009 – podpísaná Zmluva o dielo 
01.01.2010 - za�atie realizácie aktivít projektu 
13.01.2010 - podpísaný Dodatok �.1 k Zmluve o dielo 
09.03.2010 – podpísaný Dodatok �.2 k Zmluve o dielo 
10.06.2010 - podpísaný Dodatok �.1 k Zmluve o poskytnutí NFP 
08.02.2011 – 26.05.2011 – prebiehala kontrola na mieste 
17.06.2011 – podpísaný Dodatok �.3 k Zmluve o dielo 
28.06.2011 – podpísaný Dodatok �.2 k Zmluve o poskytnutí NFP 
28.12.2011 – podpísaný Dodatok �.4 k Zmluve o dielo 
29.12.2011 – podpísaný Dodatok �.3 k Zmluve o poskytnutí NFP 

Rozpo�et v €: 25 837 214,80 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

Celkovo poskytnuté zálohové platby v roku 2011 9 592 200,00 €, z toho 
zú�tované 9 411 674,63 €,  certifikované 9 411 674,63 € 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Celkovo poskytnuté zálohové platby 23 374 000,00 €, z toho zú�tované 
23 172 715,74 €, certifikované 23 172 715,74 € 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 
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Názov projektu: IS Registra fyzických osôb 
Východisko 
z národnej/regionálnej politiky:  

OPIS, �iastkový výstup štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - Štúdia 
uskuto�nite�nosti Register fyzických osôb 

Cie� projektu: Vybudovanie a elektronizácia jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov 
všetkých FO, ktoré prichádzajú do styku s verejnou správou 

Prijímate�:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Obdobie realizácie projektu: 01.03.2010 – 31.10.2012 (pod�a Dodatku �.2 k Zmluve o poskytnutí NFP 

ú�inného d�a 30.06.2011) 
Stav implementácie za 
sledované obdobie: 

D�a 08.03.2011 za�ala kontrola na mieste, ktorá bola ukon�ená d�a 
23.06.2011. D�a 16.03.2011 riadiaci výbor rozhodol o pokra�ovaní v projektu. 
Vzh�adom na zmenu sadzby DPH od 01.01.2011 a aktualizáciou �asového 
harmonogramu prijímate� pristúpi k dodatkovaniu dodávate�skej zmluvy. D�a 
17.05.2011 bol podpísaný Dodatok �.1 k Zmluve o dielo. Následne zmeny boli 
preklopené do Zmluvy o poskytnutí NFP. D�a 30.06.2011 bol ú�inný Dodatok 
�.2 k Zmluve o poskytnutí NFP. D�a 03.11.2011 sa uskuto�nilo pracovné 
stretnutie, na ktorom SORO OPIS odporú�alo, aby prijímate� pristúpil k dodatku 
dodávate�skej zmluve, ktorým dôjde k odstráneniu formálneho nesúladu medzi 
Zmluvou o poskytnutí NFP a dodávate�skou zmluvou (presné nadefinovanie 24 
služieb totožných so Zmluvou o poskytnutí NFP a Žiados�ou o NFP – po�et, 
názvoslovie). Návrh Dodatku �.2 k Zmluve o dielo doru�ený na AK VO na RO 
OPIS prostredníctvom SORO d�a 21.12.2011. 
 
V  sledovaného obdobia boli v realizácii nasledovné aktivity: 
- Implementácia a testovanie prototypu /Aktivita je celkovo v stave rozpracovania 
na 75 %/ 
- Implementácia a testovanie /Aktivita je celkovo v stave rozpracovania na 50 %/ 
V sledovanom období boli ukon�ené aktivity: 
- Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien 
- Analýza a návrh riešenia 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

02.10.2009 – podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP 
26.02.2010 – podpísaná Zmluva o dielo 
01.03.2010 – za�atie realizácie aktivít projektu  
10.06.2010 - podpísaný Dodatok �.1 k Zmluve o poskytnutí NFP 
26.07.2010 – 20.01.2011 - z dôvodu kontroly procesov verejného obstarávania 
Úradom pre verejné obstarávanie pozastavené práce s dodávate�om 
08.03.2011 – 23.06.2011 – prebiehala kontrola na mieste 
16.03.2011 - riadiaci výbor rozhodol o pokra�ovaní v projekte 
17.05.2011 - podpísaný Dodatok �.1 k Zmluve o dielo 
27.06.2011 - podpísaný Dodatok �.2 k Zmluve o poskytnutí NFP 
21.12.2011 - doru�ený návrh Dodatku �.2 k Zmluve o dielo na SORO OPIS 

Rozpo�et v €: 17 384 093,24 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

Celkovo poskytnuté zálohové platby v roku 2011 3 964 000,00 €, z toho vrátená 
zálohová platba vo výške 3 108 000,00 €, zú�tované 2 484 612,68 €, 
certifikované 2 484 612,68 € 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Celkovo poskytnuté zálohové platby 12 310 600,00 €, z toho vrátená zálohová 
platba vo výške 3 108 000,00 €, zú�tované 6 594 994,44 €, certifikované 
6 594 994,44 €. 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 
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Názov projektu: Elektronické služby centrálneho elektronického prie�inka 
Východisko 
z národnej/regionálnej politiky:  

OPIS, �iastkový výstup štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - Štúdia 
uskuto�nite�nosti Centrálna elektronická podate��a 

Cie� projektu: Vytvorenie informa�ného systému CEP za ú�elom elektronizácie služieb 
v medzinárodnom obchode a jeho integrácia na relevantné informa�né systémy 
pri výmene informácií 

Prijímate�:  Ministerstvo financií SR 
Obdobie realizácie projektu: 17.05.2010 – 16.04.2013 
Stav implementácie za 
sledované obdobie: 

Prebieha realizácie hlavných aktivít projektu: 
Aktivita �.1 - Analýza a návrh riešenia vrátane návrhu a optimalizácie formulárov, 
procesov, legislatívnej analýzy a návrhu zmien prebiehala celý rok pod�a 
harmonogramu.  Od januára prebiehal zber a analýza bezpe�nostných 
požiadaviek v rámci �asti "Bezpe�nostný projekt".  Vo  februári bola  
bezpe�nostná analýza do�asne zastavená z titulu o�akávanej zmeny 
prevádzkového prostredia pre systém CEP. Prvý návrh formulárov z augusta 
2010 bol detailizovaný na stretnutiach s dotknutými rezortmi a finalizoval sa 
detailný návrh formulárového riešenia. 
V apríli bol bezpe�nostný projekt znovu spustený, v rámci neho bola plánovaná 
obhliadka nového umiestnenia primárneho centra v Datacentre MF SR. Za�ali sa 
práce na organiza�nej analýze a zber údajov.  Od októbra je Bezpe�nostný 
zámer na pripomienkovaní. 
Percentuálne plnenie aktivity k 31.12.2011: 92 %  
Aktivita �. 2 – Implementácia (kompletný vývoj vrátane integrácie a testovania) 
prebiehala v súlade s �asovým harmonogramom projektu.  Od januára 
prebiehala  detailizácia technického návrhu riešenia. V marci 2011 bol  
technologický framework ukon�ený a moduly technického riešenia boli 
rozpracované na 90 %. V septembri sa za�ala  implementácia riešenia pre 
elektronické formuláre.  
V decembri bola úrove� rozpracovanosti modulov  95 %, nako�ko ukon�enie 
vývoja predpokladá doriešenie integrácie na externé systémy, ktorých finálny 
návrh stále nie je uzavretý. Pokra�uje vývoj formulárov, ktorých testy za�ínajú v 
marci 2012. Percentuálne plnenie obsahu aktivity k 31.12.2011: 66 % 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

17.05.2010 – podpísaná Zmluva o dielo 
17.05.2010 – za�iatok realizácie aktivít projektu 
26.05.2010 - podpísanie Zmluvy o NFP 
30.03.2011 - podpísaný Dodatok�.1 k Zmluve o NFP 
04.11.2011 – podpísaný Dodatok �.2 k Zmluve o NFP  

Rozpo�et v €: 16 923 832,90 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

Celkovo poskytnuté zálohové platby v roku 2011  4 610 800,00 €, z toho 
zú�tované  4 529 924,84,  certifikované 4 529 924,84. 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Celkovo poskytnuté zálohové platby 6 850 900,00 €, z toho zú�tované   
4 529 924,84 €, certifikované 4 529 924,84. 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 
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Názov projektu: IS identifikátora fyzických osôb 
Východisko 
z národnej/regionálnej politiky:  

OPIS, �iastková štúdia uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 Elektronizácia 
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb OPIS zameraná na celkovú 
architektúru eGovernmentu 

Cie� projektu: Vytvorenie IS IFO a uvedenie do prevádzky 
Prijímate�:  Ministerstvo vnútra SR 
Obdobie realizácie projektu: 01.01.2012 - 31.12.2013 
Stav implementácie za 
sledované obdobie: 

• Implementácia na úrovni aktivít bez zmeny v sledovanom období, t.j.  
neza�ala žiadna z aktivít projektu; 

• 29.07.2011 podpísaný dodatok, ktorý mení obdobie realizácie projektu na 
základe žiadosti prijímate�a o zmenu; 

• D�a 31.08.2011 zaslal prijímate�  doplnenú verziu Dopadovej štúdie a 
špecifikáciu navrhovaného riešenia IFO SORO. Prijímate�ovi bolo doru�ené 
stanovisko listom �. MF/005141/2011-1623 d�a 04.10.2011, emailom d�a 
05.10.2011. Prijímate� v sledovanom období analyzoval pripomienky SORO. 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

15.09.2009 – vyhlásené verejné obstarávanie 
2.10.2009 - podpísaná zmluva o poskytnutí NFP 
06.08.2010 - Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky 
(verejné obstarávanie) 
Projekt nie je v realizácii v dôsledku požadovanej zmeny v riešení zo strany 
prijímate�a (nebola opätovne predložená Dopadová štúdia so zapracovanými 
pripomienkami zo strany SORO). Následne prijímate� nevyhlásil ani nový proces 
verejného obstarávania na hlavné aktivity. 

Rozpo�et v €: 12 613 688 EUR 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v 
€ za sledované obdobie: 

0 €; implementácia sa pripravuje 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

0 €; implementácia sa pripravuje 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a; implementácia sa pripravuje 

Plnenie ukazovate�ov 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia 

n/a; implementácia sa pripravuje 
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Názov projektu: Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR na 

úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc 
v hmotnej núdzi 

Východisko 
z národnej/regionálnej politiky: 

OPIS,  �iastkový výstup štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - 
Štúdia uskuto�nite�nosti Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR 
a Sociálna pois�ov�a 

Cie� projektu: Sprístupnenie elektronických služieb  Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR a zabezpe�enie ich všeobecnej použite�nosti. 

Prijímate�:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Obdobie realizácie projektu: 16.03.2010 – 29.02.2012  
Stav implementácie za 
sledované obdobie: 

Aktivita �.1 - Centralizácia IS Riadenia sociálnych dávok. Hlavné aktivity projektu 
boli do marca pozastavené. V  apríli 2011 sa podpísal dodatok �.2 
k dodávate�skej zmluve a práce na projekte sa d�om podpisu dodatku obnovili. 
Práce na mí�nikoch a implementácia  prebiehali v súlade s �asovým 
harmonogramom. 
Odhadovaná percentuálna rozpracovanos� k 31.12.2011 je 54 %. 
Aktivita �.2 - Vytvorenie prostredia elektronickej komunikácie na centrálnej 
úrovni. Aktivita bola do marca pozastavená. V apríli 2011 
boli práce na projekte obnovené. V rámci aktivity pokra�ujú prerušené práce na 
mí�niku 1 "Analýza požiadaviek a špecifikácia riešenia" a mílniku 2 "Návrh 
architektúry DMS" . Aktuálny odhad vykonaných prác na mílniku do augusta bol 
cca 40 %. 
Od septembra prebiehala customizácia a vývoj SW riešenia, nasadzovanie, 
testovanie, príprava školení. Aktuálne odhadovaná percentuálna rozpracovanos� 
aktivity k 31.12.2011 je 59 % 
 
Kontrola na mieste – kontrola prebehla v �ase od 19.05.2011 do 04.07.2011 
(doru�enie dodatku k správe z kontroly na mieste). Po�et zistení: 8. Zistenia 
prevažne v �asti projektového riadenia. Nápravné opatrenia boli prijímate�om 
splnené. 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

05.11.2009 – podpísaná zmluva o poskytnutí NFP 
01.03.2010 – za�atie realizácie aktivít projektu  
03.03.2010 – podpísaná zmluva o dielo na hlavné aktivity (4ks) 
23.03.2010 – podpísaná zmluva o dielo na podporné aktivity (riadenie projektu) 
23.05.2011 - podpísaný Dodatok �.1 k Zmluve o NFP 

Rozpo�et v €: 25 581 926,37 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

Poskytnuté zálohové platby 16 561 100,00  €, z toho zú�tované  11 444 895,78 
€, certifikované 11 444 895,78 €. 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Celkovo poskytnuté zálohové platby 23 143 800,00 €, z toho zú�tované  
11 444 895,78 €, certifikované 11 444 895,78 €. 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 
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Názov projektu: Kontrolórsky informa�ný systém NKÚ SR - Elektronické služby NKÚ SR 
Východisko 
z národnej/regionálnej politiky:  

OPIS, �iastkový výstup štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - Štúdia 
uskuto�nite�nosti Kontrolórsky informa�ný systém NKÚ SR – Elektronické služby 
NKÚ SR 

Cie� projektu: Implementácia elektronických služieb NKÚ SR 
prostredníctvom zavedenia nového informa�ného systému 
na podporu procesov NKÚ SR 

Prijímate�:  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
Obdobie realizácie projektu: 01.12.2009 – 31.12.2011 
Stav implementácie za 
sledované obdobie: 

Aktivita �.1 – Analýza a návrh riešenia – aktivita bola ukon�ená v 09/2010 . Stav 
plnenia : 100 %. 
Aktivita �. 2 – Dodávka HW a SW komponentov – aktivita prebiehala v roku 2011 
v zmysle harmonogramu a ukon�ená bola v marci 2011. Stav plnenia 100 %. 
Aktivita �.3 – Vývoj KIS NKÚ SR - aktivita prebiehala v zmysle harmonogramu, 
priebežne pokra�ovali práce na implementácii riešenia a príprave projektových 
dokumentov. V júli sa za�al vývoj elektronických služieb pre integráciu na ISVS 
a v novembri bola aktivita ukon�ená.  Stav vykonaných prác 100 %. 
Aktivita �.4 – Testovanie, nasadenie a akceptácia  - aktivita prebiehala v zmysle 
harmonogramu. Od marca  prebiehala príprava testovacieho prostredia, 
vyškolenie k�ú�ových používate�ov, test na back- up niektorých modulov, 
prípravné práce pre modul MIS a �alšie práce. Od mája 2011 prebiehali  
�iastkové akcepta�né testovania modulov a nasadenie služieb. Od júna 
pokra�oval akcepta�ný  proces pre jednotlivé moduly. V decembri  bola aktivita 
ukon�ená. Stav vykonaných prác 100 %. 
Aktivita �.5 – Nezávislý odborný dozor (QA) – aktivita prebiehala  v zmysle 
harmonogramu a bola ukon�ená v decembri 2011. 
 
Kontrola na mieste – prvá kontrola prebehla v �ase od 14.12.2010 do 
17.01.2011 (doru�enie správy z kontroly na mieste). Po�et zistení: 4. Zistenia 
prevažne v �asti publicity a informovanosti. Nápravné opatrenia boli prijímate�om 
splnené. Druhá kontrola na mieste za�ala d�a 01.12.2011. 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

25.11.2009 - uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP 
03.12.2009 - za�iatok  realizácie aktivít projektu 
02.06.2010 - uzatvorená Dodávate�ská zmluva na hlavné aktivity 
08.12.2010    -  uzatvorený Dodatok �.1 k Zmluve o poskytnutí NFP 
07.10.2011 -  uzatvorený Dodatok �.2 k Zmluve o poskytnutí NFP 
16.12.2011 - podpísané vyhlásenie o ukon�ení realizácie projektu. 

Rozpo�et v €: 3 519 900,- € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

Zálohové platby 3 519 033,98 € /, z toho zú�tované 2 869 628,07 €, 
certifikované 2 869 628,07 €. 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Zálohové platby 3 519 033,98 € /, z toho zú�tované 2 869 628,07 €, 
certifikované 2 869 628,07 €. 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 
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Názov projektu: Elektronické služby Štatistického úradu SR 
Východisko 
z národnej/regionálnej politiky: 

OPIS, �iastkový výstup štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - Štúdia 
uskuto�nite�nosti Elektronické služby ŠÚ SR 

Cie� projektu: Zavedenie elektronických služieb Štatistického úradu SR a zabezpe�enie ich 
všeobecnej využite�nosti. 

Prijímate�:  Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Obdobie realizácie projektu: 16.08.2010 - 30.11.2012 
Stav implementácie za 
sledované obdobie: 

Aktivita �.1 - Príprava a realizácia legislatívnych zmien 
V oblasti legislatívy sa do februára �akalo na ukon�enie analytických procesov v 
rámci projektu a prvotný návrh volebného kódexu v oblasti volieb zo strany MV 
SR. 
V marci 2011 ŠÚ SR kontaktoval pre potreby volebnej �asti informa�ného 
systému projektu Elektronických služieb MV SR s dotazom na sú�asný stav prác 
na volebnom kódexe a so žiados�ou o priamu participáciu na pracovnej skupine, 
ktorá sa podie�a na jeho príprave. 
V apríli 2011 sa uskuto�nilo stretnutie s MV SR oh�adom návrhu volebného 
kódexu. Bola diskutovaná ako legislatívna, tak aj vecná stránka pre potreby 
tohto projektu. Na základe tretieho zasadnutia pracovnej skupiny k volebnému 
kódexu boli vypracované pripomienky k predmetnému legislatívnemu návrhu. 
V auguste 2011 ŠÚ SR zaslal pripomienky k volebnému kódexu, na ktoré zatia� 
MV SR nereflektovalo, preto ich otvorí na oficiálnom fóre pracovnej skupiny k 
volebnému kódexu. 
Od októbra je legislatívny návrh volebného kódexu v prípravnej fáze v rámci 
pracovnej skupiny k volebnému kódexu. ŠÚ SR pracuje na úprave volebnej 
legislatívy, ktorú ako návrh predloží MV SR. 
 
Aktivita �. 2 - Analýza a implementácia – prebiehala v súlade s �asovým 
harmonogramom projektu a do júla bolo odovzdaných 81 % plnenia v zmysle 
rozhodnutia riadiaceho výboru. Od októbra je projekt vo fáze  - Implementácia 
a testovanie a k 31.12.2011 sa projekt  pod�a harmonogramu plnenia nachádza 
vo fáze životného cyklu projektu - Implementácia a testovanie, pri�om 
k 31.12.2011 bolo odovzdaných 32 % zmluvne definovaného plnenia. 
 
Kontrola na mieste – kontrola prebehla v �ase od 09.06.2011 do 27.06.2011 
(doru�enie správy z kontroly na mieste). Po�et zistení: 2. Zistenia v �asti 
projektového riadenia a publicity. Nápravné opatrenia boli prijímate�om splnené. 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

22.02.2010 – uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP 
16.08.2010 – uzatvorená Dodávate�ská zmluva  
16.08.2010 – za�ala realizácia aktivít projektu  
27.05.2011 - ú�inný Dodatok �.1 k zmluve o NFP  

Rozpo�et v €: 22 598 546,71 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

Poskytnuté zálohové platby 9 294 300,00 €, z toho zú�tované 5 421 227,11 €, 
certifikované 5 421 227,11 €. 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Celkovo poskytnuté zálohové platby 9 294 300,00 €, z toho zú�tované  
5 421 227,11 € a certifikované 5 421 227,11 €. 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 
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Názov projektu: Elektronické služby spolo�ných modulov ÚPVS a prístupových 

komponentov 
Východisko 
z národnej/regionálnej politiky: 

OPIS, �iastkový výstup štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - Štúdia 
uskuto�nite�nosti Ústredný portál verejnej správy a štúdie uskuto�nite�nosti jeho 
modulov 

Cie� projektu: Vybudovanie spolo�ných modulov a prístupových komponentov a sprístupnenie 
ich funkcií pomocou elektronických služieb. 

Prijímate�:  Národná agentúra pre sie�ové a elektronické služby 
Obdobie realizácie projektu: 01.05.2010 – 31.10.2012 
Stav implementácie za 
sledované obdobie: 

Nako�ko boli  na základe kontroly na mieste preukázané závažné porušenia 
Zmluvy o NFP, SORO OPIS odstúpilo d�a 27.04.2011 od zmluvy s prijímate�om 
projektu. 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

08.07.2010 – uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP 
30.03.2010 – uzatvorená Dodávate�ská zmluva  
D�a 30.04.2010 bol zostavený Riadiaci výbor projektu. 
03.05.2010 -  za�ala realizácia aktivít projektu  
V priebehu roku 2010 prebiehala administratívna kontrola obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov 
V priebehu roku 2010 sa realizovalo interné hodnotenie projektu SOROm. 
NASES sa na Riadiacom výbore projektu d�a 14.12.2010 dohodol s 
dodávate�om na termíne uskuto�nenia zmien zmluvy s dodávate�om do konca 1. 
kvartálu roku 2011. 
Kontrola na mieste – kontrola za�ala d�a 18.01.2011 (ukon�enie odstúpením od 
zmluvy). Po�et zistení: 15. Zistenia v �asti publicity, projektového riadenia, 
realizácie aktivít a dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí 
NFP. 
Nako�ko boli  na základe kontroly na mieste preukázané závažné porušenia 
Zmluvy o NFP, SORO MF SR odstúpil d�a 27.04.2011 od zmluvy 
s prijímate�om projektu. 

Rozpo�et v €: 47 446 823,34 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

0 € 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

0 € 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia 

n/a – vzh�adom na charakter projektu, ukazovatele budú nap��ané až na konci 
realizácie projektu 
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Názov projektu: Elektronické služby centrálnej ohlasovne 
Východisko 
z národnej/regionálnej politiky:  

�iastková štúdia uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi �. 1 Elektronizácia 
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Opera�ného programu 
Informatizácia spolo�nosti zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na 
centrálnej úrovni 

Cie� projektu: Sprístupnenie elektronických služieb pobytovej agendy elektronickým spôsobom 
ako aj doru�ovanie potvrdení o pobyte poštou 

Prijímate�:  Ministerstvo vnútra SR 
Obdobie realizácie projektu: 13.04.2011 – 13.04.2013 
Stav implementácie za 
sledované obdobie: 

21.03.2011 – podpis Zmluvy o dielo �. SE-OVO-4-100/2010 
20.05.2011 – podpis dodatku �. 1 k  Zmluve o dielo �. SE-OVO-4-100/2010 
20.06.2011 – podpis dodatku �. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP – zmena �asového 
harmonogramu realizácie aktivít projektu, zmena výšky celkových oprávnených 
výdavkov projektu 
29.12.2011 -  podpis dodatku �. 2 k Zmluve o dielo �. SE-OVO-4-100/2010 
Prijímate� za�al s realizáciou aktivít 13.04.2011, pri�om v realizácii sú 
nasledovné aktivity projektu: 
Elektronické služby ohlasovne (úrove� implementácie 50 %) 
Spolo�ná infraštruktúra (úrove� implementácie 90 %) 
Podpora poskytovania elektronických služieb servisdeskom (úrove� 
implementácie 10 %) 
Garancia bezpe�nosti zodpovedajúcej infraštruktúry (úrove� implementácie 20 
%) 
Systém pre manažment dokumentov a elektronická podate��a (úrove� 
implementácie 35 %) 
Kontrola na mieste – kontrola prebehla v �ase od 26.07.2011 do 31.08.2011 
(doru�enie správy z kontroly na mieste). Po�et zistení: 2. Zistenia v �asti  
projektového riadenia. Nápravné opatrenia boli prijímate�om splnené. 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

10.06.2010– dátum podpisu Zmluvy o NFP 
21.03.2011 – podpis Zmluvy o dielo �. SE-OVO-4-100/2010 
20.05.2011 – podpis dodatku �. 1 k  Zmluve o dielo �. SE-OVO-4-100/2010 
20.06.2011 – podpis dodatku �. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP – zmena �asového 
harmonogramu realizácie aktivít projektu, zmena výšky celkových oprávnených 
výdavkov projektu 
29.12.2011 -  podpis dodatku �. 2 k  Zmluve o dielo �. SE-OVO-4-100/2010 

Rozpo�et v €: 8 848 158,00 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v 
€ za sledované obdobie: 

Celkovo poskytnuté zálohové platby v roku 2011  4 667 300,00 €, z toho 
zú�tované  2 897 841,60 €,  certifikované 2 897 841,60 €. 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Celkovo poskytnuté zálohové platby  4 667 300,00 €, z toho zú�tované  2 897 
841,60 €, certifikované 2 897 841,60 €. 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a; - vzh�adom na charakter projektu, budú ukazovatele naplnené až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia 

n/a; - vzh�adom na charakter projektu, budú ukazovatele naplnené až na konci 
realizácie projektu 
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Názov projektu: Elektronické služby katastra nehnute�ností – ZB GIS 
Východisko z národnej/regionálnej 
politiky:  

OPIS,  �iastkový výstup štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - 
Štúdia uskuto�nite�nosti projektov OPIS v oblastiach poskytovania 
elektronických služieb z katastra nehnute�ností 

Cie� projektu: Zavedenie elektronických služieb na úseku katastra nehnute�ností a na úseku 
geodézie a kartografie 

Prijímate�:  Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
Obdobie realizácie projektu: 01.02.2010 – 30.11.2012 
Stav implementácie za sledované 
obdobie: 

10.05.2011 – podpis dodatku �. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb (podporné 
aktivity) 
03.06.2011 -  podpis dodatku �. 1 k Zmluve o dielo (hlavné aktivity) 
08.08.2011 – podpis dodatku �. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP 
Aktivity „Analýzy riešenia“ a „Návrh riešenia“ boli ukon�ené v roku 2010. 
V priebehu sledovaného obdobia prebiehala realizácia nasledovných aktivít: 
Nasadenie infraštruktúry (úrove� implementácie 80 %) 
Implementácia riešenia (úrove� implementácie 35 %) 
Integrácia riešenia (úrove� implementácie 35 %) 
 
Kontrola na mieste – kontrola prebehla v �ase od 12.01.2011 do 31.01.2011 
(doru�enie správy z kontroly na mieste). Po�et zistení: 3. Menej závažné 
zistenia v rámci dokumentácie a dodržiavania povinností zo zmluvy 
o poskytnutí NFP. Nápravné opatrenia boli prijímate�om splnené. 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

25.11.2009 – dátum podpisu Zmluvy o NFP 
31.12.2009 – dátum podpisu zmluvy s dodávate�om na hlavné aktivity 
11.02.2010 – za�atie realizácie aktivít projektu 
26.02.2010 - dátum podpisu zmluvy s dodávate�om na podporné aktivity 
08.04.2010 – podpis dodatku �. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 
16.06.2010 - podpis dodatku �. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 
10.05.2011 – podpis dodatku �. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb (podporné 
aktivity) 
03.06.2011 -  podpis dodatku �. 1 k Zmluve o dielo (hlavné aktivity) 
08.08.2011 – podpis dodatku �. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP 

Rozpo�et v €: 9 460 266,00 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

Celkovo poskytnuté zálohové platby v roku 2011  2 654 600,00 €, z toho 
zú�tované 1 999 262,81 €,  certifikované 1 999 262,81 €. 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Celkovo poskytnuté zálohové platby  6 325 900,00 €, z toho zú�tované  3 964 
674,89 €,  certifikované 3 964 674,89 €. 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a; - vzh�adom na charakter projektu, budú ukazovatele naplnené až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov kumulatívne 
od za�iatku programového 
obdobia 

n/a; - vzh�adom na charakter projektu, budú ukazovatele naplnené až na konci 
realizácie projektu 
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Názov projektu: Elektronické služby katastra nehnute�ností 
Východisko z národnej/regionálnej 
politiky: 

OPIS,  �iastkový výstup štúdie uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 - 
Štúdia uskuto�nite�nosti projektov OPIS v oblastiach poskytovania 
elektronických služieb z katastra nehnute�ností 

Cie� projektu: Zavedenie elektronických služieb na úseku katastra nehnute�ností a na úseku 
geodézie a kartografie 

Prijímate�:  Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
Obdobie realizácie projektu: 01.11.2009 – 30.09.2012 (od 6.11.2009 pod�a Dodatku �. 1 k Zmluve o NFP) 
Stav implementácie za sledované 
obdobie: 

10.05.2011 – podpis dodatku �. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (podporné 
aktivity) 
23.05.2011 -  podpis dodatku �. 1 k Zmluve o dielo (hlavné aktivity) 
11.07.2011 -  podpis dodatku �. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 
V rámci sledovaného obdobia boli v realizácii nasledovné aktivity: 
Vytvorenie a nasadenie CSKN (úrove� implementácie 75 %) 
Vytvorenie a nasadenie REP (úrove� implementácie 80 %) 
Vytvorenie a nasadenie CERS (úrove� implementácie 80 %) 
Riešenie informa�nej bezpe�nosti (posunutie ukon�enia realizácie aktivity) 
(úrove� implementácie 91 %) 
V sledovanom období bola ukon�ená aktivita „Nasadenie spolo�nej 
infraštruktúry“ (úrove� implementácie 100 %) 

Stav implementácie od za�iatku 
realizácie projektu: 

29.09.2009 – dátum podpisu Zmluvy o NFP 
16.09.2009 – dátum podpisu zmluvy s dodávate�om na hlavné aktivity 
03.11.2009 – za�atie realizácie aktivít projektu 
06.11.2009 – podpis dodatku �. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 
26.02.2010 - dátum podpisu zmluvy s dodávate�om na podporné aktivity 
16.06.2010 - podpis dodatku �. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 
10.05.2011 – podpis dodatku �. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (podporné 
aktivity) 
23.05.2011 -  podpis dodatku �. 1 k Zmluve o dielo (hlavné aktivity) 
11.07.2011 -  podpis dodatku �. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP 

Rozpo�et v €: 33 691 828,00 € 
Finan�ná realizácia/ �erpanie v € 
za sledované obdobie: 

Celkovo poskytnuté zálohové platby v roku 2011  13 477 100,00 €, z toho 
zú�tované  13 431 701,36 €,  certifikované 13 431 701,36 € . 

Finan�ná realizácia/�erpanie v € 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Celkovo poskytnuté zálohové platby 25 963 200,00 €, z toho zú�tované   21 
426 522,39 € certifikované 21 426 522,39 €. 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a; - vzh�adom na charakter projektu, budú ukazovatele naplnené až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov kumulatívne 
od za�iatku programového 
obdobia 

n/a; - vzh�adom na charakter projektu, budú ukazovatele naplnené až na konci 
realizácie projektu 
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Názov projektu: Informa�ný systém Registra adries 
Východisko 
z národnej/regionálnej 
politiky:  

OPIS – �iastková štúdia uskuto�nite�nosti projektov prioritnej osi 1 
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb OPIS 
zameraná na celkovú architektúru eGovernmentu - Register adries 

Cie� projektu: Vytvorenie IS RA a jeho sprístupnenie pre potreby verejnej správy a fyzických a 
právnických osôb spolu s integráciou IS RA do architektúry eGovernment na 
úrovni EÚ 

Prijímate�:  Ministerstvo vnútra SR 
Obdobie realizácie projektu: 01.11.2011 – 31.10.2013 
Stav implementácie za 
sledované obdobie: 

25.10.2011 – podpísanie Zmluvy o dielo �. SE-OVO1-2011/000910-014 
28.10.2011 – podpis dodatku �. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP – posunutie 
�asového harmonogramu realizácie aktivít projektu na 01.11.2011 – 31.10.2013 
06.12.2011 – reálny za�iatok realizácie aktivít projektu v zmysle Vyhlásenie 
o za�atí realizácie aktivít 12.12.2011 
Realizácia aktivít k 31.12.2011: 
A/ Analýza a návrh riešenia (úrove� implementácie 15 %) 
- za�iatok prác na analýze sú�asného stavu - analýza procesov, analýza IS 
využívaných v sú�asnosti, identifikácia zdrojov dát a dátových úložísk 
- riešenie úvodných otázok a po�iato�ných prác v rámci analýzy sú�asného 
stavu - procesov, IS, zdrojových dát a dátových úložísk; riešenie potreby 
sú�innosti vybranej vzorky obcí pri realizácii projektu 
B/ Implementácia a testovanie prototypu (úrove� implementácie 0 %) 
v zmysle harmonogramu projektu neboli realizované žiadne �innosti a práce v 
rámci aktivity 
Leg. analýza, návrh a implementácia zmien (úrove� implementácie 20 %) 
za�iatok prác na legislatívnej analýze sú�asného stavu 
Implementácia a testovanie (úrove� implementácie 0 %) 
v zmysle harmonogramu projektu neboli realizované žiadne �innosti a práce v 
rámci aktivity 
Roll-out, migrácia a stabilizácia: (úrove� implementácie 0 %) 
v zmysle harmonogramu projektu neboli realizované žiadne �innosti a práce v 
rámci aktivity 

Stav implementácie od 
za�iatku realizácie projektu: 

10.03.2010– dátum podpisu Zmluvy o NFP 
V priebehu roku 2010 prebiehala administratívna kontrola obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov 
25.10.2011 – podpísanie Zmluvy o dielo �. SE-OVO1-2011/000910-014 
28.10.2011 – podpis dodatku �. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP – posunutie 
�asového harmonogramu realizácie aktivít projektu na 01.11.2011 – 31.10.2013 
06.12.2011 – reálny za�iatok realizácie aktivít projektu v zmysle Vyhlásenie 
o za�atí realizácie aktivít 12.12.2011 

Rozpo�et v €: 8 298 480,00 € 
Finan�ná realizácia/ 
�erpanie v € za sledované 
obdobie: 

Celkovo poskytnuté zálohové platby v roku 2011 0,00 €, z toho zú�tované 0,00 
€, certifikované 0,00 €. 

Finan�ná realizácia/�erpanie 
v € kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia  

Celkovo poskytnuté zálohové platby 0,00 €, z toho zú�tované 0,00 €, 
certifikované 0,00 €. 

Plnenie ukazovate�ov za 
sledované obdobia: 

n/a; - vzh�adom na charakter projektu, budú ukazovatele naplnené až na konci 
realizácie projektu 

Plnenie ukazovate�ov 
kumulatívne od za�iatku 
programového obdobia 

n/a; - vzh�adom na charakter projektu, budú ukazovatele naplnené až na konci 
realizácie projektu 


