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Cieľ OPIS 

Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej 

informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj 

vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. 

 

Tento cieľ je napĺňaný prostredníctvom troch prioritných osí: 

• PO1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 

elektronických služieb  

• PO2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova 

ich národnej infraštruktúry 

• PO3: Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu 



Kontrahovanie OPIS k 30.9.2012 

• Počet projektov v realizácii: 37 v hodnote 507,98 

mil. EUR (ERDF) 

• Počet projektov v realizácii k 1.4.2012: 31 v 

hodnote 401 mil. EUR (ERDF)  

• Pokrok od 1.4.2012: 7 nových projektov v 

realizácii v hodnote 111,2 mil. EUR (ERDF), 

jeden mimoriadne ukončený projekt (VÚC TN) v 

hodnote 3,8 mil. EUR (ERDF) 
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Čerpanie OPIS k 30.9.2012 

• Celkové čerpanie: 174,9 mil. EUR (ERDF), t.j.  

20,74 % alokácie OPIS 

• Celkové čerpanie k 1.4.2012: 111,9 mil. EUR 

(ERDF), t.j. 11,33 % alokácie OPIS 

• Pokrok od 1.4.2012: zvýšenie čerpania o 63 mil. 

EUR (ERDF), t.j. o 9,41 percentuálnych bodov 

alokácie OPIS 

 



Vývoj čerpania OPIS k 30.9.2012 
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Prioritná os 3 OPIS 

 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu 

• alokácia: 11 201 152 EUR (ERDF) 

• v aktuálnom programovom období sa zrealizuje 

prípravný projekt podporujúci širokopásmový 

internet (príprava PID) 

• rozvoj infraštruktúry širokopásmového prístupu 

sa v zmysle uznesenia vlády SR č. 191 zo dňa 

16. mája 2012 presúva do programového 

obdobia 2014 - 2020  



Digitálna agenda pre Európu 

• súčasť 7 hlavných iniciatív stratégie „Európa 

2020“ zameraná na vymedzenie kľúčovej úlohy, 

ktorú využívanie IKT bude musieť zohrávať 

celkový cieľ digitálnej agendy: 

„priniesť udržateľné hospodárske a spoločenské 

výhody vyplývajúce z digitálneho jednotného trhu 

založené na rýchlom a ultrarýchlom internete a 

interoperabilných aplikáciách“ 



Digitálna agenda – Oblasti kľúčových opatrení 

2. dokončenie SEPA (Jednotná oblasť platieb v eurách) – 

elektronické platby a elektronické fakturovanie 

3. elektronický podpis – cezhraničné uznávanie a 

interoperabilita bezpečnostných systémov elektronického 

overovania totožnosti 

sprístupnenie obsahu 

1.  zjednodušenie určovania, spravovania a cezhraničného 

udeľovania autorských práv 

nekomplikované online a cezhraničné transakcie 



Digitálna agenda – Oblasti kľúčových opatrení 

5. podpora interoperability medzi verejnými správami – 

reformácia pravidiel implementácie IKT v Európe 

posilnenie dôvery v digitálny svet 

4.  regulačný rámec EÚ na ochranu údajov s cieľom posilniť 

dôveru jednotlivcov v digitálny svet a posilniť ich práva – 

riešenie sporov online, online značky dôvery EÚ 

zlepšenie spolupráce prostredníctvom koordinácie 



Digitálna agenda – Oblasti kľúčových opatrení 

8. posilnenie a racionalizácia financovania 

vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia 

prostredníctvom nástrojov EÚ, prijatie programu európskej 

politiky rádiového frekvenčného spektra, podpora investícií 

do konkurencieschopných sietí NGA 

dôvera a bezpečnosť 

6.  posilnenie politiky v oblasti bezpečnosti sietí a informácií 

vysokej úrovne 

7.  boj proti počítačovým útokom na informačné systémy – 

pravidlá právomoci v kybernetickom priestore na úrovni EÚ 

a medzinárodnej úrovni 

rýchly a ultrarýchly prístup k internetu 



Digitálna agenda – Oblasti kľúčových opatrení 

10. digitálna gramotnosť a digitálne kompetencie ako priority 

ESF 2014-2020 

11. vytvorenie nástrojov na určovanie a uznávanie kompetencií 

používateľov a užívateľov IKT spojených s európskym 

kvalifikačným rámcom a s EUROPASS-om a vytvorenie 

európskeho rámca pre profesionalitu v oblasti IKT 

výskum a inovácie v IKT 

9.  väčšie využívanie súkromných investícií (verejno-súkromné 

partnerstvá) – koordinácia a spájanie zdrojov s 

priemyselným sektorom 

zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych 

zručností a začleňovania osôb 



Digitálna agenda – Oblasti kľúčových opatrení 

13. poskytnutie bezpečného online prístupu k údajom o 

zdravotnom stave a široké zavedenie služieb telemedicíny 

14. navrhnutie minimálneho súboru všeobecných údajov o 

pacientovi na účely interoperability záznamov o pacientoch 

prístupného online alebo elektronicky vymeniteľného 

cezhranične s inými členskými štátmi 

IKT pre životné prostredie 

12.  prijatie spoločných metód merania energetickej 

hospodárnosti a množstva emisií skleníkových plynov 

sektorom IKT 

udržateľná zdravotná starostlivosť a podpora dôstojného 

a nezávislého života založená na IKT 



Digitálna agenda – Oblasti kľúčových opatrení 

16. zaistenie vzájomného uznávania elektronickej totožnosti a 

elektronického overovania v celej EÚ založeného na online 

„overovacích službách“ 

podpora kultúrnej rozmanitosti a tvorivého obsahu 

15.  navrhnutie udržateľného modelu financovania verejnej 

digitálnej knižnice EÚ Europeana a digitalizácie obsahu 

elektronická štátna správa 



Rada vlády SR pre prípravu 

Partnerskej dohody na roky 2014 - 2020 

• koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády SR pre 

otázky týkajúce sa politiky súdržnosti, najmä využívania 

fondov EÚ, plánovaných opatrení k stratégiám pre 

makroregióny a iných európskych a vnútroštátnych 

finančných mechanizmov súvisiacich s podporou 

poskytovanou v rámci politiky súdržnosti 

• štatút schválený uznesením vlády SR č. 280 zo dňa 20. 

júna 2012 

• koordinuje prípravu Partnerskej dohody medzi Slovenskou 

republikou a Európskou komisiou na roky 2014 - 2020 pre 

využitie fondov Spoločného strategického rámca Európskej 

únie v Slovenskej republike  



Pracovná skupina 

na zabezpečenie plnenia ex-ante kondicionalít 

„Rast v oblasti digitálnych služieb“ a 

„Infraštruktúra prístupovej siete novej generácie“ 

• zriadená na základe uznesenia vlády SR č. 305 zo 27. júna 2012 

• spolupráca ÚV SR a MF SR na zabezpečení plnenia ex-ante 

kondicionalít pre nové programové obdobie 

• predstavuje poradný, konzultačný a iniciatívny orgán na úrovni 

dotknutých ústredných orgánov štátnej správy, verejnej správy 

a iných subjektov 

• Cieľ: prijímať dôležité rozhodnutia k spôsobu uplatnenia ex-ante 

kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu politiky 

súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach Slovenskej republiky. 

• činnosť pracovnej skupiny bude zameraná na splnenie 

a vyhodnotenie predmetných ex-ante kondicionalít v termíne 

stanovenom v uznesení vlády SR 



Ďakujem za pozornosť! 

Mgr. Norbert Molnár  

Generálny riaditeľ RO OPIS  

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava  

Tel. + 421 (2) 572 95 946  

Fax + 421 (2) 544 34 730  

norbert.molnar@vlada.gov.sk  


