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OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA 
SPOLOČNOSTI 

Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických 
služieb 

Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
na centrálnej úrovni 

Cieľ opatrenia 

• efektívna štátna správa 

Skupiny oprávnených aktivít 

1. rozvoj zdieľaných služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni 
• nákup, inštalácia a konfigurácia HW 
• nákup, vývoj a nasadenie SW 
• služby 
• konzultačné služby 
• vývoj a integrácia 
• manažment IT 
• komunikačná infraštruktúra 
• riadenie procesov 
• HW podpora 
• SW podpora 

2. rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni 
• nákup HW 
• nákup, vývoj SW 
• služby 
• konzultačné služby 
• vývoj a integrácia 
• manažment IT 
• komunikačná infraštruktúra 
• riadenie procesov 
• HW podpora 
• SW podpora 
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Aktivity budú zamerané na dobudovanie a udržateľný rozvoj základných komponentov 

eGovernemntu, hlavne kvalitného back office štátnej správy, prostredníctvom investícií 

do zdieľaného HW, SW a aplikácií prevažne typu G2G podporujúce efektívny výkon 

procesov na úsekoch štátnej správy, ktoré budú v súlade s Národnou koncepciou 

informatizácie verejnej správy v SR podľa §4 zákona č. 275/2006 Z.z. a koncepciou 

rozvoja informačných systémov povinných osôb, ktorý umožní integráciu IKI a ybraných 

procesov verejnej správy do jedného bodu – front office. Aktivity budú ďalej zamerané 

na vytvorenie a udržateľný rozvoj špecializovaných komponentov eGovernmentu, a 

zavádzanie 20 služieb eGovernmentu v zmysle konceptu definovaného v Cestovnej 

mape zavádzania elektronických služieb verejnej správy a rozšírených služieb 

eGovernmentu, identifikovaných v stratégii i2010 a v súlade s konceptom elektronických 

služieb poskytovaných verejnou správou, tak aby boli efektívne, užitočné, prístupné a v 

zmysle všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu. 

Projekty sa budú koncentrovať na rozvoj systémov eGovernmentu na centrálnej úrovni 

štátnej správy.  

Projekty budú realizovane v ústredných orgánoch štátnej správy sídliacich v 

Bratislavskom kraji, teda územi neoprávnenom pre čerpanie prostriedkov OPIS. Z tohto 

dôvodu bude v zmysle nariadenia EK 448/2004 pre tieto projekty uplatnený princíp pro 

rata, na základe ktorého bude časť alokácie pripadajúca na ekvivalent obyvateľov 

Bratislavského kraja (11,4%) financovaná, ako neoprávnený náklad z národných  

verejných zdrojov. 

Oprávnené územie 

Opatrenie Inovačné 
póly 

Obce v záujmovom 
území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 
póly 

Obce, ktoré nie 
sú pólmi rastu 

Opatrenie 1.1: Elektronizácia 
verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb  
na centrálnej úrovni 
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Oprávnení prijímatelia 

1. Prijímatelia 

Č. Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.1 Intenzita pomoci 

1. Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zák. 523/2004 Z.z. 85% 

2.  Príspevková organizácia, zák. 523/2004 Z.z. 85% 

3. Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou 
právnou subjektivitou, rozhodnutie MK SR MK-2357/1996-1 

85% 

4.  Verejnoprávna inštitúcia 85% 

5.  Sociálna a zdravotné poisťovne, zák. 581/2004 Z.z., zák. 
461/2003 Z.z. 

85% 

2. Partneri prijímateľa 

Č. Skupiny partnerov prijímateľov pre opatrenie 1.1 Intenzita pomoci 

1. Subjekty v pôsobnosti organizácií verejnej správy 85% 
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Opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na 
miestnej a regionálnej úrovni 

Cieľ opatrenia 

• efektívna samospráva 
 

Skupiny oprávnených aktivít 

1. rozvoj zdieľaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni 
nákup, inštalácia a konfigurácia HW 
nákup, vývoj a nasadenie SW 
služby 
konzultačné služby 
vývoj a integrácia 
manažment IT 
komunikačná infraštruktúra 
riadenie procesov 
HW podpora 
SW podpora 

2. rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni 
nákup HW 
nákup, vývoj SW 
služby 
konzultačné služby 
vývoj a integrácia 
manažment IT 
komunikačná infraštruktúra 
riadenie procesov 
HW podpora 
SW podpora 

Aktivity budú zamerané na vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office 

samosprávy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW, podporujúceho výkon 

kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy v súlade s Národnou 

koncepciou informatizácie verejnej správy v SR podľa §4 zákona č. 275/2006 Z.z., ktorý 

umožní systematické budovanie siete integrovaných obslužných miest tak, aby hustota 

pokrytia v regiónoch a dostupnosť služieb výrazne znížila potrebu cestovania pri 

vybavovaní služieb verejnej správy. Aktivity opatrenia budú ďalej zamerané na 
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zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s 

konceptom elektronických služieb poskytovaných štátnou správou a prebiehali spoločne 

s elektronizáciu štátnej správy na centrálnej úrovni, ktoré vyplývajú z nových možností 

elektronizácie verejnej správy a všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu. 

Oprávnené územie 

Opatrenie Inovačné 
póly 

Obce v 
záujmovom území 
inovačných pólov 

rastu 

Kohézne 
póly 

Obce, ktoré nie 
sú pólmi rastu 

Opatrenie 1.2 Elektronizácia 
verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb na 
miestnej a regionálnej úrovni 

    

Oprávnení prijímatelia 

1. Prijímatelia 

Č. Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.2 Intenzita pomoci 

1. Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zák. 523/2004 Z.z. 85% 

2.  Príspevková organizácia, zák. 523/2004 Z.z. 85% 

3. Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou 
právnou subjektivitou, rozhodnutie MK SR MK-2357/1996-1 85% 

4.  Verejnoprávna inštitúcia 85% 

5.  Obec, mesto, zák. 612/2002 Zb, združenia obcí, zák. 369/1990 85% 

6. Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.), zák. 83/90 § 2, 

zák. č. 460/2007 Z.z. 
85% 

7. Záujmové združenie právnických osôb, zák. 40/64 v znení 

zák. 509/91 § 20i, zák. 612/2002 Zb. 
85% 
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2. Partneri prijímateľa 

Č. Skupiny partnerov prijímateľov pre opatrenie 1.2 Intenzita pomoci 

1.  Subjekty v pôsobnosti organizácií verejnej správy 85% 
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Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 
národnej infraštruktúry 

Opatrenie 2.1 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo 
zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií 

Cieľ opatrenia 

Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov 

pamäťových a fondových inštitúcií 

Skupiny oprávnených aktivít 

• podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a 

spracovania obsahu 

• elektronizácia pamäťových a fondových inštitúcií (vybavenie inštitúcií 

príslušným hardwarom a softwarom, sieťami a IKT technológiami) 

• nákup informačných zdrojov (databáz, práv na zverejňovanie informácií a pod.) 

• dokumentácia prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane 

dokumentácie tradičných zručností a elektronizácia týchto poznatkov; 

• zlepšenie spoľahlivosti prevádzky informačných a komunikačných systémov 

• zlepšovanie databázových systémov pamäťových a fondových inštitúcií a 

systémov v oblasti kultúry 

• zlepšenie stavu protipožiarnej ochrany, elektronickej ochrany a vnútorných 

podmienok (klimatizácia a uloženie zbierkových predmetov, knižných a 

archívnych dokumentov a podobných chránených fondov) pamäťových a 

fondových inštitúcií, priamo súvisiacej s digitalizáciou 

• realizácia výsledkov výskumov v oblasti masovej deacidifikácie 

lignocelulózových nosičov informácií v pamäťových inštitúciách, priamo 

súvisiace s digitalizáciou 

• zlepšenie technologického a technického vybavenia laboratórií, 

konzervátorských a preparátorských pracovísk pre odborné ošetrenie, 

konzervovanie a reštaurovanie predmetov a špecializovaných fondov 
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(knižných, archívnych,...) úzko súvisiacich s informačno – komunikačnou 

infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu 

• obnova budov, pracovísk a zariadení pamäťových a fondových inštitúcií na 

národnej úrovni a dobudovanie chýbajúcich špecializovaných pracovísk 

priamo súvisiacich s digitalizáciou a informačno 

• komunikačnou infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu 

• informatizácia vedeckých knižníc ako multifunkčných kultúrnych a 

informačných centier 

• vytvorenie siete vybraných akademických, špecializovaných a vedeckých a 

verejných knižníc s ich informačným prepojením na vedu, výskum, rozvoj 

inovácie a podnikania, reformu učebných osnov a vzdelávania 

• podpora ďalšieho spracovania, sprístupňovania a využívania dát a poznatkov 

pamäťových a fondových inštitúcií v praxi, pri výskume a pri tvorbe 

inovatívnych projektov, vo vyučovacom, vzdelávacom, plánovacom a 

rozhodovacom procese na školách, úradoch, podnikateľským sektorom a 

verejnosťou 

• výskum, príprava a reinštalácia stálych expozícií registrovaných múzeí a galérií 

národného významu – inovácia a prezentácia obsahu 

• vybudovanie siete výskumných, dokumentačných a interpretačných centier 

rómskej kultúry 

• podpora zvyšovania spoločenského vedomia o kultúrnom, vedeckom a 

intelektuálnom dedičstve Slovenska, podpora vzdelávacích, osvetových, 

informačných a odborných aktivít súvisiacich s realizáciou opatrenia 
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Oprávnené územie 

Opatrenie Inovačné 
póly 

Obce v záujmovom 
území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 
póly 

Obce, ktoré nie 
sú pólmi rastu 

Opatrenie 2.1 Zlepšenie 
systémov získavania, 
spracovania a ochrany obsahu 
zo zdrojov pamäťových a 
fondových inštitúcií 

    

Oprávnení prijímatelia 

1. Prijímatelia 

Č. Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.1 Intenzita pomoci 

1. Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zák. 523/2004 Z.z. 85% 

2. Príspevková organizácia, zák. 523/2004 Z.z. 85% 

3. 
Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou 
subjektivitou, rozhodnutie MK SR MK-2357/1996-1 

85% 

4. Verejnoprávna inštitúcia 85% 

5. Obec, mesto, zák. 612/2002 Zb, združenia obcí, zák. 369/1990 85% 

6. 
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja), zák. 302/2001 §1, 
§11 písm. n), §21 

 

7. 
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), zák. 83/90 § 2, zák. č. 
460/2007 Z.z. 

85% 

8. Neinvestičný fond, zák. 147/97 § 2 85% 

9. 
Nezisková organizácia, zák. 308/93, zák. 213/97 § 2, zák. 13/2002, § 
7, zák. 596/2003 §19 ods. 2, písm. d), e) 

85% 

10. 

Stavovská organizácia – profesná komora, z. 586/2003 Z.z; 
z.586/2003Z.z.+z. 586/2003 Z.z; z. 344/2004 Z.z+z.90/93, z. 
578/2004 Z.z.; z. 578/2004 Z.z.; z.78/92 §21; z.138/92§24,31; 
z.323/92, §29 ods.1, z.259/93;z.199/94,z.216/95, z.233/95, z. 
578/2004 Z.z., z. 578/2004 Z.z.,z.578/2004 Z.z.,z.466/2002, 
z.442/2004 

85% 

11. 
Záujmové združenie právnických osôb, zák. 40/64 v znení zák. 
509/91 § 20i, zák 612/2002 Zb. 

85% 
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Opatrenie 2.2 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, 
archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát 

Cieľ opatrenia 

Skvalitnenie systémov získavania, spracovania a ochrany a využitia poznatkov a 

digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a 

fondových inštitúcií na národnej úrovni 

Skupiny oprávnených aktivít 

• vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete špecializovaných 

digitalizačných pracovísk 

• pamäťových a fondových inštitúcií 

• záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, 

webharvesting, webarchiving 

• podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho 

dedičstva včítane digitalizovanie 

• záznamov audiovizuálneho fondu /filmového + audio/ 

• digitálna rekonštrukcia filmových materiálov 

• digitálna rekonštrukcia audio a audiovizuálnych záznamov, 

• podpora manažmentu digitálneho obsahu 

• systematická digitalizácia a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a 

fondovými inštitúciami 

• na internete 
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Oprávnené územie 

Opatrenie Inovačné 
póly 

Obce v záujmovom 
území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 
póly 

Obce, ktoré 
nie sú pólmi 

rastu 

Opatrenie 2.2 Digitalizácia 
obsahu pamäťových a fondových 
inštitúcií, archivovanie a 
sprístupňovanie digitálnych dát 

    

Oprávnení prijímatelia 

1. Prijímatelia 

Č. Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.2 Intenzita pomoci 

1. Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zák. 523/2004 Z.z. 85% 

2. Príspevková organizácia, zák. 523/2004 Z.z. 85% 

3. Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou 
subjektivitou, rozhodnutie MK SR MK-2357/1996-1 

85% 

4. Verejnoprávna inštitúcia 85% 

5. Obec, mesto, zák. 612/2002 Zb, združenia obcí, zák. 369/1990 85% 

6. Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja), zák. 302/2001 §1, 
§11 písm. n), §21 

 

7. Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), zák. 83/90 § 2, zák. č. 
460/2007 Z.z. 

85% 

8. Neinvestičný fond, zák. 147/97 § 2 85% 

9. Nezisková organizácia, zák. 308/93, zák. 213/97 § 2, zák. 13/2002, § 
7, zák. 596/2003 §19 ods. 2, písm. d), e) 

85% 

10. Stavovská organizácia – profesná komora, z. 586/2003 Z.z; 
z.586/2003Z.z.+z. 586/2003 Z.z; z. 344/2004 Z.z+z.90/93, z. 
578/2004 Z.z.; z. 578/2004 Z.z.; z.78/92 §21; z.138/92§24,31; 
z.323/92, §29 ods.1, z.259/93;z.199/94,z.216/95, z.233/95, z. 
578/2004 Z.z., z. 578/2004 Z.z.,z.578/2004 Z.z.,z.466/2002, 
z.442/2004 

85% 

11. Záujmové združenie právnických osôb, zák. 40/64 v znení zák. 
509/91 § 20i, zák 612/2002 Zb. 

85% 
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Prioritná os 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu 

Opatrenie 3.1Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry 
širokopásmového prístupu 

Cieľ opatrenia 3.1 

• Vysoká penetrácia širokopásmového pripojenia 

• Vysoká miera inklúzie IKT 

Skupiny oprávnených aktivít 

• Zavádzanie, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem 

zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom 

pre rozvoj eGovernmentu 

• Rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach, 

neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov. V rámci opatrenia budú 

podporené nasledujúce skupiny oprávnených aktivít: 

o budovanie a rozvoj optických prístupových širokopásmových sietí 

o budovanie a rozvoj metalických prístupových širokopásmových sietí 

o budovanie a rozvoj bezdrôtových prístupových širokopásmových sietí 

Oprávnené územie 

Opatrenie Inovačné 
póly 

Obce v záujmovom 
území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 
póly 

Obce, ktoré 
nie sú pólmi 

rastu 

Opatrenie 3.1Rozvoj a podpora 
trvalo udržateľného využívania 
infraštruktúry širokopásmového 
prístupu 
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Oprávnení prijímatelia 

2. Prijímatelia 

Č. Skupiny prijímateľov pre opatrenie 3.1 Intenzita pomoci 

1. Rozpočtová organizácia a jej zariadenia, zák. 523/2004 Z.z. 85% 

2. Príspevková organizácia, zák. 523/2004 Z.z. 85% 

3. 
Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou 
subjektivitou, rozhodnutie MK SR MK-2357/1996-1 

85% 

4. Verejnoprávna inštitúcia 85% 

5. Obec, mesto, zák. 612/2002 Zb, združenia obcí, zák. 369/1990 85% 

6. 
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja), zák. 302/2001 §1, 
§11 písm. n), §21 

 

7. Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), zák. 83/90 § 2, zák. č. 
460/2007 Z.z. 

85% 

8. Neinvestičný fond, zák. 147/97 § 2 85% 

9. 
Nezisková organizácia, zák. 308/93, zák. 213/97 § 2, zák. 13/2002, § 
7, zák. 596/2003 §19 ods. 2, písm. d), e) 

85% 

10. 

Stavovská organizácia – profesná komora, z. 586/2003 Z.z; 
z.586/2003Z.z.+z. 586/2003 Z.z; z. 344/2004 Z.z+z.90/93, z. 
578/2004 Z.z.; z. 578/2004 Z.z.; z.78/92 §21; z.138/92§24,31; 
z.323/92, §29 ods.1, z.259/93;z.199/94,z.216/95, z.233/95, z. 
578/2004 Z.z., z. 578/2004 Z.z.,z.578/2004 Z.z.,z.466/2002, 
z.442/2004 

85% 

11. 
Záujmové združenie právnických osôb, zák. 40/64 v znení zák. 
509/91 § 20i, zák 612/2002 Zb. 

85% 
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Prioritná os 4 Technická pomoc 

Opatrenie 4.1 Technická pomoc pre RO OPIS 

Cieľ opatrenia 4.1 

• Zabezpečiť kvalitné, efektívne a transparentné riadenie OPIS 

Skupiny oprávnených aktivít 

1. Zabezpečenie administratívnych kapacít RO OPIS, zvyšovanie kvality ľudských 

zdrojov 

2. Zabezpečenie procesov riadenia, programovania, implementácie, 

monitorovania a hodnotenia 

3. OPIS 

4. Zriadenie a udržateľný rozvoj implementačných štruktúr pre projekty 

Informatizácie 

5. Materiálno technické zabezpečenie RO OPIS 

6. Zabezpečenie monitorovacích aktivít 

7. Hodnotiace správy, audity, prieskumy, analýzy pre potreby OPIS 

8. IT podpora procesom v rámci RO OPIS 

9. Publicita a informovanie verejnosti 

 

Oprávnené územie 

Opatrenie Inovačné 
póly 

Obce v záujmovom 
území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 
póly 

Obce, ktoré nie 
sú pólmi rastu 

Opatrenie 4.1 Technická 

pomoc pre RO OPIS 
    

Oprávnení prijímatelia 

• Úrad vlády SR   
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Opatrenie 4.2 Technická pomoc pre SORO OPIS 

Cieľ opatrenia 4.2 

• Zabezpečiť kvalitné, efektívne a transparentné riadenie a implementáciu OPIS 

Skupiny oprávnených aktivít 

1. Zabezpečenie administratívnych kapacít SORO OPIS, zvyšovanie kvality 

ľudských zdrojov 

2. Zabezpečenie procesov programovania, implementácie, monitorovania a 

hodnotenia OPIS 

3. Zriadenie a udržateľný rozvoj implementačných štruktúr pre projekty 

Informatizácie 

4. Materiálno technické zabezpečenie SORO OPIS 

5. Zabezpečenie monitorovacích aktivít 

6. Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, analýz súvisiacich s implementáciou 

projektov OPIS 

7. Hodnotiace správy, audity, prieskumy pre potreby OPIS 

8. IT podpora procesom v rámci SORO OPIS 

9. Publicita a informovanie verejnosti 

Oprávnené územie 

Opatrenie Inovačné 
póly 

Obce v záujmovom 
území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 
póly 

Obce, ktoré nie 
sú pólmi rastu 

Opatrenie 4.2 Technická 

pomoc pre SORO OPIS 

    

Oprávnení prijímatelia 

• Ministerstvo financií SR 


