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Záznam zo stretnutia 

(MeetingMinutes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavné body programu: 

 
1. Privítanie členov, pozorovateľov a ostatných účastníkov RV 
2. Úlohy a činnosti RV 
3. Typy projektov, ktoré sa budú implementovať v rámci PO 7 OPII 
4. Schvaľovanie zámerov národných projektov pre tzv. fázované projekty 

a) Register priestorových informácií 
b) Register úpadcov 
c) IS Identifikátora fyzických osôb 
d) Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb 

a majetku 
e) Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru 
f) Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru 
g) Digitálne učivo na dosah 
h) Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnosti infraštruktúry rezortu 

MS SR 
5. Písomné vyzvanie k prezentovaným zámerom 
6. Diskusia a rôzne 
7. Záver 

Vec: 
I. Zasadnutie Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra 

Verzia: 1 

Dátum: 23.10.2015 / 11:30 hod. / MF SR, zasadačka K1 
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História dokumentu 

Verzia Dátum verzie Popis zmien 

1 26.10.2015  

 

Členovia Riadiaceho výboru 

Funkcia Meno prítomný neprítomný 

Vedúci služobného úradu - MF SR Ing. Jaroslav Mikla  áno      nie 

Generálny riaditeľ sekcie informatizácie 
spoločnosti – MF SR 

Ing. Pavel Bojňanský  áno      nie 

Riaditeľ odboru implementácie OP IS – MF 
SR 

Ing. Gabriel Rusznyák  áno      nie 

Riaditeľ odboru informatizácie verejnej 
správy MF SR 

JUDr. Ľudovít Chnápko  áno      nie 

Riaditeľ DataCentra Ing. Mojmír Kollár  áno      nie 

Generálna riaditeľka sekcie riadenia 
projektov MD a RR SR 

JUDr. Denisa Žiláková  áno      nie 

Hlavný štátny radca MD a RR SR  Ing. Martin Husár  áno      nie 

Generálny riaditeľ sekcie informatiky, 
telekomunikácií a bezpečnosti MV SR 

Ing. Jozef Čapuška  áno      nie 

Výkonný podpredseda ZMOS Ing. Milan Muška  áno      nie 

Prezident OZ Partnerstvá pre prosperitu 
(PPP) 

Mgr. Milan Ištván             áno                nie 

IT Asociácia slovenska (ITAS) Ing. Mário Lelovský             áno                nie 

Generálna riaditeľka sekcie európskych 
programov MV SR 

Mgr. Rut Erdélyiová             áno                nie 

Generálny riaditeľ verejnej správy MV SR Ing. Adrián Jenčo             áno                nie 

Úrad vlády SR  Mgr. Katarína Belicová             áno                nie 

Orgán auditu MFSR  JUDr. Mário Vanc             áno                nie 
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A.  

PROGRAM ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU 

 
 Privítanie členov, pozorovateľov a ostatných účastníkov RV 
 Úlohy a činnosti RV 
 Typy projektov, ktoré sa budú implementovať v rámci PO 7 OPII 
 Schvaľovanie zámerov národných projektov pre tzv. fázovanie projektov: 

1.) IS Identifikátora fyzických osôb 
2.) Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru 
3.) Elektronické služby  agendy MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti, osôb a majetku  
4.) Register priestorových informácií 
5.) Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru 
6.) Register úpadcov 
7.) Budovanie aplikačnej infraštruktúry MS SR 
8.) Digitálne učivo na dosah MŠ SR  

 Písomné vyzvanie k prezentovaným zámerom 
 Diskusia a rôzne 
 Záver 

 ÚVOD A PRIVÍTANIE ČLENOV RIADIACEHO VÝBORU 

Vedúci služobného úradu Ministerstva financií SR (MF SR), Jaroslav Mikla, otvoril dňa 23.10.2015, I. zasadnutie 
Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „Riadiaci výbor“) a privítal 
členov, pozorovateľov a ostatných účastníkov Riadiaceho výboru. Oboznámil členov s programom zasadnutia.  

P. Bojňanský informoval prítomných o aktuálnom stave OPIS. Všetky 4 prioritné osi prechádzajú ukončovacím 
procesom, v rámci prioritnej osi č. 1 momentálne poskytuje služby 24 projektov v hodnote 456 mil. €, ďalších 22 
projektov v hodnote približne 323 mil. €  bude v priebehu novembra a decembra uvedených do prevádzky. Ukončovacia 
kontrola prebehla u 12 projektov, kde bola vydaná ukončovacia správa, u ďalších 12 projektov prebieha vysporiadanie 
zistení a u 18 projektov prebieha záverečná kontrola na mieste. U 3 projektov začne kontrola na mieste na prelome 
mesiaca  október/november. 

 INFORMÁCIA O ÚLOHÁCH A ČINNOSTI RV 

Riaditeľ odboru riadenia OPIS p. Lukáč informoval o úlohách RV. Hlavnou úlohou RV je schvaľovanie zámerov 
národných projektov PO7 a štúdií uskutočniteľnosti, RV taktiež dozerá na realizáciu PO 7 a spoluprácu medzi 
zainteresovanými inštitúciami, schvaľuje všetky dokumenty predložené RV, schvaľuje zmeny v zozname národných 
projektov, schvaľuje zmeny alokácie o viac ako 20%, monitoruje celú PO 7, prijíma strategické rozhodnutia ovplyvňujúce 
riadenie programu, riadi prierezové aktivity, sleduje plnenie cieľov a sleduje plnenie úloh uložených Monitorovacím 
výborom pre OP II.  

 INFORMÁCIA O TYPOCH PROJEKTOV, KTORÉ SA BUDÚ IMPLEMENTOVAŤ V RÁMCI PO7 OPII 

L. Lukáč vymenoval typy projektov, ktoré sa budú implementovať v rámci PO 7. Pôjde o 4 typy projektov. Prvý typ 
projektov budú fázované projekty, ktorých prvá fáza bola realizovaná v rámci OP IS a druhá fáza bude realizovaná 
v rámci OP II, ďalej sú to národné projekty, kde sa uplatňuje koordinačný mechanizmus s operačným programom 
Efektívna verejná správa, národné projekty, kde sa tento koordinačný mechanizmus neuplatňuje a veľké projekty nad 50 
mil. €. V rámci diskusie sa M. Ištván informoval akým spôsobom budú schvaľované zámery národných projektov a štúdie 
uskutočniteľnosti. L. Lukáč vysvetlil, že štúdia uskutočniteľnosti je súčasťou zámeru národného projektu. 
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 SCHVAĽOVANIE ZÁMEROV NÁRODNÝCH PROJEKTOV PRE TZV. FÁZOVANÉ PROJEKTY 

L. Lukáč a G. Rusznyák informovali členov RV o zámeroch národných projektov pre tzv. fázované projekty. Členom RV 
boli predstavené aktivity, ktoré budú implementované v rámci prvej fázy a v rámci druhej fázy jednotlivých projektov. 
Taktiež bola poskytnutá informácia o výške alokácie finančných prostriedkov pre prvú a druhú fázu projektov. G. 
Rusznyák informoval, že u dvoch  projektov MS SR došlo oproti pôvodnej verzii podkladov k miernym zmenám, pričom 
celková suma alokácie druhej fázy týchto projektov sa znížila. Zároveň na fázovanie pôvodne navrhovaný projekt Portál 
právnych informácií úplne vypadol z fázovania a celý bude financovaný z OPIS. 

Predmetom rokovania a schvaľovania, boli nasledovné zámery národných projektov pre tzv. fázované projekty: 

1.) IS Identifikátora fyzických osôb 

2.) Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru 

3.) Elektronické služby  agendy MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti, osôb a majetku  

4.) Register priestorových informácií 

5.) Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru 

6.) Register úpadcov 

7.) Budovanie aplikačnej infraštruktúry MS SR 

8.) Digitálne učivo na dosah MŠ SR 

V rámci diskusie sa M. Ištván informoval, či je možné deliť aktivity do 2 programovacích období. Generálny riaditeľ p. 
Bojňanský vysvetlil, že SO má aplikovaný postup odsúhlasený EK . D. Žiláková taktiež potvrdila správnosť postupu SO. 
Výkonný podpredseda ZMOS p. Muška konštatoval, že fázovanie projektov je v poriadku, opýtal sa na dodávateľa 
služieb. L. Lukáč vysvetlil, že pôvodný dodávateľ pokračuje v zmluve o dielo. J. Čapuška doplnil, že všetky projekty 
pokračujú v súlade s existujúcimi zmluvami o dielo. 

M. Muška skonštatoval, že by bolo lepšie implementovať uvedené projekty z OPIS, ako však P. Bojňanský upozornil je 
potrebné brať do úvahy finančnú alokáciu OPIS. Z uvedeného dôvodu sa druhá fáza projektov bude financovať z PO 7 
OP II.  

J. Čapuška informoval, že neukončený legislatívny proces v rámci projektu IS Identifikátora fyzických osôb neovplyvní 
ostatné národné projekty OP IS. M. Ištván sa informoval ako budú zabezpečené oprávnené výdavky. D. Žiláková 
uviedla, že SO má túto problematiku odkomunikovanú s EK a problém s výdavkami nenastane. L. Lukáč doplnil, že 
bude používané nový spôsob vykazovania výdavkov, ktorý však neovplyvní oprávnenosť výdavkov. 

Po diskusii bol vyhradený priestor na hlasovanie o prezentovaných zámeroch národných projektov pre tzv. fázované 
projekty. Všetci prítomní členovia hlasovali ZA schválenie jednotlivých zámerov.  

 PÍSOMNÉ VYZVANIE K PREZENTOVANÝM ZÁMEROM 

P. Bojňanský informoval o ďalšom postupe schvaľovania fázovaných projektov v rámci programu Integrovaná 
infraštruktúra, vzhľadom k tomu, že ide o jednoduchší proces. L. Lukáč informoval, že hneď po zasadnutí RV budú na 
RO zaslané vyzvania pre zámery týchto projektov. Po ich schválení môže prijímateľ podať ŽoNFP, následne prebehne 
administratívna kontrola a hodnotenie, pričom procesy sú nastavené tak, aby predstavovali čo najmenšiu 
administratívnu záťaž pre prijímateľov. Následne budú podpísané rozhodnutia a zmluva o NFP. Po kladnom výroku OA 
v rámci auditu pripravenosti bude možné pristúpiť k podaniu žiadosti o platbu. 

 DISKUSIA A ROZNE 

P. Bojňanský informovať o ďalších aktivitách v rámci PO 7 OP II. Do konca roka bude ešte jedno zasadnutie RV so 
štandardnými národnými projektami, ktoré budú zamerané na infraštruktúru. Zároveň informoval, že bola vypracovaná 
nová Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, ktorá bude spolu so zápisom zaslaná členom RV. 

L. Lukáč informoval, že vyzvania pre schválené zámery národných projektov boli zaslané Pracovnej komisii pre 
koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR a taktiež boli 
zaslané koordinátorom horizontálnych princípov. 
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 ZÁVER 

Na záver J. Mikla poďakoval všetkým členom za účasť a schválenie úvodných zámerov národných projektov, čím sa 
úspešne otvorila implementácia PO 7 OP II. 

 

B. Závery: 

P. č. Typ Pripomienka Záznam Zodpovednosť Termín 

Zámer národného projektu IS Identifikátora fyzických osôb – druhá fáza 

1 I Členovia RV Zámer národného projektu bol prítomnými 
členmi schválený jednomyseľne. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

2 I Členovia RV Predložené vyzvanie bolo prítomnými členmi 
vzaté na vedomie. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

Zámer národného projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru – druhá fáza 

3 I Členovia RV Zámer národného projektu bol prítomnými 
členmi schválený jednomyseľne. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

4 I Členovia RV Predložené vyzvanie bolo prítomnými členmi 
vzaté na vedomie. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

Zámer národného projektu Elektronické služby  agendy MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti, osôb a 
majetku – druhá fáza 

5 I Členovia RV Zámer národného projektu bol prítomnými 
členmi schválený jednomyseľne. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

6 I Členovia RV Predložené vyzvanie bolo prítomnými členmi 
vzaté na vedomie. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

Zámer národného projektu Register priestorových informácií – druhá fáza 

7 I Členovia RV Zámer národného projektu bol prítomnými 
členmi schválený jednomyseľne. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

8 I Členovia RV Predložené vyzvanie bolo prítomnými členmi 
vzaté na vedomie. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

Zámer národného projektu Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru – druhá fáza 

9 I Členovia RV Zámer národného projektu bol prítomnými 
členmi schválený jednomyseľne. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

10 I Členovia RV Predložené vyzvanie bolo prítomnými členmi 
vzaté na vedomie. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

Zámer národného projektu Register úpadcov – druhá fáza 

11 I Členovia RV Zámer národného projektu bol prítomnými 
členmi schválený jednomyseľne. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

12 I Členovia RV Predložené vyzvanie bolo prítomnými členmi 
vzaté na vedomie. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

Zámer národného projektu Budovanie aplikačnej infraštruktúry MS SR – druhá fáza 

13 I Členovia RV Zámer národného projektu bol prítomnými 
členmi schválený jednomyseľne. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

14 I Členovia RV Predložené vyzvanie bolo prítomnými členmi 
vzaté na vedomie. 

Prítomní členovia 
RV 

23.10.2015 

Zámer národného projektu Digitálne učivo na dosah MŠ SR – druhá fáza 






