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ÚVOD 
 
Predmetom tohto dokumentu, ktorý bol pripravený sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre 
OPII (ďalej len “SO”) v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi MF SR, je stanovenie kritérií pre výber 
národných projektov pre oblasti podpory Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej 
len “PO7 OPII”) v súlade s čl. 125 ods. 3 písm. a) všeobecného nariadenia a zároveň popísanie spôsobu aplikácie 
týchto kritérií tak, aby bol pre členov Monitorovacieho výboru pre OPII, Európsku Komisiu a iné zainteresované 
partnerské subjekty a verejnosť zabezpečený k predmetnej problematike dostatok informácií v záujme 
transparentnosti a čo najlepšej zrozumiteľnosti návrhu hodnotiacich kritérií. 

Tieto kritériá, vrátane spôsobu ich aplikácie, ako aj ich každá zmena, podliehajú podľa čl. 110 ods. 2 písm. a) 
všeobecného nariadenia schváleniu monitorovacím výborom.  

Podľa § 17 ods. 3 písm. e) zákona o príspevku z EŠIF sa kritériá na výber projektov stanovujú vo vyzvaní na 
predloženie žiadosti o NFP ako podmienka poskytnutia príspevku, ktorej splnenie overuje SO v schvaľovacom 
procese žiadostí o NFP. 

Hlavným cieľom SO je nastaviť kritériá pre výber projektov OPII tak, aby bol zabezpečený výber projektov, 
ktoré sú dostatočne pripravené na dosahovanie príslušných špecifických cieľov PO7 OPII.  

Snahou SO bolo zároveň nastaviť predmetné kritériá na výber projektov tak, aby: 

- boli nediskriminačné a transparentné; 
- boli v čo najvyššej možnej miere špecifikované jednoznačne a objektívne tak, aby žiadatelia mohli vopred 

odhadnúť, či ich projekty majú šancu na úspech v schvaľovacom procese; 
- sa v porovnaní s programovým obdobím 2007 - 2013 dosiahlo zjednodušenie aplikácie týchto kritérií  

zo strany hodnotiteľov (zníženie administratívnej a časovej náročnosti výkonu odborného hodnotenia 
projektov), ako aj s tým súvisiace zníženie rizika certifikačných a auditných zistení viažucich sa  
na správnosť ich aplikácie; 

- sa dosiahlo zefektívnenie spôsobu overovania hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu 
prostredníctvom širšieho využitia smerných ukazovateľov (benchmarkov), finančných limitov, 
jednotkových cien a pod. 
 

Pri príprave kritérií pre výber projektov PO7 OPII boli taktiež zohľadnené najmä nasledovné východiská: 

- príslušné legislatívne a metodické dokumenty na úrovni EÚ a SR pre oblast EŠIF (najmä všeobecné 
nariadenie, zákon o príspevku z EŠIF a SR EŠIF), 

- Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

- Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), 

- Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej 
generácie (2014 – 2020), 

- Vízia architektúry VS 2014 – 2020 a súvisiaca dokumentácia, 
- Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe, schválený uznesením vlády SR č. 

247/2014, 
- skúsenosti a poučenia z programového obdobia 2007 – 2013. 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené východiská a ciele bola definovaná sústava hodnotiacich kritérií pre národné 
projekty PO7 OPII, ktorá reflektuje špecifiká jednotlivých špecifických cieľov tejto prioritnej osi. Doplňujúce 
špecifiká (legislatívne, technické, ekonomické a pod.) týkajúce sa spôsobu aplikácie hodnotiacich kritérií (napr. 
individuálne stanovené referenčné hodnoty benchmarkov, limitov, pravidlá vykonávania prieskumu trhu za účelom 
posúdenia nákladovej efektívnosti projektu a pod.) budú pre jednotlivé oblasti podpory OPII podrobne upravené 
v Príručke pre odborných hodnotiteľov, Príručke pre oprávnenosť výdavkov, Príručke pre žiadateľa a v príslušnom 
vyzvaní na predloženie žiadosti o NFP.  
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1. OBLASTI PODPORY PO7 OPII 
 
Sústava hodnotiacich kritérií definovaná v tomto dokumente sa vzťahuje na nasledovné oblasti podpory PO7 OPII: 
 

Prioritná 
os 

Investičná priorita Špecifický ciel Výsledky Typy aktivít 

PO 7 

IP 2a) Rozšírenie 
širokopásmového pripojenia a 
zavádzanie vysokorýchlostných 
sietí a podpora zavádzania 
nastupujúcich technológií a sietí 
pre digitálne hospodárstvo  

7.1 Zvýšenie pokrytia 
širokopásmovým internetom / 
NGN  

Zvýšenie pokrytia všetkých domácností 
širokopásmovým pripojením s rýchlosťou 
minimálne 30 Mbit/s; 

A. Koordinácia budovania 
širokopásmových sietí; 

B. Budovanie regionálnych sietí s 
technologickou neutralitou otvorených 
pre všetkých operátorov s ohľadom na 
cieľ 100 percentného pokrytia 30 
Mbit/s: 

 
 

Zvýšenie dopytu po širokopásmovom pripojení 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s, a to ako 
u občanov, tak aj u podnikateľov a verejných 
inštitúcií; 

Zvýšenie nasadenia technologických inovácií v 
prístupových sieťach (LTE, FTTH a podobne). 

IP 2b)Vývoj produktov a služieb 
IKT, elektronického obchodu a 
posilnenia dopytu po IKT  

7.2 Zvýšenie inovačnej 
kapacity najmä malých a 
stredných podnikateľov v 
digitálnej ekonomike  

Zvýšenie integrovanosti Slovenska do 
jednotného digitálneho trhu - zvýši sa predaj a 
nákup tovaru a služieb online; 

A. Zavádzanie opatrení pre zvýšenie 
používania elektronického obchodu; 

B. Rozšírenie možností pre elektronickú 
identifikáciu, autentifikáciu a 
autorizáciu v jednotnom digitálnom 
priestore; 

C. Podpora najmä malých a stredných 
podnikateľov prostredníctvom 
zdieľaných služieb (Podnikatelia 
získajú prístup k službám, ktoré boli 
vyvinuté pôvodne pre potreby verejnej 
správy. Služby budú vhodne 
prispôsobené). 

Zvýšenie životaschopnosti malých a stredných 
podnikateľov vďaka možnostiam, ktoré 
poskytnú zdieľané služby verejnej správy; 

Zvýšenie dopytu po inovatívnych riešeniach v 
oblasti informačno-komunikačných technológií 
vyvolá rast počtu MSP, ktorí sa budú podieľať 
na vytváraní takýchto riešení. 

IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v 
rámci elektronickej štátnej 
správy, elektronického 
vzdelávania, elektronickej 
inklúzie, elektronickej kultúry a 
elektronického zdravotníctva 

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu 
a dostupnosti eGovernment 
služieb pre podnikateľov 

Používanie služieb eGovernmentu sa stane 
neoddeliteľnou súčasťou úspešného 
podnikania; 

A. Kompozícia elektronických služieb do 
zjednodušených životných situácií; 

B. Zavedenie inovatívnych 
elektronických služieb VS pre 
občanov a podnikateľov; 

C. Zavedenie služieb a aplikácií pre 

Nárast konkurencieschopnosti podnikateľského 
prostredia – komunikácia s verejnou správou 
bude jednoduchšia, komfortnejšia a 
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 transparentnejšia; mobilný government; 
D. Riešenie cezhraničnej kompatibility. 

 Výrazné zvýšenie inovačného potenciálu 
digitálnej ekonomiky vďaka vyvolanému dopytu 
po moderných riešeniach. 
 

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu 
a dostupnosti eGovernment 
služieb pre občanov 

Používanie služieb eGovernmentu sa stane 
všeobecným štandardom za celkovej vysokej 
spokojnosti s kvalitou služieb 

Zvýšenie kvality života občanov - výrazne sa 
zredukuje čas potrebný na riešenie životných 
situácií s verejnou správou a zvýšia sa 
možnosti participácie na správe vecí verejných; 
 

Zvýšenie otvorenosti verejnej správy pre 
občanov. 

7.5 Zlepšovanie celkovej 
dostupnosti dát verejnej správy 
vo forme otvorených dát 

Vďaka využívaniu otvorených dát sa výrazne 
zvýši miera transparentnosti verejnej správy, 
čím vznikne pozitívny dosah na jej efektivitu; 

E. Vytvorenie koncepcie pre vytváranie a 
využívanie otvorených dát; 

F. Rozvoj centrálnej platformy pre 
otvorené dáta; 

G. Implementácia nástrojov pre 
vytváranie otvorených dát. 

Na Slovensku vznikne dostatočne silné 
odvetvie pracujúce s otvorenými dátami, pričom 
vzniknú kompetencie v progresívnych 
oblastiach informačných technológií, ako sú 
dátové analýzy; 

Inovatívne použitie otvorených dát vygeneruje 
pridanú hodnotu pre používateľov, ktorá sa 
premietne do ekonomického dopadu. 

7.6 Zlepšenie digitálnych 
zručností a inklúzie 
znevýhodnených jednotlivcov 
do digitálneho trhu 

Zvýšenie využívania nástrojov pre podporu 
asistovaného života; 
 

H. Rozvoj zjednodušeného prístupu k 
informáciám a službám VS pre 
znevýhodnené skupiny; 

I. Zavedenie nástrojov pre podporu 
asistovaného života a telemedicíny. 

Zvýšenie dostupnosti vzdelávacích materiálov 
a digitálneho obsahu vo vhodnom formáte; 

Zvýšenie intenzity využívania služieb a 
vzdelávania sa v digitálnom prostredí; 

Zvýšenie aktívneho zapojenia do  
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ekonomického a sociálneho diania v svojom 
okolí. 

7.7 Umožnenie modernizácie a 
racionalizácie verejnej správy 
IKT prostriedkami 

Do kontaktu a procesu obsluhy občanov budú 
nasadené moderné IKT riešenia; 

J. Modernizácia fungovania VS pri 
výkone agendy prostredníctvom IKT; 

K. Optimalizácia podporných a 
administratívnych činností 
prostredníctvom IKT; 

L. Podpora využívania znalostí vo VS. 

Zvýši sa spokojnosť občanov s fungovaním 
verejnej správy 

Znížia sa vynakladané zdroje občanov, 
podnikateľov a verejnej správy; 

Zvýši sa efektivita zamestnancov verejnej 
správy; 

Zvýši sa rýchlosť prijatia rozhodnutia pre 
konania; 

Zoptimalizuje sa vykonávanie podporných 
činností verejnej správy; 

Štandardizované podporné procesy a back-
office verejnej správy bude možné optimálne 
podporiť centrálnymi informačnými systémami 
nasadenými v cloude; 

Zvýši sa využívanie dát v procesoch a pri 
tvorbe politík. 

7.8 Racionalizácia prevádzky 
informačných systémov 
pomocou eGovernment cloudu 

Zvýšenie efektivity vynaložených zdrojov (čas a 
financie) verejnej správy na obstarávanie, 
nasadzovanie a prevádzku IKT riešení – 
zámerom je znížiť celkové náklady na 
vlastníctvo ISVS minimálne o 10 percent oproti 
súčasnej východiskovej hodnote. V prípade, že 
by aktivity neboli realizované, bez intervencie 
by sa náklady navýšili aspoň o 50 percent; 

M. Vytvorenie koncepcie na realizáciu a 
prevádzku eGovernment cloudu; 

N. Zriadenie prevádzkovateľov 
cloudových služieb; 

O. Prechod prevádzky informačných 
systémov VS do eGovernment cloudu. 

Zvýšenie akceptácie cloudových riešení 
verejným a privátnym sektorom; 

Zníženie spotreby elektrickej energie a emisií 
CO2 dátových centier nasadzovaním zelených 
informačných a komunikačných technológií. 
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7.9 Zvýšenie kybernetickej 
bezpečnosti v spoločnosti  

Zníženie finančných dopadov a dopadov na 
činnosť firiem a verejnej správy pri 
bezpečnostných incidentoch; 

P. Zabezpečenie komplexnej 
kybernetickej bezpečnosti v 
spoločnosti: 

  

 

Zvýšenie vyspelosti trhu s bezpečnostnými 
riešeniami zvýšením výdavkov na bezpečnosť 
privátneho aj verejného sektora; 

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a 
aplikovanie najnovších poznatkov v európskom 
priestore; 

Zvýšenie miery inovácie v oblasti 
bezpečnostných opatrení; 

Zvýšenie dôvery občanov a podnikateľov 
v digitálny priestor; 

Zvýšenie transparentnosti pri riešení 
bezpečnostných incidentov a kybernetických 
útokov. 
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2. HODNOTIACE KRITÉRIÁ  
 
Hodnotiace kritériá, ktoré sú aplikované hodnotiteľmi v procese odborného hodnotenia, slúžia na posúdenie kvalitatívnej 
úrovne jednotlivých projektov, t.j. na overenie, či projekt spĺňa stanovené minimálne kvalitatívne požiadavky na to, aby 
bol schválený.  

Vo vzťahu k podporovaným aktivitám PO7 OPII budú jednotliví prijímatelia národných projektov stanovení vopred a 
vyzvaniami vzhľadom na ich jedinečné postavenie a funkcie (napr. na základe kompetencií vyplývajúcich im z 
osobitných predpisov a na základe schválenia Riadiacim výborom pre prioritnú os 7 OPII) budú žiadaní o predkladanie 
žiadostí o NFP.  

Výber projektov na implementáciu bude rešpektovať výstupy strategických dokumentov spracovaných pre potreby 
programového obdobia 2014 – 2020, legislatívu pre oblast rozvoja informačnej spoločnosti, vládne dokumenty pre 
oblast rozvoja informačnej spoločnosti, ako aj ich prípadné aktualizácie, ktoré budú zohľadňovať potreby ciele Digitálnej 
agendy pre Európu. 

V snahe o zabezpečenie efektívneho a transparentného procesu výberu projektov budú podporené iba tie projekty, 
ktoré budú SO OPII vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby v 
danej oblasti, nákladovo efektívne, environmentálne udržateľné, s adekvátnym kapacitným zabezpečením ich realizácie 
a rešpektujúce cieľ vlády SR v oblasti rozvoja vládneho cloudu. 

Hodnotiace kritériá PO7 OPII sú z hľadiska predmetu hodnotenia v súlade so SR EŠIF zaradené  
do nasledovných hodnotiacich oblastí:  

1. príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a prioritnej osi, 
2. navrhovaný spôsob realizácie projektu, 
3. administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa, 
4. finančná a ekonomická stránka projektu. 

Sústava hodnotiacich kritérií je koncipovaná iba na základe vylučovacích kritérií, keďže národné projekty sú 
predkladané na základe vyzvania a teda pri ich výbere neprebieha súťaž medzi viacerými projektmi. 

Vylučujúce kritériá sú vyhodnocované v prípade relevancie iba možnosťou „áno“ alebo možnosťou „nie“, pričom 
možnosť ,,nie“ pri vylučujúcom kritériu znamená automaticky nesplnenie kritérií pre výber projektov a neschválenie 
žiadosti o NFP. V prípade, že hodnotiace kritérium sa na predložený projekt nevzťahuje, aplikuje hodnotiteľ možnosť 
N/A. V Príručke pre odborných hodnotiteľov SO OPII zadefinuje povinné náležitosti, ktoré odborný hodnotiteľ uvedie 
v hodnotiacom hárku k jednotlivým oblastiam hodnotenia. 

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia musia byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace 
kritériá. 
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2.1 HODNOTIACE KRITÉRIÁ A SPÔSOB ICH APLIKÁCIE  
 

SÚSTAVA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ  –  NÁRODNÉ PROJEKTY OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

PRÍSPEVOK PROJEKTU K CIEĽOM A VÝSLEDKOM OP A PRIORITNEJ OSI 

Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

1 Príspevok 
projektu k 
stratégii a 
cieľom 
prioritnej osi 7 

1.1 Prispieva projekt k 
dosiahnutiu 
minimálne jedného 
špecifického cieľa 
prioritnej osi 7? 

vylučujúce Posudzuje sa súlad projektu s 
intervenčnou stratégiou OPII pre príslušný 
špecifický cieľ, resp. ciele (ak relevantné) 
prioritnej osi informačná spoločnosť, to je 
súlad s: 
1) príslušným špecifickým cieľom (cieľmi 
ak relevantné), 
2) očakávanými výsledkami, 
3) definovanými oprávnenými aktivitami. 
Na rozdiel od administratívneho overenia 
ide o hĺbkové posúdenie vecnej 
(obsahovej) stránky projektu z hľadiska 
jeho súladu so stratégiou a cieľmi prioritnej 
osi 7. 

Áno Aktivity projektu sú v súlade s intervenčnou 
stratégiou OPII v danej oblasti. 

Nie Aktivity projektu nie sú v súlade s 
intervenčnou stratégiou OPII v danej oblasti, 
resp. ich súlad je iba v deklaratívnej rovine. 

1.2 Prispieva projekt k 
dosiahnutiu cieľov 
definovaných v 
Strategickom 
dokumente pre oblasť 
rastu digitálnych 
služieb a oblasť 
infraštruktúry 
prístupovej siete 
novej generácie 2014 
- 2020? 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu 
k naplneniu nasledujúcich strategických 
cieľov definovaných v Strategickom 
dokumente pre oblasť rastu digitálnych 
služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej 
siete novej generácie 2014 – 2020: 
1) Posun k službám zameraným na 
zvyšovanie kvality života 
2) Posun k službám zameraným na nárast 
konkurencieschopnosti 
3) Neustále zlepšovanie služieb pri 

Áno Žiadateľ realizuje projekt, ktorého hlavné 
výstupy sa týkajú aspoň jednej 
z nasledovných oblastí: 
a) služieb a životných situácií, ktoré sa 
stávajú hlavným spojením medzi občanmi, 
spoločnosťou a verejnou správou, a tým 
pádom prispievajú k niektorému z prvých 
štyroch cieľov 1) až 4), alebo 
b) verejnej správy a jej možnej reformy 
vďaka efektívnemu využitiu informačných 
technológii a zavádzaniu vládneho cloudu, 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

využívaní moderných technológií 
4) Vytvorenie bezpečného prostredia pre 
občana, podnikateľa a verejnú správu 
5) Priblíženie verejnej správy k 
maximálnemu využívaniu dát v zákaznícky 
orientovaných procesoch 
6) Optimalizácia využitia informačných 
technológii vo verejnej správe vďaka 
platforme zdieľaných služieb 
7) Vybudovanie širokopásmových sietí pre 
zvyšovanie pokrytia domácností 
širokopásmovým pripojením s rýchlosťou 
minimálne 30 Mbit/s. 

a tak prispievajú k niektorému z cieľov 5) 
a 6), alebo 
c) budovania širokopásmových sietí, čím 
prispievajú k strategickému cieľu 7). 

Nie Hlavné výstupy projektu neprispievajú 
k ani jednému relevantnému strategickému 
cieľu, resp. ich súlad je iba v deklaratívnej 
rovine. 

2  2.1 Prispieva projekt k 
zvýšeniu pokrytia 
domácností 
širokopásmovým 
pripojením s 
rýchlosťou minimálne 
30 Mbit/s alebo k 
vytvoreniu atlasu 
pasívnej 
infraštruktúry? 
(relevantné pre 
projekt v rámci 
špecifického cieľa 
7.1) 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu k 
zvýšeniu pokrytia domácností 
širokopásmovým pripojením s rýchlosťou 
minimálne 30 Mbit/s s ohľadom na: 
1) zvyšovanie dopytu po širokopásmovom 

pripojení s rýchlosťou minimálne 30 
Mbit/s, 

2) nasadzovanie technologických inovácií 
v prístupových sieťach; 

alebo k vytvoreniu atlasu pasívnej 
infraštruktúry. 

Áno Projekt sa venuje aspoň jednej 
z nasledujúcich oblastí: 
a) budovaniu regionálnych sietí s 
technologickou neutralitou otvorených pre 
všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 
percentného pokrytia 30 Mbit/s, 
b) koordinácii budovania širokopásmových 
sietí a implementácii atlasu pasívnej 
infraštruktúry. 

Nie Projekt sa nevenuje ani jednej 
z nasledujúcich dvoch oblastí: 
a) budovaniu regionálnych sietí s 
technologickou neutralitou otvorených pre 
všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 
percentného pokrytia 30 Mbit/s, 
b) koordinácii budovania širokopásmových 
sietí a implementácii atlasu pasívnej 
infraštruktúry 

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.1. 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

2.2 Prispieva projekt k 
zvýšeniu používania 
elektronického 
obchodu a/alebo k 
rozšíreniu možností 
pre elektronickú 
identifikáciu, 
autentifikáciu a 
autorizáciu v 
jednotnom digitálnom 
priestore a/alebo 
využívaniu zdieľaných 
služieb primárne 
určených štátnej 
správe zo strany 
podnikateľov? 
(relevantné pre 
projekt v rámci 
špecifického cieľa 
7.2) 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu 
k očakávaným výsledkom špecifického 
cieľa 7.2, konkrétne k: 
1. Zvýšeniu integrovanosti Slovenska do 
jednotného digitálneho trhu, a tým pádom 
k zvýšeniu predaja a nákupu tovaru a 
služieb online. 
2. Zvýšeniu životaschopnosti malých a 
stredných podnikateľov vďaka 
možnostiam, ktoré poskytnú zdieľané 
služby verejnej správy; 
3. Zvýšeniu dopytu po inovatívnych 
riešeniach v oblasti informačno-
komunikačných technológií, čo vyvolá rast 
počtu MSP, ktorí sa budú podieľať na 
vytváraní takýchto riešení 

Áno Projekt sa venuje aspoň jednej 
z nasledujúcich oblastí: 
a) zvyšovaniu dôveryhodnosti 
elektronického obchodu alebo 
zjednodušovaniu elektronického obchodu 
b) novým a zmysluplným možnostiam pre 
elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a 
autorizáciu v jednotnom digitálnom 
priestore: 
c) umožneniu používať identity od 
súkromných poskytovateľov vo verejnej 
správe – vhodnosť a bezpečnosť takejto 
identity je preverená v štúdii 
realizovateľnosti; 
d) poskytovaniu eID identity pre služby 
súkromného sektora; 
e) poskytnutím zdieľaných služieb pôvodne 
vyvinutých pre verejnú správu malým 
a stredným podnikateľom. 

Nie Projekt sa nevenuje ani jednej z oblastí 
uvedených v bodoch a) až e). 

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.2. 

2.3 Prispieva projekt k 
zjednodušenému 
riešeniu životných 
situácií podnikateľov? 
(relevantné pre 
projekt v rámci 
špecifického cieľa 
7.3) 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu 
k očakávaným výsledkom špecifického 
cieľa 7.3, konkrétne k: 
1. nárastu konkurencieschopnosti 
podnikateľského prostredia – jednoduchšej 
komfortnejšej a transparentnejšej 
komunikácii s verejnou správou 
2. zvýšeniu používania služieb 
eGovernmentu, ktoré sa stanú 
neoddeliteľnou súčasťou úspešného 

Áno Projekt sa venuje aspoň jednej 
z nasledujúcich oblastí: 
a) optimalizácií biznis procesov na úsekoch 
verejnej správy súvisiacich s riešením 
životnej situácie, prostredníctvom 
informačno – komunikačných technológií. 
b) skupine navzájom súvisiacich životných 
situácií v danom okruhu životných situácií, 
ktoré pri riešení využívajú úzko prepojené 
agendové systémy 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

podnikania. Nie Projekt sa nevenuje ani jednej z oblastí 
uvedených v bodoch a) až b). 

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.3. 

2.4 Zavádza projekt 
inovatívne 
elektronické služby 
pre podnikateľov? 
(proaktívne služby 
a/alebo služby 
mobilného 
governmentu a/alebo 
služby zabezpečujúce 
cezhraničnú 
interoperabilitu)?  
(relevantné pre 
projekt v rámci 
špecifického cieľa 
7.3) 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu 
k očakávaným výsledkom špecifického 
cieľa 7.3, konkrétne k: 
1. výraznému zvýšeniu inovačného 
potenciálu digitálnej ekonomiky vďaka 
vyvolanému dopytu po moderných 
riešeniach. 
2. zavádzaniu inovatívnych elektronických 
služieb pre podnikateľov. 
 

Áno Projekt implementuje aspoň jeden z 
nasledujúcich typov inovatívnych služieb 
pre podnikateľov: 
a) proaktívne služby 
b) služby mobilného governmentu 
c) služby zabezpečujúce cezhraničnú 
interoperabilitu. 

Nie Projekt neimplementuje ani jeden z typov 
inovatívnych služieb. 

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.3. 

2.5 Prispieva projekt k 
zjednodušenému 
riešeniu životných 
situácií občanov? 
(relevantné pre 
projekt v rámci 
špecifického cieľa 
7.4) 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu 
k očakávaným výsledkom špecifického 
cieľa 7.4, konkrétne k: 
1. Zvýšeniu používania služieb 
eGovernmentu, ktoré sa stanú 
všeobecným štandardom za celkovej 
vysokej spokojnosti s kvalitou služieb 
2. Zvýšeniu kvality života občanov – 
výraznému redukovaniu času potrebného 
na riešenie životných situácií s verejnou 
správou a zvýšeniu možnosti participácie 
na správe vecí verejných; 
3. Zvýšeniu otvorenosti verejnej správy pre 
občanov. 

Áno Projekt sa venuje aspoň jednej 
z nasledujúcich oblastí: 
a) optimalizácií biznis procesov na úsekoch 
verejnej správy súvisiacich s riešením 
životnej situácie, prostredníctvom 
informačno – komunikačných technológií. 
b) skupine navzájom súvisiacich životných 
situácií v danom okruhu životných situácií, 
ktoré pri riešení využívajú úzko prepojené 
agendové systémy 

Nie Projekt sa nevenuje ani jednej z oblastí 
uvedených v bodoch a) až b). 

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.4. 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

2.6 Zavádza projekt 
inovatívne 
elektronické služby 
pre občanov? 
(proaktívne služby 
a/alebo služby 
mobilného 
governmentu a/alebo 
služby zabezpečujúce 
cezhraničnú 
interoperabilitu)?  
(relevantné pre 
projekt v rámci 
špecifického cieľa 
7.4) 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu 
k očakávaným výsledkom špecifického 
cieľa 7.4, konkrétne k: 
1. výraznému zvýšeniu inovačného 
potenciálu digitálnej ekonomiky vďaka 
vyvolanému dopytu po moderných 
riešeniach. 
2. zavádzaniu inovatívnych elektronických 
služieb pre občanov. 

Áno Projekt implementuje aspoň jeden z 
nasledujúcich typov inovatívnych služieb 
pre občanov: 
a) proaktívne služby 
b) služby mobilného governmentu 
c) služby zabezpečujúce cezhraničnú 
interoperabilitu. 

Nie Projekt neimplementuje ani jeden z typov 
inovatívnych služieb. 

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.4. 

2.7 Prispieva projekt 
k zvýšeniu počtu 
nových datasetov 
publikovaných vo 
formáte s vysokým 
potenciálom na 
znovupoužitie a/alebo 
k zvýšeniu podielu 
inštitúcií verejnej 
správy prepojených s 
centrálnou platformou 
pre otvorené dáta? 
(relevantné pre 
projekt v rámci 
špecifického cieľa 
7.5) 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu 
k očakávaným výsledkom špecifického 
cieľa 7.5, konkrétne k: 
1. Zvýšenie miery transparentnosti verejnej 
správy, čím vznikne pozitívny dosah na jej 
efektivitu 
2. Podpore dostatočne silného odvetvia 
pracujúceho s otvorenými dátami 
a orientovaného na rozvoj kompetencií v 
progresívnych oblastiach informačných 
technológií, ako sú dátové analýzy. 
3. Inovatívnemu použitiu otvorených dát s 
pridanou hodnotou pre používateľov 
a s pozitívnym ekonomickým dopadom. 

Áno Projekt sa venuje aspoň jednej 
z nasledujúcich oblastí: 
a) Vytvoreniu koncepcie a implementácia 
procesov a nástrojov pre vytváranie a 
využívanie otvorených dát v komunite 
s ohľadom na vysoký potenciál pre 
znovuvyužitie. 
b) Rozvoju centrálnej platformy pre 
otvorené dáta a pripájanie inštitúcií verejnej 
správy. 
c) Implementácii nástrojov pre vytváranie 
otvorených dát. 

Nie Projekt sa nevenuje ani jednej z oblastí 
uvedených v bodoch a) až c). 

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.5. 

2.8 Prispieva projekt k 
zlepšeniu digitálnych 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu 
k očakávaným výsledkom špecifického 

Áno Projekt sa venuje aspoň jednej 
z nasledujúcich oblastí: 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

zručnosti a zapojeniu 
znevýhodnených 
jednotlivcov do 
digitálneho trhu 
a/alebo k zvýšeniu 
používania 
elektronických služieb 
znevýhodnenými 
skupinami a/alebo 
zvýšeniu používania 
nástrojov 
asistovaného žitia 
alebo telemedicíny? 
(relevantné pre 
projekt s príspevkom 
k špecifickému cieľu 
7.6) 

cieľa 7.6 pre znevýhodnené skupiny, 
konkrétne k: 
1. Zvýšeniu využívania nástrojov pre 
podporu asistovaného života 
2. Zvýšenie dostupnosti vzdelávacích 
materiálov a digitálneho obsahu vo 
vhodnom formáte 
3. Zvýšeniu intenzity využívania služieb a 
vzdelávania sa v digitálnom prostredí 
4. Zvýšeniu aktívneho zapojenia do 
ekonomického a sociálneho diania v 
svojom okolí. 

a) Rozvoju zjednodušeného prístupu k 
informáciám a službám VS pre 
znevýhodnené skupiny 
b) Zavedeniu nástrojov pre podporu 
asistovaného života 
c) Zavedeniu nástrojov pre podporu 
telemedicíny 
d) Zvyšovaniu digitálnych zručností a 
zapojeniu znevýhodnených jednotlivcov do 
digitálneho trhu 
e) Zvyšovaniu používania elektronických 
služieb znevýhodnenými skupinám 

Nie Projekt sa nevenuje ani jednej z oblastí 
uvedených v bodoch a) až e). 

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.6. 

2.9 Prispieva projekt k 
zvýšeniu počtu 
optimalizovaných 
úsekov verejnej 
správy a/alebo k 
zvýšeniu počtu 
úsekov verejnej 
správy, v ktorých je 
rozhodovanie 
podporované 
analytickými 
systémami a/alebo k 
vybudovaniu 
centrálne 
využiteľného 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu 
k očakávaným výsledkom špecifického 
cieľa 7.7, konkrétne k: 
1. Nasadeniu moderných IKT riešení do 
kontaktu a procesu obsluhy občanov 
2. Zvýšeniu spokojnosti občanov 
a podnikateľov s fungovaním verejnej 
správy 
3. Zníženiu vynakladaných zdrojov 
občanov, podnikateľov a verejnej správy 
4. Zvýšeniu efektivity zamestnancov 
verejnej správy 
5. Zvýšeniu rýchlosti prijatia rozhodnutia 
pre konania 
6. Optimalizácií vykonávania podporných, 

Áno Projekt sa venuje aspoň jednej 
z nasledujúcich oblastí: 
a) Optimalizácii fungovania VS pri výkone 
agendy a poskytovaní služieb verejnosti 
prostredníctvom IKT 
b) Optimalizácii podporných, 
administratívnych  a rozvojových činností 
prostredníctvom IKT 
c) Implementácii spoločných 
architektonických blokov. 
d) Implementácii podporného systému 
vnútornej správy (software as a service) 
e) Podpore využívania znalostí vo VS. 

Nie Projekt sa nevenuje ani jednej z oblastí 
uvedených v bodoch a) až e). 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

podporného systému 
vnútornej správy 
(software as a 
service)? (relevantné 
pre projekt s 
príspevkom k 
špecifickému cieľu 
7.7)) 

administratívnych, agendových 
a rozvojových činností verejnej správy 
7. Optimálnej podpore štandardizovaných 
a optimalizovaných procesov verejnej 
správy centrálnymi informačnými 
systémami nasadenými v cloude; 
8. Zvýšeniu využívania dát v procesoch a 
pri tvorbe politík. 

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.7. 

2.1
0 

Prispieva projekt k 
naplneniu cieľov 
reformy verejnej 
správy? (relevantné 
pre projekt s 
príspevkom k 
špecifickému cieľu 
7.7) 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu k cieľom 
a zámerom reformy verejnej správy.  

Áno Projekt sa venuje modernizácii fungovania 
VS prostredníctvom IKT v súlade s cieľmi 
reformy verejnej správy, resp v súlade 
s reformným zámerom prijímateľa 
schváleným MV SR. 

Nie Projekt neprispieva k relevantným cieľom 
reformy verejnej správy, resp. je v rozpore v 
s reformným zámerom prijímateľa 
schváleným MV SR.  

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.7. 

2.1
1 

Prispieva projekt k 
zefektívneniu 
prevádzky 
informačných 
systémov pomocou 
eGovernment 
cloudu? (relevantné 
pre projekt s 
príspevkom k 
špecifickému cieľu 
7.8) 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu 
k očakávaným výsledkom špecifického 
cieľa 7.8, konkrétne k: 
1. Zvýšeniu efektivity vynaložených 
zdrojov (čas a financie) verejnej správy na 
obstarávanie, nasadzovanie a prevádzku 
IKT riešení 
2. Zvýšeniu akceptácie cloudových riešení 
verejným a privátnym sektorom 
3. Zníženiu spotreby elektrickej energie a 
emisií CO2 dátových centier 
nasadzovaním zelených informačných a 
komunikačných technológií. 

Áno Projekt sa venuje aspoň jednej 
z nasledujúcich oblastí: 
a) Zavedeniu koncepcie na realizáciu a 
prevádzku eGovernment cloudu 
b) Vybudovaniu IKT infraštruktúry v 
dátovom centre  
c) Nasadeniu cloudových služieb IaaS a 
PaaS  

d) Riešeniu bezpečnostných opatrení pre 
cloudové služby  

e) Implementácii podporných systémov na 
zabezpečenie prevádzky podpory 
cloudového prostredia  
f) Prechodu prevádzky informačných 
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oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

systémov VS do eGovernment cloudu  

Nie Projekt sa nevenuje ani jednej z oblastí 
uvedených v bodoch a) až f). 

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.8. 

2.1
2 

Prispieva projekt k 
zníženiu celkových 
nákladov na 
prevádzku ISVS? 
(relevantné pre 
projekt s príspevkom 
k špecifickému cieľu 
7.8) 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu 
k zníženiu celkových nákladov na 
prevádzku ISVS na základe výpočtu CBA, 
prípadne ďalších podporných nástrojov na 
simuláciu nákladov na prevádzku ISVS. 
Zámerom je znížiť celkové náklady na 
vlastníctvo ISVS minimálne o 10 percent. 

Áno Projekt významne prispieva k zníženiu 
nákladov na prevádzku ISVS a priložené 
výpočty CBA a/alebo ďalšie nástroje na 
simuláciu nákladov pracujú s realistickými 
hodnotami a predpokladmi. 
Cieľová hodnota znižovania nákladov je 10 
percent, preto prvé projekty musia 
preukázať značné úspory.  

Nie Projekt neprispieva k zníženiu nákladov na 
prevádzku ISVS podľa priložených 
výpočtov. 

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.8. 

2.1
3 

Prispieva projekt k 
zvýšeniu informačnej 
bezpečnosti v rámci 
spoločnosti? 
(relevantné pre 
projekty s príspevkom 
k špecifickému cieľu 
7.9) 

vylučujúce Posudzuje sa príspevok projektu 
k očakávaným výsledkom špecifického 
cieľa 7.9, konkrétne k: 
1. Zníženiu finančných dopadov a dopadov 
na činnosť firiem a verejnej správy pri 
bezpečnostných incidentoch 
2. Zvýšeniu vyspelosti trhu s 
bezpečnostnými riešeniami zvýšením 
výdavkov na bezpečnosť privátneho aj 
verejného sektora 
3. Zvýšeniu kybernetickej bezpečnosti a 
aplikovanie najnovších poznatkov v 
európskom priestore 
4. Zvýšeniu miery inovácie v oblasti 

Áno Projekt sa venuje aspoň jednej 
z nasledujúcich oblastí: 
a) Vytvoreniu nástrojov na rozpoznanie, 
monitorovanie a riadenie bezpečnostných 
incidentov, 
b) Zabezpečeniu kritickej infraštruktúry. 

Nie Projekt sa nevenuje ani jednej z oblastí a) 
až b). 

N/A Projekt sa nerealizuje v rámci špecifického 
cieľa 7.9. 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

bezpečnostných opatrení 
5. Zvýšeniu dôvery občanov a 
podnikateľov v digitálny priestor 
6. Zvýšeniu transparentnosti pri riešení 
bezpečnostných incidentov a 
kybernetických útokov. 

 
NAVRHOVANÝ SPÔSOB REALIZÁCIE PROJEKTU 

Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

1 Schválená 
štúdia 
uskutočni-
teľnosti  

1.1 Vychádza predložený 
projekt zo štúdie 
uskutočniteľnosti 
žiadateľa schválenej 
rozhodnutím 
Riadiaceho výboru 
pre prioritnú os 7 OP 
II? (prípadne štúdie 
uskutočniteľnosti 
partnera/ov 
žiadateľa)? 
(relevantné pre 
všetky projekty) 

vylučujúce Posudzuje sa súlad predloženého projektu 
s návrhom uvedenom v schválenej štúdii 
uskutočniteľnosti a v jej prílohách.  
Posudzuje sa súlad kvalitatívnych kritérii 
uvedených v schválenej štúdii 
uskutocniteľnosti a  jej prílohách 
s predloženým projektom. 

Áno Žiadateľ predkladá projekt, ktorý je 
v súlade s návrhom uvedenom v 
schválenej štúdii uskutočniteľnosti a v jej 
prílohách. Tento návrh môže byť len 
zdetailnený. 

Nie Žiadateľ predkladá projekt, ktorý nie je 
v súlade s návrhom uvedenom v 
schválenej štúdii uskutočniteľnosti a v jej 
prílohách. 

2 Súlad s 
architektúrou 

2.1 Je projekt v súlade so 
Strategickou 
architektúrou VS SR 
2020? (relevantné pre 
projekty s príspevkom 
k špecifickému cieľu 
7.2 až 7.9 a projekt 

vylučujúce Posudzuje sa súlad technického návrhu  
a cieľovej architektúru projektu so 
Strategickou architektúrou VS SR 2020 
uloženou v centrálnom repozitári. 

Áno Žiadateľ používa metodicky správne 
modelovanie cieľovej architektúry a správne 
reflektuje využívanie centrálnych 
komponentov, existujúcich komponentov na 
danom úseku VS, princípov a konceptov 
architektúry.  

Nie Žiadateľ nepoužíva metodicky správne 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Atlas pasívnej 
infraštruktúry v rámci 
špecifického cieľa 
7.1) 

modelovanie cieľovej architektúry 
a/alebo správne nereflektuje využívanie 
centrálnych komponentov, existujúcich 
komponentov na danom úseku VS, 
princípov a konceptov architektúry. 

N/A Projekt prispieva k špecifickému cieľu 7.1 
a nejedná sa o projekt Atlas pasívnej 
infraštruktúry v rámci špecifického cieľa 7. 

3 Súlad so 
štandardami 

3.1 Je projekt v súlade s 
platnými štandardami 
vydanými na základe 
zákona o 
informačných 
systémoch verejnej 
správy a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov? V prípade, 
že prijatie potrebných 
štandardov sa 
očakáva až v 
budúcnosti, definuje 
projekt jasný plán a 
postupnosť krokov 
ako budú takéto 
štandardy zavedené 
do praxe alebo 
aktualizované? 

vylučujúce Posudzuje sa súlad projektu s platnými 
štandardami vydanými na základe zákona 
o informačných systémoch verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Áno Projekt dodržiava všetky relevantné platné 
štandardy vydané na základe zákona o 
informačných systémoch verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Prípadne projekt predpokladá prijatie 
potrebných štandardov v budúcnosti – 
v tomto prípade projekt definuje jasný plán 
a postupnosť krokov, ako budú takéto 
štandardy zavedené do praxe alebo 
aktualizované. 

Nie Projekt nedodržiava všetky relevantné 
platné štandardy vydané na základe zákona 
o informačných systémoch verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Prípadne projekt predpokladá prijatie 
potrebných štandardov v budúcnosti – 
avšak projekt nedefinuje jasný plán a 
postupnosť krokov, ako budú takéto 
štandardy zavedené do praxe alebo 
aktualizované. 

4 Súlad so 
zákonom o e-
Governmente 

4.1 Je projekt v súlade so 
zákonom o 
elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci 

vylučujúce Posudzuje sa súlad projektu so zákonom o 
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente). 

Áno Projekt dodržiava všetky relevantné 
paragrafy zákona o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente). Prípadne projekt 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
(zákon o e-
Governmente)? 
(relevantné pre 
projekty s príspevkom 
k špecifickému cieľu 
7.2 až 7.9 a projekt 
Atlas pasívnej 
infraštruktúry v rámci 
špecifického cieľa 
7.1) 

predpokladá zmenu zákona o e-
Governmente – v tomto prípade projekt 
jasne definuje požiadavky na legislatívne 
zmeny v súlade s plánom legislatívnych 
zmien a architektonickou víziou a takáto 
zmena je odsúhlasená MF SR. 

Nie Projekt nedodržiava všetky relevantné 
paragrafy zákona o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente). Prípadne projekt 
predpokladá zmenu zákona o e-
Governmente – v tomto prípade však 
projekt nedefinuje požiadavky na 
legislatívne zmeny v súlade s plánom 
legislatívnych zmien a architektonickou 
víziou a zmena nebola odsúhlasená MF SR. 

N/A Projekt prispieva k špecifickému cieľu 7.1 
a nejedná sa o projekt Atlas pasívnej 
infraštruktúry v rámci špecifického cieľa 7.1. 

5 Súlad so 
zákonom o 
informačných 
systémoch 
verejnej správy 
a o zmene 
a doplnení 
niektorých 
zákonov. 

5.1 Je projekt v súlade so 
zákonom o 
informačných 
systémoch verejnej 
správy a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov? (relevantné 
pre projekty s 
príspevkom k 
špecifickému cieľu 
7.2 až 7.9 a projekt 
Atlas pasívnej 

vylučujúce Posudzuje sa súlad projektu so zákonom 
informačných systémoch verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Áno Projekt dodržiava všetky relevantné 
paragrafy zákona o informačných 
systémoch verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Prípadne 
projekt predpokladá zmenu zákona o 
informačných systémoch verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 
v tomto prípade projekt jasne definuje 
požiadavky na legislatívne zmeny v súlade 
s plánom legislatívnych zmien a 
architektonickou víziou a takáto zmena je 
odsúhlasená MF SR. 
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infraštruktúry v rámci 
špecifického cieľa 
7.1) 

Nie Projekt nedodržiava všetky relevantné 
paragrafy zákona o informačných 
systémoch verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Prípadne 
projekt predpokladá zmenu zákona o 
informačných systémoch verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 
v tomto prípade však projekt nedefinuje 
požiadavky na legislatívne zmeny v súlade 
s plánom legislatívnych zmien a 
architektonickou víziou a zmena nebola 
odsúhlasená MF SR. 

N/A Projekt prispieva k špecifickému cieľu 7.1 
a nejedná sa o projekt Atlas pasívnej 
infraštruktúry v rámci špecifického cieľa 7.1. 

6 Cloud 
prednostne 

6.1 Je projekt v súlade s 
princípom Cloud 
prednostne? 
(relevantné pre 
projekty s príspevkom 
k špecifickému cieľu 
7.2 až 7.9 a projekt 
Atlas pasívnej 
infraštruktúry v rámci 
špecifického cieľa 
7.1) 

vylučujúce Posudzuje sa súlad projektu s uznesením 
vlády Slovenskej republiky k návrhu 
centralizácie a rozvoja dátových centier v 
štátnej správe a s princípom Cloud 
prednostne. 
 

Áno Projekt dodržiava princíp Cloud 
prednostne, prostredníctvom využívania 
vhodných cloudových služieb definovaných 
v katalógu cloudových služieb. 

Nie Projekt nedodržiava princíp Cloud 
prednostne. 

N/A Projekt prispieva k špecifickému cieľu 7.1 
a nejedná sa o projekt Atlas pasívnej 
infraštruktúry v rámci špecifického cieľa 7.1. 

7 Nadväznosť na 
výsledky OPIS 
prioritná os 3 

7.1 Nadväzuje projekt na 
výsledky projektu 
„Zabezpečenie 
projektovo 
inžinierskej 
dokumentácie k 
projektu vybudovania 
základnej 
širokopásmovej 
infraštruktúry 
dotovanej z verejných 

vylučujúce Posudzuje sa nadväzovanie projektu na 
výsledky projektu „Zabezpečenie 
projektovo inžinierskej dokumentácie k 
projektu vybudovania základnej 
širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z 
verejných zdrojov v "bielych miestach" 
Slovenska“ financovaného z OP IS. 

Áno Projekt nadväzuje na výsledky projektu 
„Zabezpečenie projektovo inžinierskej 
dokumentácie k projektu vybudovania 
základnej širokopásmovej infraštruktúry 
dotovanej z verejných zdrojov v "bielych 
miestach" Slovenska“ financovaného z OP 
IS. 

Nie Projekt nenadväzuje na výsledky projektu 
„Zabezpečenie projektovo inžinierskej 
dokumentácie k projektu vybudovania 
základnej širokopásmovej infraštruktúry 
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zdrojov v „bielych 
miestach" Slovenska“ 
financovaného z OP 
IS? (relevantné pre 
projekty v rámci 
špecifického cieľa 7.1 
s výnimkou projektu 
Atlasu pasívnej 
infraštruktúry) 

dotovanej z verejných zdrojov v "bielych 
miestach" Slovenska“ financovaného z OP 
IS. 

N/A Projekt neprispieva k špecifickému cieľu 7.1 
alebo ide o projekt Atlas pasívnej 
infraštruktúry v rámci špecifického cieľa 7.1. 

8 Prínos aktivít 
k relevantným 
merateľným 
ukazovateľom 

8.1 Bude prostredníctvom 
realizácie aktivít 
projektu zabezpečené 
dosiahnutie 
relevantných 
merateľných 
ukazovateľov 
uvedených v ŽoNFP 
vychádzajúcich z 
vyzvania? 

vylučujúce Kritérium hodnotí do akej miery sú 
merateľné ukazovatele projektu stanovené 
správne a či ich číselné hodnoty sú určené 
primerane reálne vzhľadom na plánované 
aktivity projektu, ktorých realizáciou sa 
majú dané merateľné ukazovatele 
zabezpečiť. 

Áno Plánované aktivity projektu vedú 
k naplneniu realisticky nastavených hodnôt 
merateľných ukazovateľov. 

Nie Plánované aktivity projektu nevedú 
k naplneniu realisticky nastavených hodnôt 
merateľných ukazovateľov, alebo stanovené 
ukazovatele nie sú stanovené správne a ich 
číselné hodnoty nie sú primerane reálne. 

9 Časový 
harmonogram 
projektu 

9.1 Je navrhovaný 
časový harmonogram 
projektu reálny a 
umožní dosiahnutie 
stanovených cieľov 
projektu? 

vylučujúce Posudzuje sa reálnosť časového 
harmonogramu realizácie všetkých aktivít 
projektu (hlavných aj podporných). 
Predmetom hodnotenia je posúdenie, či 
harmonogram aktivít je: 
a) súladný z hľadiska aktivít a termínov 
uvádzaných v celej dokumentácii žiadosti 
o NFP (súlad termínov v žiadosti o NFP a 
priložených povoleniach/vyjadreniach); 
b) logický z hľadiska časovej následnosti 
realizácie aktivít projektu; 
c) realistický vo vzťahu k trvaniu 
jednotlivých aktivít a k ich výstupom, ktoré 
majú viesť k dosiahnutiu cieľov projektu 
(dodržanie lehôt schvaľovacích konaní, 
stavebných povolení, postupov, verejného 
obstarávania a pod). 

Áno Harmonogram projektu je vnútorne súladný, 
aktivity sú logicky nadväzujúce a nastavené 
realisticky z hľadiska ich trvania a z hľadiska 
dosiahnutia cieľov a výstupov projektu 

Nie Harmonogram projektu obsahuje aspoň 
jeden z nasledovných nedostatkov, ktorý 
môže mať vplyv na dodržanie celkovej 
žiadateľom stanovenej dĺžky realizácie 
projektu a/alebo ohrozenie dosiahnutia cieľa 
a výsledkov projektu: 
a) obsahuje časovo nevhodne (nelogicky) 
nadväzujúce aktivity projektu, 
b) obsahuje realizáciu aspoň jednej z aktivít 
projektu v neprimerane krátkej lehote, resp. 
v lehote kratšej, ako je stanovená 
príslušnými predpismi, 
c) obsahuje realizáciu aspoň jednej z aktivít 
projektu v neprimerane dlhej lehote, 



Verzia 1.0 | platná od 23.04.2015  

 Strana 22 z 30  Hodnotiace kritériá – národné projekty | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 

 

d) obsahuje aspoň jeden termín, ktorý je v 
rozpore s dodržaním lehoty uvedenej v 
právoplatnom povolení/rozhodnutí orgánu 
verejnej správy vydanom v súvislosti s 
realizáciou projektu (ak relevantné). 

 

ADMINISTRATÍVNA A PREVÁDZKOVÁ KAPACITA ŽIADATEĽA 

Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

1 Kvalifikované 
kapacity 

1.1 Preukázal žiadateľ, 
že disponuje 
kvalifikovanými 
kapacitami, ktoré 
budú schopné 
realizovať projekt 
riadne a včas a v 
súlade s jeho cieľmi? 

vylučujúce Posudzuje sa kapacita žiadateľa, v prípade 
relevantnosti vrátane partnera, na 
realizáciu projektu z hľadiska vecného 
zamerania projektu.  
V rámci toho sa posudzuje, či žiadateľ 
disponuje dostatočnými kapacitami s 
potrebnou odbornou spôsobilosťou 
(žiadateľ musí disponovať architektom 
s certifikátom pre oblasť architektúry 
IS, projektovým manažérom pre projektové 
riadenia IS) a know-how a potrebným 
materiálno-technickým zázemím pre 
realizáciu projektu v danej oblasti. 
Realizácia projektu môže byť 
zabezpečená internými kapacitami 
žiadateľa alebo externými kapacitami, 
ktoré si žiadateľ na tento účel obstará. 
Kritérium sa vzťahuje na kapacity 
žiadateľa na zabezpečenie hlavných aktivít 
projektu ako aj zabezpečenie podporných 
aktivít projektu. 

Áno Žiadateľ, v prípade relevantnosti vrátane 
partnera, disponuje adekvátnym 
materiálno-technickým zázemím a 
dostatočnými internými kapacitami s 
náležitou odbornou spôsobilosťou (žiadateľ 
disponuje architektom s certifikátom pre 
oblasť architektúry IS, projektovým 
manažérom pre projektové riadenia IS) a 
know-how pre realizáciu projektu v danej 
oblasti, alebo má uvedené zázemie a 
kapacity zabezpečené prostredníctvom 
externého dodávateľa. 

Nie Žiadateľ, v prípade relevantnosti vrátane 
partnera, nedisponuje adekvátnym 
materiálno-technickým zázemím a/alebo 
dostatočnými kapacitami s náležitou 
odbornou spôsobilosťou (žiadateľ 
nedisponuje architektom s certifikátom pre 
oblasť architektúry IS, projektovým 
manažérom pre projektové riadenia IS) a 
know-how pre realizáciu projektu v danej 
oblasti ( a uvedené zázemie a kapacity 
nemá zabezpečené ani prostredníctvom 
externého dodávateľa. 

2 Koordinácia 
v rámci 

2.1 Je predložený projekt 
skoordinovaný s 

vylučujúce Posudzuje sa, či je v uspokojivej miere na 
strane žiadateľa zabezpečená koordinácia 

Áno Žiadateľ deklaruje, že predložený projekt je 
skoordinovaný s inými projektmi projektov v 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

prostredia 
žiadateľa 

inými projektmi 
realizovanými v rámci 
prioritnej osi 7 OP 
Integrovaná 
infraštruktúra v 
pôsobnosti žiadateľa, 
ak relevantné? 

realizácie súvisiacich projektov v rámci 
prioritnej osi 7 OPII, a či sa žiadateľ 
zaviazal k postupu realizácie projektov, 
ktorý korešponduje so strategickou 
architektúrou eGovernmentu. 

rámci prioritnej osi 7 OPII, je preukázaná 
nadväznosť a projekty v pôsobnosti 
žiadateľa sú/resp. budú riadené ako jeden 
program a budú korešpondovať so 
strategickou architektúrou eGovernmentu. 

Nie Žiadateľ sa nezaväzuje (prípadne zistené 
skutočnosti tomu nenasvedčujú), že 
predložený projekt je skoordinovaný s inými 
projektmi projektov v rámci prioritnej osi 7 
OPII, nie je preukázaná nadväznosť alebo 
projekty v pôsobnosti žiadateľa nie sú/resp. 
nebudú riadené ako jeden program 
a nebudú korešpondovať so strategickou 
architektúrou eGovernmentu. 

N/A Žiadateľ nerealizuje viacero projektov v 
rámci prioritnej osi 7 OPII, ktoré by museli 
byť koordinované. 

3 Podpora 
prevádzky 
 

3.1 Preukázal žiadateľ, 
že disponuje 
kvalifikovanými 
prevádzkovými 
kapacitami, ktoré 
budú schopné 
prevádzkovať 
implementované 
riešenie ? 

vylučujúce Posudzuje sa kapacita žiadateľa, v prípade 
relevantnosti vrátane partnera, na 
zabezpečenie prevádzky projektu.   
V rámci toho sa posudzuje, či žiadateľ 
disponuje dostatočnými administratívnymi 
kapacitami s potrebnou odbornou 
spôsobilosťou a know-how a potrebným 
materiálno-technickým zázemím na 
zabezpečenie prevádzky projektu v danej 
oblasti. 
Žiadateľ môže disponovať internými alebo 
externými kapacitami na zabezpečenie 
prevádzky projektu. 

Áno Žiadateľ, v prípade relevantnosti vrátane 
partnera, disponuje adekvátnym 
materiálno-technickým zázemím a 
dostatočnými internými administratívnymi 
kapacitami s náležitou odbornou 
spôsobilosťou a know-how na zabezpečenie 
prevádzky projektu v danej oblasti, alebo 
má uvedené zázemie a kapacity 
zabezpečené prostredníctvom externého 
prevádzkovateľa. 

Nie Žiadateľ, v prípade relevantnosti vrátane 
partnera, nedisponuje adekvátnym 
materiálno-technickým zázemím a/alebo 
dostatočnými internými administratívnymi 
kapacitami s náležitou odbornou 
spôsobilosťou a know-how na zabezpečenie 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

prevádzky projektu v danej oblasti a 
uvedené zázemie a kapacity nemá 
zabezpečené ani prostredníctvom 
externého prevádzkovateľa. 

 

FINANČNÁ A EKONOMICKÁ STRÁNKA PROJEKTU 

Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

1 CBA 1.1 Je CBA vypočítaná 
podľa postupov pre 
realizáciu CBA, 
uvedených v prílohe 
vyzvania 
a vychádzajú hodnoty 
použité vo výpočte 
CBA z reálnych 
predpokladov? 
(relevantné, ak je 
CBA požadovaná vo 
vyzvaní)? 

vylučujúce Posudzuje sa súlad vypracovania 
a výpočtu CBA s metodikou uvedenou v 
prílohe vyzvania. 

Áno Hodnoty použité vo výpočte CBA 
vychádzajú z reálnych predpokladov 
a výpočet je v súlade s predloženou 
metodikou. 

Nie Hodnoty použité vo výpočte CBA 
nevychádzajú z reálnych predpokladov a 
výpočet nie je v súlade s predloženou 
metodikou. 

N/A CBA nie je požadovaná vo výzve na 
predkladanie projektov. 

1.2 Sú výsledné 
ukazovatele CBA v 
intervale stanovenom 
vo vyzvaní? 
(relevantné, ak je 
CBA požadovaná vo 
vyzvaní)? 

vylučujúce Posudzuje sa dodržanie časových limitov 
pre návratnosť investície na základe 
intervalov stanovených vo vyzvaní. 

Áno Výpočet CBA potvrdzuje, že časové limity 
pre návratnosť investície sú dodržané 
a spadajú do intervalov stanovených 
vo vyzvaní. 

Nie Výpočet CBA vyvracia, že časové limity pre 
návratnosť investície sú dodržané a spadajú 
do intervalov stanovených vo vyzvaní. 

N/A CBA nie je požadovaná vo vyzvaní. 

2 Rozpočet 2.1 Spĺňajú výdavky 
uvedené v žiadosti 

vylučujúce Posudzuje sa, či sú žiadané výdavky 
projektu vecne oprávnené v zmysle 

Áno 70 % a viac finančnej hodnoty žiadateľom 
definovaných celkových oprávnených 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

podmienky účelnosti 
a vecnej 
oprávnenosti? 
 
 

riadiacej dokumentácie PO 7 OPII 
upravujúcej oblasť oprávnenosti výdavkov, 
resp. písomného vyzvania na predloženie 
žiadosti o NFP a či spĺňajú podmienku 
účelnosti vzhľadom k stanoveným cieľom 
a očakávaným výstupom projektu (t.j. či sú 
potrebné/nevyhnutné na realizáciu 
projektu). 
 
Pozn.: V prípade identifikácie 
neoprávnených výdavkov projektu (z titulu 
vecnej neoprávnenosti alebo neúčelnosti) 
sa v procese odborného hodnotenia výška 
celkových oprávnených výdavkov projektu 
adekvátne zníži. 

výdavkov projektu je vecne oprávnených a 
zároveň účelných vzhľadom k stanoveným 
cieľom a očakávaným výstupom projektu. 

Nie Menej ako 70% finančnej hodnoty 
žiadateľom definovaných celkových 
oprávnených výdavkov projektu je vecne 
oprávnených a/alebo účelných vzhľadom 
k stanoveným cieľom a očakávaným 
výstupom projektu. 

2.2 Spĺňajú výdavky 
uvedené v žiadosti 
podmienky 
hospodárnosti a 
efektívnosti? 
 

vylučujúce Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky 
projektu spĺňajú podmienku hospodárnosti 
a efektívnosti a či zodpovedajú obvyklým 
cenám v danom mieste a čase.  
Uvedené sa overuje prostredníctvom 
stanovených benchmarkov (mernej 
investičnej náročnosti projektu) a/alebo 
finančných limitov, príp. zrealizovaného 
verejného obstarávania, vykonaného 
prieskumu trhu alebo ďalších nástrojov na 
overenie hospodárnosti a efektívnosti 
výdavkov (napr. znalecký posudok, štúdia 
uskutočniteľnosti, rozhodnutia Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví). V prípade 
využitia zrealizovaného verejného 
obstarávania na overenie hospodánosti 
a efektívnosti sa overenie realizuje aj 
prostredníctvom ďalšieho iného nástroja. 

Áno Žiadané výdavky projektu sú hospodárne a 
efektívne a zodpovedajú obvyklým cenám 
v danom čase a mieste 

Nie Žiadané výdavky projektu nie sú 
hospodárne a efektívne alebo 
nezodpovedajú obvyklým cenám v danom 
čase a mieste 



Verzia 1.0 | platná od 23.04.2015  

 Strana 26 z 30  Hodnotiace kritériá – národné projekty | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 

 

Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

 
Pozn.: pre objektívne posúdenie tohto 
kritéria bude vo vyzvaní a v Príručke pre 
hodnotiteľa uvedený spôsob 
preukazovania a postup overovania 
hospodárnosti a efektívnosti výdavkov.  
V prípade benchmarkov, ktoré sa vzťahujú 
na výstupy projektu (napr. XY EUR/m 
vybudovaného optického 
širokopásmového vedenia), ako aj 
finančných limitov, ktoré sa vzťahujú na 
konkrétne typy výdavkov (napr. informačná 
tabuľa), budú stanovené konkrétne 
hodnoty, ktoré budú pravidelne 
aktualizované podľa vývoja trhových cien. 
V prípade prekročenia stanovených 
benchmarkov sa posúdi, či toto 
prekročenie zodpovedá navrhnutému 
riešeniu a sťaženým podmienkam 
realizácie projektu. To znamená, že 
výdavky nad referenčnú hodnotu 
benchmarku budú akceptovateľné ako 
oprávnené iba v odôvodnených 
objektívnych prípadoch vyplývajúcich zo 
stavebno-technických, technologických, 
prírodných, časových alebo iných špecifík. 
Prekročenie referenčnej hodnoty 
benchmarku bez relevantného a 
overiteľného odôvodnenia bude 
vyhodnotené ako nesplnenie uvedeného 
hodnotiaceho kritéria. 
V prípade prekročenia stanovených 
finančných limitov, alebo v prípade 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

konkrétnych cien, ktoré budú 
nadhodnotené, budú príslušné výdavky 
znížené a projekt nebude diskvalifikovaný. 
Pri posudzovaní hospodárnosti a 
efektívnosti výdavkov projektu sa berie do 
úvahy výška výdavkov projektu po ich 
prípadnom znížení odborným 
hodnotiteľom. 

3 Udržateľnosť 3.1 Je udržateľné 
financovanie 
prevádzky 
vytvoreného riešenia 
počas celej životnosti 
projektu a min. 5 
rokov po ukončení 
realizácie projektu? 

vylučujúce Posudzuje sa zabezpečenie udržateľnosti 
projektu, t.j. finančného krytia prevádzky 
projektu (CF – cash flow) počas celej 
životnosti projektu a min. 5 rokov po 
ukončení realizácie projektu. 
Za udržateľný sa považuje projekt, ktorý vo 
finančnej analýze preukáže kladný alebo 
minimálne nulový kumulovaný 
(nediskontovaný) čistý peňažný tok za 
každý rok obdobia udržateľnosti projektu. 
V prípade záporného kumulovaného 
čistého peňažného toku sa hodnotia 
dostatočné zdroje krytia deficitu. 

Áno Prevádzka projektu dosahuje kladnú, 
alebo minimálne nulovú, hodnotu 
kumulovaného CF v každom roku obdobia 
udržateľnosti projektu, resp. pre roky so 
záporným kumulovaným CF sú uvedené 
relevantné a overiteľné zdroje/spôsoby 
finančného krytia prevádzky (napr. 
preukázaný záväzok samosprávy 
dofinancovať prevádzku projektu). 

Nie Prevádzka projektu nedosahuje kladnú 
hodnotu kumulovaného CF v každom 
roku obdobia udržateľnosti projektu, resp. 
pre roky so záporným kumulovaným CF nie 
sú uvedené relevantné a overiteľné 
zdroje/spôsoby finančného krytia prevádzky 
(napr. preukázaný záväzok samosprávy 
dofinancovať prevádzku projektu). 
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2.2 SUMARIZAČNÝ PREHĽAD HODNOTIACICH  KRITÉRIÍ PRE NÁRODNÉ  PROJEKTY PO7 OPII 

 

Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria Hodnotenie 
1. Príspevok projektu k cieľom a 
výsledkom operačného programu a 
prioritnej osi 

1.1   Prispieva projekt k dosiahnutiu minimálne jedného špecifického cieľa prioritnej osi 
7? 

vylučujúce áno/nie 

1.2   Prispieva projekt k dosiahnutiu cieľov definovaných v Strategickom dokumente pre 
oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej 
generácie 2014 - 2020? 

vylučujúce áno/nie 

2.1 Prispieva projekt k zvýšeniu pokrytia domácností širokopásmovým pripojením 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s alebo k vytvoreniu atlasu pasívnej infraštruktúry? 
(relevantné pre projekt v rámci špecifického cieľa 7.1) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2.2 Prispieva projekt k zvýšeniu používania elektronického obchodu a/alebo k 
rozšíreniu možností pre elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu v 
jednotnom digitálnom priestore a/alebo využívaniu zdieľaných služieb primárne 
určených štátnej správe zo strany podnikateľov? (relevantné pre projekt v rámci 
špecifického cieľa 7.2) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2.3 Prispieva projekt k zjednodušenému riešeniu životných situácií podnikateľov? 
(relevantné pre projekt v rámci špecifického cieľa 7.3) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2.4 Zavádza projekt inovatívne elektronické služby pre podnikateľov? (proaktívne 
služby a/alebo služby mobilného governmentu a/alebo služby zabezpečujúce 
cezhraničnú interoperabilitu)?  (relevantné pre projekt v rámci špecifického cieľa 
7.3) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2.5 Prispieva projekt k zjednodušenému riešeniu životných situácií občanov? 
(relevantné pre projekt v rámci špecifického cieľa 7.4) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2.6 Zavádza projekt inovatívne elektronické služby pre občanov? (proaktívne služby 
a/alebo služby mobilného governmentu a/alebo služby zabezpečujúce cezhraničnú 
interoperabilitu)?  (relevantné pre projekt v rámci špecifického cieľa 7.4) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2.7 Prispieva projekt k zvýšeniu počtu nových datasetov publikovaných vo formáte s 
vysokým potenciálom na znovupoužitie a/alebo k zvýšeniu podielu inštitúcií verejnej 
správy prepojených s centrálnou platformou pre otvorené dáta? (relevantné pre 
projekt v rámci špecifického cieľa 7.5) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2.8 Prispieva projekt k zlepšeniu digitálnych zručnosti a zapojeniu znevýhodnených 
jednotlivcov do digitálneho trhu a/alebo k zvýšeniu používania elektronických 
služieb znevýhodnenými skupinami a/alebo zvýšeniu používania nástrojov 
asistovaného žitia alebo telemedicíny? (relevantné pre projekt s príspevkom k 

vylučujúce áno/nie/N/A 
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špecifickému cieľu 7.6)? 

2.9 Prispieva projekt k zvýšeniu počtu nových optimalizovaných úsekov verejnej správy 
a/alebo k zvýšeniu počtu úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie 
podporované analytickými systémami a/alebo k vybudovaniu centrálne 
využiteľného podporného systému vnútornej správy (software as a service)? 
(relevantné pre projekt s príspevkom k špecifickému cieľu 7.7) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2.10 Prispieva projekt k naplneniu cieľov reformy verejnej správy? (relevantné pre 
projekt s príspevkom k špecifickému cieľu 7.7) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2.11 Prispieva projekt k zefektívneniu prevádzky informačných systémov pomocou 
eGovernment cloudu? (relevantné pre projekt s príspevkom k špecifickému cieľu 
7.8) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2.12 Prispieva projekt k zníženiu celkových nákladov na prevádzku ISVS? (relevantné 
pre projekt s príspevkom k špecifickému cieľu 7.8) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2.13 Prispieva projekt k zvýšeniu informačnej bezpečnosti v rámci spoločnosti? 
(relevantné pre projekty s príspevkom k špecifickému cieľu 7.9) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2. Navrhovaný spôsob realizácie 
projektu 

1.1    Vychádza predložený projekt zo štúdie uskutočniteľnosti žiadateľa schválenej 
         rozhodnutím Riadiaceho výboru pre prioritnú os 7 OPII? (prípadne štúdie 
         uskutočniteľnosti partnera/ov žiadateľa)? (relevantné pre všetky projekty) 

vylučujúce áno/nie 

2.1 Je projekt v súlade so Strategickou architektúrou VS SR 2020? (relevantné pre 
projekty s príspevkom k špecifickému cieľu 7.2 až 7.9 a projekt Atlas pasívnej 
infraštruktúry v rámci špecifického cieľa 7.1) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

3.1 Je projekt v súlade s platnými štandardami vydanými na základe zákona 
o informačných systémoch verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov? V prípade, že prijatie potrebných štandardov sa očakáva až 
v budúcnosti, definuje projekt jasný plán a postupnosť krokov, ako budú takéto 
štandardy zavedené do praxe alebo aktualizované? 

vylučujúce áno/nie 

4.1 Je projekt v súlade so zákonom o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)? 
(relevantné pre projekty s príspevkom k špecifickému cieľu 7.2 až 7.9 a projekt 
Atlas pasívnej infraštruktúry v rámci špecifického cieľa 7.1) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

5.1 Je projekt v súlade so zákonom o informačných systémoch verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov? (relevantné pre projekty s príspevkom 
k špecifickému cieľu 7.2 až 7.9 a projekt Atlas pasívnej infraštruktúry v rámci 
špecifického cieľa 7.1) 

vylučúce áno/nie/N/A 

6.1 Je projekt v súlade s princípom „Cloud prednostne“? (relevantné pre projekty 
s príspevkom k špecifickému cieľu 7.2 až 7.9 a projekt Atlas pasívnej infraštruktúry 
v rámci špecifického cieľa 7.1) 

vylučujúce áno/nie/N/A 
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7.1 Nadväzuje projekt na výsledky projektu „Zabezpečenie projektovo inžinierskej 
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry 
dotovanej z verejných zdrojov v "bielych miestach" Slovenska“ financovaného z OP 
IS? (relevantné pre projekty v rámci špecifického cieľa 7.1 s výnimkou projektu 
Atlasu pasívnej infraštruktúry) 

vylučujúce áno/nie/N/A 

8.1 Bude prostredníctvom realizácie aktivít projektu zabezpečené dosiahnutie 
relevantných merateľných ukazovateľov uvedených v ŽoNFP vychádzajúcich 
z vyzvania? 

vylučujúce áno/nie 

9.1 Je navrhovaný časový harmonogram projektu reálny a umožní dosiahnutie 
stanovených cieľov projektu? 

vylučujúce áno/nie 

3. Administratívna a prevádzková 
kapacita žiadateľa 

1.1 Preukázal žiadateľ, že disponuje kvalifikovanými kapacitami, ktoré budú schopné 
realizovať projekt riadne a včas a v súlade s jeho cieľmi? 

vylučujúce áno/nie 

2.1 Je predložený projekt skoordinovaný s inými projektmi realizovanými v rámci 
prioritnej osi 7 OP Integrovaná infraštruktúra v pôsobnosti žiadateľa, ak 
relevantné? 

vylučujúce áno/nie/N/A 

3.1 Preukázal žiadateľ, že disponuje kvalifikovanými prevádzkovými kapacitami, ktoré 
budú schopné prevádzkovať implementované riešenie? 

vylučujúce áno/nie 

4. Finančná a ekonomická stránka 
projektu 

1.1 Je CBA vypočítaná podľa postupov pre realizáciu CBA, uvedených v prílohe 
vyzvania? (relevantné, ak je CBA požadovaná vo vyzvaní)? 

vylučujúce áno/nie/N/A 

1.2 Sú výsledné ukazovatele CBA v intervale stanovenom vo vyzvaní? (relevantné, ak 
je CBA požadovaná vo vyzvaní)? 

vylučujúce áno/nie/N/A 

2.1 Spĺňajú výdavky uvedené v žiadosti podmienky účelnosti a vecnej oprávnenosti? vylučujúce áno/nie 

2.2 Spĺňajú výdavky uvedené v žiadosti podmienky hospodárnosti a efektívnosti? vylučujúce áno/nie 

3.1    Je udržateľné financovanie prevádzky vytvoreného riešenia počas celej životnosti 
         projektu a min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu? 

vylučujúce áno/nie 

 

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia je potrebné splniť (hodnotenie „áno“) všetky relevantné hodnotiace kritériá. 


