
 

Názov projektu: Komplexné zabezpečenie poradenských služieb pre potreby 
sekcie riadenia informatizácie v oblasti informatizácie verejnej správy a 
jednotného digitálneho trhu 
 
Cieľom projektu je: Vytvoriť podmienky pre tvorbu stratégie informatizácie verejnej správy a 
jednotného digitálneho trhu. 
 
Názov a sídlo prijímateľa:  
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
Štefánikova 15 
811 05 Bratislava 
 
Miesto realizácie projektu: Slovensko, Bratislavský kraj, Bratislava I – mestská časť Staré Mesto 
 
Celková výška poskytnutého NFP: 213 750,00 € 
  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) v rámci pôsobnosti sekcie 

riadenia informatizácie vykonáva viaceré úlohy, ktoré výrazne ovplyvňujú rozvoj informatizácie na 

nadrezortnej úrovni. ÚPPVII ako centrálny orgán zodpovedný za oblasť informatizácie verejnej 

správy a sprostredkovateľský orgán pre OPII, považuje za nevyhnutné rozvíjať aktivity smerujúce 

k naplneniu úloh súvisiacich s dosiahnutím cieľov riadenia informatizácie spoločnosti a jednotného 

digitálneho trhu, budovania informačných systémov verejnej správy, riadenia a implementácie 

programov informačnej spoločnosti, a to aj formou poskytnutia expertných služieb v špecifických 

oblastiach, ktoré nie je možné efektívne zabezpečiť prostredníctvom vlastných zdrojov, vzhľadom 

na obmedzené kapacity sekcie riadenia informatizácie a riešenia vysoko odborných a špecifických 

úloh. V rámci aktuálneho programového obdobia, ani v rámci minulých programových období 

obdobná problematika nebola v rámci fondov EÚ realizovaná. 

 

Po ukončení realizácie aktivít projektu sa dosiahne:  

 Tvorba koncepcií a strategických materiálov týkajúcich sa informatizácie spoločnosti;  

 Odborné poradenské služby pri tvorbe súvisiacej legislatívy v oblasti informatizácie 

verejnej správy a vydávanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy;  

 Sledovanie stavu a hodnotenia rozvoja informatizácie spoločnosti;  

 Usmerňovanie tvorby koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy;  

 Koordinácia bezpečnosti informačných systémov verejnej správy a správy internetu;  

 Riadenie a správa IT zdrojov verejnej správy v oblasti informačných technológií;  

 Koordinácia budovania informačných systémov verejnej správy na národnej a 

medzinárodnej úrovni;  

 Riadenie a implementácia prioritnej osi 7 OPII ako SO OPII;  

 Riadenie a implementácie fázovaných projektov OPIS ako SO OPII;  

 Dokumentácia vychádzajúca z vyššie uvedených okruhov bude predstavovať merateľný 

ukazovateľ v podobe 9 výstupov projektu. 

 

Operačný program bol podporovaný EŠIF. 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 

www.opii.gov.sk . 

http://www.opii.gov.sk/

