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A Fond na spravodlivú transformáciu (JTF)

Odbor strategických investícií a nadnárodných programov

B Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3)

C Iniciatíva Catching-Up Regions (CURI)

Pokrýva niekoľko hlavných oblastí: 

1

D Plán obnovy pre Európu (RRP)



Odbor inovácií a smart agendy2

A Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja 

inteligentných miest a regiónov

B Oddelenie inteligentnej mobility

Odbor sa člení na niekoľko útvarov: 



Inštitút digitálnych a rozvojových politík (IDRP)3



Vízia pre IDRP
Prezentácia



Tímlíder IDRP

4 senior analytici
4 junior analytici

Personálne kapacity IDRP

Generálny riaditeľ sekcie



Hlavné úlohy analytického inštitútu

• Tvorba politík v oblasti informatizácie, regionálneho rozvoja s využitím dát, 
hodnotenie regulácií (RIA)

• Štyri hlavné piliere:
1. „Controlling“ (Revízia výdavkov, nákup IT komodít, posudzovanie investícií)
2. Analytické podklady pre rozhodovanie ministerstva
3. Tvorba analýz
4. Získavanie, skvalitňovanie a prepájanie údajov



Úlohy na rok 2021

• Publikovať generickú štruktúru položiek pri nákupe HW, SW a konzulačných služieb
• Vypracovať a aktualizovať metodiku na hodnotenie investícií
• Vypracovať a aktualizovať investičný plán
• Spolupráca pri štúdii uskutočniteľnosti k prenájmu priestorov
• Spolupráca pri štúdii uskutočniteľnosti k NBP
• Zber údajov k sadzbám za IT komodity (služby, HW, SW)
• Vypracovanie podkladov na vyjednávanie s dodávateľmi (MD rates)
• Vypracovať analýzu k 3 zmluvám na prevádzku a rozvoj
• Podľa uznesenia vlády vypracovať odpočet plnenia RRP
• Pokračovanie s pilotným projektom ex post hodnotenia vybranej regulácie v gescii MIRRI (zákon

proti byrokracii).
• Podpora implementácie Plánu obnovy (reformy a investície)



Dlhodobé úlohy

• Analytická podpora pri tvorbe strategických dokumentov (NKIVS, OP SK)

• Monitoring plnenia Revízie výdavkov na informatizáciu

• Zber údajov a ich konsolidácia v rámci inštitútu

• Pripraviť model na výber projektov v regionálnom rozvoji, ex post hodnotenie 
podpory regionálneho rozvoja

• Analytické podklady pre rozpočet MIRRI a medzirezortný podprogram 0EK



Výzvy

• Stabilizácia tímu
• Posilniť analytické kapacity o jedného senior analytika pre oblasť informatizácie, junior 

analytika a experta pre regionálny rozvoj

• Budovanie zručností analytikov
• Špecializácia na oblasti a vzdelávanie v nich
• Pravidelné hodnotenie (2x ročne), spätná väzba (obojstranná)

• Lepšia príprava výstupov
• Ročný plán analytických výstupov
• Plánovanie úloh, pravidelná aktualizácia plánu

• Komunikácia
• Zlepšiť komunikáciu, viac kanálov (FB, blog, prehľadný web)



Ďakujem za pozornosť!
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