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Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
je štátna príspevková organizácia zriadená Úradom vlády SR, 
ktorá pripravila projekt: Elektronické služby Úradu vlády SR – 
eDemokracia a otvorená vláda. Od 20. septembra 2011 je SR 
súčasťou medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie, do 
ktorej sa zatiaľ zapojilo 50 krajín. Vláda SR sa pridala k Partner-
stvu pre otvorené vládnutie a zaviazala sa otvárať verejnú 
správu občanom. 

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie integrovaného 
informačného systému eDemokracie a otvorenej vlády (IIS 
eDOV) a portálu pre poskytovanie transparentných informácií 
a otvorených dát širokej verejnosti ako aj inštitúcií verejnej 
správy spolu s vytvorením nových elektronických služieb v 
zmysle iniciatívy otvoreného vládnutia. 

Bližšie informácie o projekte získate na internetových
stránkach:

www.nases.gov.sk
www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

Koncoví používatelia: zamestnanci inštitúcie verejnej správy, 
občania, podnikatelia, inštitúcie verejnej správy.

Výsledky a dopady projektu: Podľa konceptu sa v rámci projek-
tu vybudoval integrovaný informačný systém, ktorý je na 
úrovni prezentačnej vrstvy (portálu – data.gov.sk) poskytova-
nia služieb k otvoreným dátam verejnej správy v štandardizo-
vanej forme.
Ďalej na úrovni systému vznikla aplikácia - Elektronická 
hromadná žiadosť s elektronickými službami, ktoré umožnia 
verejnosti účasť na veciach verejných.
 V rámci modulu otvorenej vlády sú poskytované elektronické 
služby pre VS na automatizované spracovanie elektronických 
dokumentov a dát z rokovania vlády a jej poradných orgánov, 
plnenie úloh uznesení vlády, čo prinesie aj pre občana informá-
cie dostupné, aktuálne a včas.
 V rámci tohto modulu sú vytvorené elektronicky sprístupnené  
transakčné služby súvisiace s poskytovaním finančných 
prostriedkov ÚV SR, čo prinesie užívateľovi zjednodušenie 
prístupnosti k finančným zdrojom ako aj informovanosti o 
nich. Ďalej projekt pokrýva aj kontrolnú činnosť ÚV SR, ktorej 
proces je elektronizovaný, zníži sa administratívna záťaž pri 
komunikácii s kontrolórmi pri poskytovaní údajov a taktiež 
budú prezentované informácie o výsledkoch kontrol verejnosti. 
V rámci aplikácie projektu sú dostupné otvorené dáta zo 
systému ITMS pre verejnosť pomocou rozšíreného analyt-
ického prostredia automatizovane.

Vytvorenie štandardizovanej platformy pre využívanie 
open data verejnej správy na Slovensku a novej služby 
Elektronická hromadná žiadosť,
Vytvorenie podmienok otvorenej vlády prostredníctvom 
elektronizácie procesov služieb vlády SR a činností Úradu 
vlády SR, 
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Špecifické ciele:

Vybudovanie komponentu dotačných schém, ktorý umožní 
v prehľadnej a interaktívnej forme vyhľadať informácie o 
dotačných mechanizmoch a ich využití v SR.
Vytvorenie efektívneho aplikačného nástroja pre poskyto-
vanie výstupov z ITMS pre verejnosť a verejnú správu.

3.

4.

Kontakt:

Kollárová 8, 917 02 Trnava

Detašované pracovisko:
BC OMNIPOLIS

Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

info@nases.gov.sk
Tel.: +421 2 3278 0700
Fax: +421 2 3278 0799

Riadiaci orgán OPIS



Záujemci o dotáciu alebo informácie o čerpaní z jednot-
livých dotačných schém majú tieto údaje sprístupnené v 
prehľadnej forme. V prípade podozrenia zo zneužitia 
prostriedkov z dotačných schém môže používateľ podať 
podnet na prešetrenie. Zároveň sú údaje poskytované 
prostredníctvom mapovej a grafovej prezentácie.
Zverejňovanie dát z ITMS OpenData - Zverejňovanie dát 
o implementácii ŠF a KF v SR za programové obdobie 
2004 až 2006, 2007 až 2013 a 2014 – 2020. Zverejňo-
vané sú dáta o alokácii finančných prostriedkov v 
jednotlivých operačných programoch, o kontrahovaní, o 
čerpaní. Zároveň sú poskytované informácie o jednot-
livých žiadateľoch o finančných príspevok, prijímateľoch 
pomoci, projektoch a ich cieľoch. Dáta sú občanovi / 
podnikateľovi / VS prezentované vo forme štandard-
ných analýz, štatistických prehľadov. 
Spracovanie a analýza ITMS OpenData - Služba umožňu-
je prístup k štandardným nástrojom aj anonymne, alebo 
autentifikovaným občanom bude personalizovaná. 
Pomocou sprístupneného rozšíreného  analytického 
prostredia, môže občan využiť služby IS eDOV pre 
vytvorenie požiadavky na vlastné výstupy .O výsledku 
spracovania požiadavky vlastného výstupu bude občan 
informovaný. Jednotlivé výstupy sú ukladané vo 
verejnej časti IS eDOV aj pre ostatných užívateľov.
Výberové konania Úradu vlády na pozíciu štátneho 
zamestnanca -  Služba zabezpečuje transparentnosť 
procesu výberových konaní na štátnych zamestnancov 
Úradu vlády SR (UV SR). Poskytuje funkcionalitu pre 
nahlasovanie výberových konaní poverenými 
pracovníkmi služobného úradu UV SR, pridelí každému 
výberovému konaniu unikátny identifikátor, zašle ho na 
potvrdenie služobnému úradu a následne toto 
výberové konanie zverejní na centrálnom mieste. 
Občan prostredníctvom služby môže elektronicky  
poslať prihlášku na výberové konanie, na základe čoho 
mu bude na pozvánke poskytnuté unikátne číslo 
uchádzača, pod ktorým bude v danom výberovom 
konaní vedený. Po skončení výberového konania nahlási 
zamestnanec služobného úradu číslo vybratého 
uchádzača, ako aj čísla všetkých úspešných uchádzačov. 
Následne tieto čísla budú zverejnené. 

12.

13.

14.

a schvaľovacieho procesu. Elektronické formuláre 
umožňujú užívateľovi vyplňovať priamo v IIS eDOV 
správy o realizácii aktivít, zasielanie dokladov k vyúčto-
vaniu ako aj jednotlivých výstupov. 
Rokovanie vlády Slovenskej republiky - Služba je určená 
pre zabezpečenie procesov súvisiacich s odborným, 
organizačným a technickým zabezpečením činnosti 
rokovania. Pomocou tejto eGOV služby je umožnené 
osobám elektronicky komunikovať a zabezpečiť manaž-
ment a plánovanie programu, riadenie rokovaní vlády 
Slovenskej republiky. Služba v IIS eDOV umožní 
sprístupňovanie vytvorených záznamov z rokovaní 
(zvukové, iné), sprístupní elektronické podania 
užívateľov na vládu Slovenskej republiky alebo jej 
jednotlivých členov. 
Plnenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
- Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 
prijíma rozhodnutia a prípadne schvaľuje jednotlivé 
body programu vo forme uznesení. Služba umožňuje 
plne elektronickú komunikáciu v štruktúrovanej forme 
medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a subjektom a 
pre verejnosť sprístupní všetky hlásenia plnenia úloh. 
Rovnako sprístupní aj formu a vecný obsah splnenia 
úlohy, vrátane štatistického vyhodnotenia podľa subjek-
tov.
Rokovanie poradných orgánov vlády Slovenskej repub-
liky - V súčasnosti je zriadených 14 poradných orgánov 
vlády Slovenskej republiky. IIS eDOV zabezpečuje 
elektronizáciu procesov súvisiacich z organizovaním 
zasadnutí a účasti jej jednotlivých členov. Užívateľovi je 
umožnené vytváranie programov zasadnutí, vrátane 
notifikácií jednotlivých členov. Z jednotlivých rokovaní 
poradných orgánov sú zverejňované dostupné informá-
cie pre užívateľov vo forme účastí osôb, prejednávaných 
materiálov, harmonogramov a pod. Užívateľ tak má 
aktuálny prehľad o ich činnosti.
Vykonávanie kontrolnej činnosti Úradom vlády Sloven-
skej republiky - Služba je určená pre  zabezpečenie 
procesov súvisiacich s kontrolnými činnosťami plnenia 
úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy. 
Zverejňovanie dotačných schém - Zverejňovateľ 
dotačnej schémy (IVS) zadefinuje dotačnú schému 
pomocou metaúdajov, ktoré sú sprístupnené verejnosti. 
Následne k jednotlivým dotačným schémam budú 
priraďované údaje o výzvach, projektoch a poskyt-
nutých dotáciách.
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Zverejňovanie otvorených dát - Zverejňovateľ údajov si 
získa informácie o spôsobe uverejňovania údajov, štruk-
túre rozhrania a tvorbe datasetov. Vytvorí požiadavku 
na zverejňovanie datasetu a jeho umiestnenie na portá-
li. Aktuálne platný dataset nahrá zverejňovateľ na 
portál, overí štruktúru datasetu, súlad s metadátami. V 
prípade správnosti datasetu je publikovaný na portáli. 
Záujemci o dataset  môžu získať metadáta alebo úplné 
dáta v otvorenom formáte. Zároveň sú údaje poskyto-
vané prostredníctvom geografickej a grafovej prezentá-
cie.
Automatizácie transformácie formátov dátového zdroja 
- Cieľom služby je umožniť a uľahčiť vytváranie a 
publikovanie dát v štandardizovaných OpenData 
formátoch pre povinné osoby. Služba umožňuje impor-
tovať dáta z vybraných dátových zdrojov, definovať 
technické a organizačné metadáta a (automaticky alebo 
poloautomaticky) klasifikovať jednotlivé dokumenty 
podľa typu a obsahu (napr. zmluva, faktúra) a poskytnúť 
dáta pre katalogizačný komponent cez API pre zaevido-
vanie metadát a dát.
Registrovanie aplikácie do Integrovaného informačného 
systému eDemokracia a otvorená vláda (ďalej len IIS 
eDOV) - Služba umožňuje zaregistrovať a zverejniť novú 
softvérovú aplikáciu, ktorá využíva údaje v datasetoch. 
Pri registrácii je overovaná kompatibilita aplikácie v 
súlade s manuálom pre ich tvorbu s definovanými 
požiadavkami.
Podávanie podnetov na zlepšenie poskytovania 
otvorených dát
- Záujemca môže podať akýkoľvek podnet ohľadne 
obsahu a spôsobu zverejňovania datasetov. Systém jeho 
požiadavku zaeviduje, poskytne podporu pre riešenie 
podnetu a zašle informáciu o spôsobe vyriešenia.
Elektronická hromadná žiadosť - Služba je určená na 
tvorbu hromadných žiadostí,  hlasovanie a spracovanie 
elektronických hromadných žiadostí.
Poskytovanie finančných prostriedkov v pôsobnosti 
Úradu vlády Slovenskej republiky - Služba je určená pre 
zabezpečenie procesov súvisiacich  s poskytovaním 
finančných prostriedkov v gescii ÚV SR podnikateľom, 
verejnosti, ako aj iným subjektom. Služba zabezpečuje 
elektronickou cestou výmenu dokumentov a informácií 
so žiadateľom po schválení žiadosti poskytovateľom. V 
rámci tejto služby je manažovaný celý proces súvisiaci s 
vytvorením a vyhlasovaním výziev, elektronického 
podania a vytvorenia žiadosti, podpora rozhodovacieho
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Zoznam eGovernment služieb:
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