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spoločnosti                                             
 
 

Projekt Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky – eDemokracia 
a otvorená vláda úspešne ukončený 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len NASES) v období 2013-2015 realizovala 
projekt, ktorého cieľom bolo vytvorenie integrovaného informačného systému eDOV a portálu pre 
poskytovanie transparentných informácií a otvorení dát širokej verejnosti, ako aj inštitúcií verejnej správy 
a nových elektronických služieb. Projekt splnil podmienky Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti, jeho prioritnej osi číslo 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, 
opatrenia 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. 
 
Podľa konceptu sa v rámci projektu vybudoval integrovaný informačný systém, ktorý obsahuje 5 
aplikačných modulov a 6 podporných modulov, 14 eGovernement služieb na relevantnej úrovni 
sofistikovanosti, bola vybudovaná HW infraštruktúra vrátane SW licencií a schválená podporná legislatíva 
pre riešenie informačného systému. Informačný systém je na úrovni prezentačnej vrstvy (portálu 
https://open.slovensko.sk/ , https://data.gov.sk/ ) poskytovania služieb k otvoreným dátam verejnej 
správy v štandardizovanej forme. Vytvorenú platformu pre otvorené dáta bude možné opakovane použiť 
v rôznych aplikáciách, čím sa vytvára nová pridaná hodnota. 
 
Na portáli https://open.slovensko.sk/hromadneziadosti/ApplicationList sa nachádza nová aplikácia s 
názvom „Elektronická hromadná žiadosť“ aj s elektronickými službami, ktorá umožní verejnosti účasť na 
veciach verejných a popri referende je ďalším významným nástrojom priamej demokracie. Elektronická 
hromadná žiadosť je typ požiadavky verejnosti, ktorá svoju dôležitosť preukáže získaním veľkého počtu 
podporovateľov. Vláda SR sa zaviazala, že sa bude zaoberať každou elektronickou hromadnou žiadosťou, 
ktorá si dokáže za 30 dní získať 15 000 podporovateľov. 
 
 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 informácie dostupné, aktuálne a včas.  V rámci tohto modulu sú 
vytvorené a 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 tiež  elektronizovaný, čím sa zníži  
administratívna záťaž pri komunikácii s kontrolórmi pri poskytovaní údajov a informácie o výsledkoch 
kontrol budú prezentované verejnosti. V rámci aplikácie projektu sú dostupné otvorené dáta zo systému 
ITMS pre verejnosť pomocou rozšíreného analytického prostredia automatizovane. 
 
Prínosom projektu bude aj úspora času občanov, podnikateľských subjektov a inštitúcií VS pri získavaní 
informácií (prostredníctvom aplikácií dotačné schémy, ITMS a pod.), ako aj zefektívnenie poskytovania 
informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.   
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