
  
 

 
 

 
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - EDEMOKRACIA A 

OTVORENÁ VLÁDA 
 
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pripravila projekt, ktorého cieľom je 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. Na projekt sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 28 800 000,- EUR. 
 
Od 20. septembra 2011 je SR súčasťou medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie, do ktorej sa zatiaľ zapojilo 
50 krajín. Vláda SR sa pridala k Partnerstvu pre otvorené vládnutie a zaviazala sa otvárať verejnú správu občanom. 
V júni 2012 vláda SR schválila Štatút splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti a poverila ho napĺňaním 
cieľov Akčného plánu v ďalšom období. Hlavnými oblasťami pre ďalšie obdobie sú otvorené vládnutie (štandard 
komunikácie vlády s občanmi), vláda otvorená pre vládnutie (zainteresovanie občanov do vecí verejných/tvorby 
politík), transparentná vláda (preberanie zodpovednosti za rozhodnutia predstaviteľmi VS). 
 
Podľa konceptu sa v rámci projektu vybuduje integrovaný IS, ktorý bude na úrovni prezentačnej vrstvy (portálu) ako 
aj mobilného prístupu poskytovať služby k otvoreným dátam verejnej správy v štandardizovanej forme. Ďalej na 
úrovni aplikácií vznikne podpora pre elektronické služby, ktoré umožnia verejnosti účasť na veciach verejných – 
Elektronická hromadná žiadosť. V rámci modulu otvorenej vlády budú poskytované elektronické služby pre verejnú 
správu 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 
budú vytvorené a transakčne elektronizované služby súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov ÚV SR čo 
prinesie užívateľovi zjednodušenie prístupnosti k finančným zdrojom ako aj informovanosti o nich. Ďalej projekt 
pokryje aj kontrolnú činnosť ÚV SR, ktorej proces bude elektronizovaný, zníži sa administratívna záťaž pri 
komunikácii s kontrolórmi pri poskytovaní údajov a taktiež budú prezentované informácie o výsledkoch kontrol 
verejnosti. V rámci ITMS budú prostredníctvom služieb dostupné niektoré dáta verejnosti v rozšírenom analytickom 
prostredí.  
 
Realizáciou projektu dôjde k významnému zvýšeniu dostupnosti otvorených dát verejnej správy na jednom mieste 
pre verejnosť a taktiež sa vytvorí štandardná platforma pre otvorené dáta do budúcna. Zvýši sa informovanosť 
verejnosti zefektívnenie poskytovania informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
(priemerná časová náročnosť bude postupne klesať až o 80% v dôsledku verejného prístupu k údajom). Projekt bude 
mať dopad na úsporu času spojeného so zberom podpisov hromadným žiadostiam/petíciám prostredníctvom 
zavedenia elektronickej hromadnej žiadosti a taktiež úsporu času ako aj prístupu občanov, podnikateľských 
subjektov a verejnej správy pri získavaní informácií o čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, 
zaangažovanie občanov do procesu kontroly čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu a možnosť tvorby analýz na posilnenie čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. 
 
Na projekt sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 28 800 000, EUR (nenávratný finančný príspevok), z ktorých 
väčšia časť je hradená z rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
informatizácia spoločnosti (OPIS). Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF - European Regional 
Development Fund) je dôležitým nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych 
spoločenstiev na zmenšovanie  ekonomických a sociálnych rozdielov medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ.  

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetného projektu je účinná od 30. 
novembra 2013 a projekt má byť ukončený v októbri roku 2015.  


