
NÁVRH OPERAČNÉHO PROGRAMU  
Informatizácia spoločnosti  

Prioritná os 1: „Elektronizácia verejnej správy a r ozvoj 
elektronických služieb“ 
 
Špecifický cieľ prioritnej osi: Moderná verejná správa 
Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej správy na centrálnej úrovni 
 

Rámcové aktivity 
� rozvoj infraštruktúry informačných systémov verejnej správy na centrálnej úrovni 
− vytvorenie a udržateľný rozvoj konceptu integrovanej architektúry informačných systémov verejnej 

správy v súlade so štandardami pre IS VS 

− implementácia a vývoj informačných systémov verejnej správy na centrálnej úrovni, tak aby boli 
efektívne, interoperabilné, bezpečné a v súlade s konceptom integrovanej architektúry IS VS 

 
� zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na centrálnej úrovni 
− vypracovanie a implementácia konceptu elektronických služieb poskytovaných verejnou správou 

spoločne so zefektívnením procesov prebiehajúcich vo verejnej správe, ktoré vyplývajú z nových 
možností elektronizácie verejnej správy a všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu 

− zavádzanie základných služieb eGovernmentu, v zmysle konceptu definovaného v Cestovnej mape 
zavádzania elektronických služieb verejnej správy a v súlade so všeobecne uznávanými princípmi 
eGovernmentu 

− zavádzanie rozšírených služieb eGovernmentu, identifikovaných v stratégii i2010 a v súlade 
s konceptom elektronických služieb poskytovaných verejnou správou, tak aby boli efektívne, užitočné, 
prístupné a v zmysle všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu 

 
Opatrenie 1.2: Elektronizácia verejnej správy na regionálnej a miestnej úrovni 
Rámcové aktivity 

� rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy 
− vypracovanie a udržateľný rozvoj konceptu integrovanej architektúry informačných systémov 

samosprávy v súlade s konceptom integrovanej architektúry informačných systémov verejnej správy a 
štandardami IS VS 

− implementácia a vývoj informačných systémov samosprávy tak, aby boli efektívne, interoperabilné, 
bezpečné a v súlade s konceptom integrovanej architektúry informačných systémov verejnej správy  

 
� zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy 
− zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s konceptom 

elektronických služieb poskytovaných verejnou správou a prebiehali spoločne so zefektívnením 
procesov prebiehajúcich na úrovni samospráv, ktoré vyplývajú z nových možností elektronizácie verejnej 
správy a všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu 

 
� budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest 
− vypracovanie konceptu budovania a rozvoja integrovaných obslužných miest 

− budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované úplne alebo 
čiastočne elektronické služby poskytované verejnou správy na jednom mieste. 

 
Súčasťou realizácie podporovaných typov aktivít budú v rámci krížového financovania podporované aktivity 
v oblasti zvyšovania kvality ľudských zdrojov, vzdelávania a zvyšovania digitálnych zručností, ktoré budú 
nevyhnutné a priamo súvisieť s podporovanými riešeniami v rámci opatrení 1.1 a 1.2.  
 
 



Prioritná os 2: „Rozvoj pamä ťových a fondových inštitúcií a obnova 
ich národnej infraštruktúry“ 
Špecifický cieľ prioritnej osi: Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a 
digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej 
úrovni 
 
Opatrenie 2.1: Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a 
fondových inštitúcií  

Rámcové aktivity 

� podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a spracovania  obsahu  
� elektronizácia pamäťových a fondových inštitúcií (vybavenie inštitúcií príslušným hardwarom a 

softwarom, sieťami a IKT technológiami),  
� nákup informačných zdrojov (databáz, práv na zverejňovanie informácií a pod.)  
� dokumentácia prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane dokumentácie tradičných zručností 

a elektronizácia týchto poznatkov;  
� zlepšenie spoľahlivosti prevádzky informačných a komunikačných systémov  
� zlepšovanie databázových systémov pamäťových a fondových inštitúcií a systémov v oblasti kultúry 
� zlepšenie stavu protipožiarnej ochrany, elektronickej ochrany a vnútorných  podmienok (klimatizácia 

a uloženie zbierkových predmetov, knižných a archívnych dokumentov a podobných chránených 
fondov) pamäťových a fondových inštitúcií, priamo súvisiacej s digitalizáciou 

� realizácia výsledkov výskumov v oblasti masovej deacidifikácie lignocelulózových nosičov informácií 
v pamäťových inštitúciách, priamo súvisiace s digitalizáciou 

� zlepšenie technologického a technického vybavenia laboratórií, konzervátorských a preparátorských 
pracovísk pre odborné ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie predmetov a špecializovaných fondov 
(knižných, archívnych,...) úzko súvisiacich s informačno – komunikačnou infraštruktúrou získavania, 
spracovania a ochrany obsahu 

� obnova  budov, pracovísk a zariadení pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni  
a dobudovanie chýbajúcich špecializovaných pracovísk priamo súvisiacich s digitalizáciou a informačno 
– komunikačnou infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu   

� informatizácia vedeckých knižníc ako multifunkčných kultúrnych a informačných centier 
� vytvorenie siete vybraných akademických, špecializovaných a vedeckých a verejných knižníc s ich 

informačným prepojením na vedu, výskum, rozvoj inovácie a podnikania, reformu učebných osnov 
7a vzdelávania 

� podpora ďalšieho spracovania, sprístupňovania a využívania dát a poznatkov pamäťových a fondových 
inštitúcií v praxi, pri výskume a pri tvorbe inovatívnych projektov, vo vyučovacom, vzdelávacom, 
plánovacom a rozhodovacom procese na školách, úradoch, podnikateľským sektorom a verejnosťou 

� výskum, príprava a reinštalácia stálych expozícií registrovaných múzeí a galérií národného významu – 
inovácia a prezentácia obsahu 

� vybudovanie siete  výskumných, dokumentačných a interpretačných centier rómskej kultúry 
� podpora zvyšovania spoločenského vedomia o kultúrnom, vedeckom a intelektuálnom dedičstve 

Slovenska, podpora vzdelávacích, osvetových, informačných a odborných aktivít súvisiacich 
s realizáciou opatrenia 

Opatrenie 2.2: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a  sprístupňovanie 
digitálnych dát 

Rámcové aktivity 

� vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete špecializovaných digitalizačných pracovísk 
pamäťových a fondových inštitúcií 

� záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving  
� podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva včítane digitalizovanie 

záznamov audiovizuálneho fondu /filmového + audio/ 
� digitálna rekonštrukcia filmových materiálov  



� digitálna rekonštrukcia audio a audiovizuálnych záznamov, 
� podpora manažmentu digitálneho obsahu  
� systematická digitalizácia a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami na 

internete 

 

Prioritná os 3 „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmo vému 
internetu“ 
Špecifický cieľ prioritnej osi: vysoká penetrácia širokopásmového internetu 

Opatrenie 3.1: rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu 

Rámcové aktivity 

� zavádzanie, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu 
systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj eGovernmentu 

� rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach, neatraktívnych pre komerčných 
prevádzkovateľov  

o rozvoj prístupových širokopásmových sietí – metalických a bezdrôtových 
o rozvoj metropolitných optických sietí 
o rozvoj optických prístupových širokopásmových sietí FTTx 

Opatrenie 3.2: stimulovanie dopytu po širokopásmovom prístupe 

Rámcové aktivity 

� podpora vytvárania užitočného digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt po internete a elektronických 
službách 

� vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu 
internetu a elektronických služieb (realizované v rámci krížového financovania) 

� marketingové, integračné a organizačné aktivity zamerané na zvyšovanie dostupnosti elektronických 
služieb a inklúzie IKT 

 
 


