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Pre obdobie 2014 až 2020 sa pripravuje modernizácia a zefektívnenie verejnej správy, ktorá 

vychádza z programového vyhlásenia vlády SR a odporúčaní EK  

Poučenie z implementácie OP Informatizácia spoločnosti 

Počas implementácie OP IS sa položili základy funkčného eGovernmentu. Nové technológie však umožňujú 

zásadnejší posun smerom k inovatívnemu štátu do roku 2020  

Implementácii informačných systémov 

nepredchádzala vždy aj optimalizácia procesov 

 1  

Nekoncepčné zmeny v stratégii implementácie 

 2  

Problémy Riešenia 

Pred nasadením IS sa zásadne optimalizujú 

procesy a metódy práce organizácie vďaka 

koordinácii s OP EVS 

Riadenie pomocou centrálnej architektúry 

eGovernmentu  
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V rámci OP IS pri zavádzaní IT často nedochádzalo k systematickej optimalizácií procesov   

 Realizovaný jednou inštitúciu 

 Duplicity: rôzne inštitúcie 

vykonávajú obdobné procesy 

 Nejasnosť a neprehľadnosť 

Pôvodný 

papierový proces 

El. 

Podanie 

El. 

doručenie 

Navigácia a 

interakcia 

Autoamtizované 

posúdenie 

Častý 

problém 

projektov OPIS v 

2007 až 2013 

Neoptimalizovaný  

elektronizovaný 

proces 

Zámer pre 

obdobie 2014 až 

2020 je naplno 

využiť možnosti 

IT  

Optimalizovaný 

proces 

 Proces ostal rovnaký, len sa legislatívne umožnilo elektronické podanie  

 Automatizácia, Odstránenie duplicít,  Kolaborácia inštitúcií, Prehľadnosť a 

zrozumiteľnosť, Navigácia v životných situáciách, Využívanie dát v rozhodovaní 

OP EVS 

Poučenie z implementácie OP IS 
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Vďaka spolupráci OPEVS a OPII bude možné realizovať komplexnú reformu verejnej správy 

postavenú na využití najmodernejších technológií  

Inovatívny štát 

Spolupráca OPEVS a OPII 

OP 
Efektívna verejná 

správa 

OP Integrovaná 
infraštruktúra 

Lepšie 

regulácie 

Jednoduché, 

pohodlné a 

kvalitné služby 

 Sprístupnenie 

dát verejnej 

správy ako 

otvorené dáta 

Efektívny, 

profesionálny a 

kompetentný 

výkon činností 

Lepšie 

rozhodovanie 

na základe dát 



OPIS je spolufinancovaný z ERDF www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk 

Očakávame, že projekty OP EVS vytvoria podmienky pre realizáciu komplexnej reformy 

verejnej správy vrátane prípravy potrebnej legislatívy 

Očakávania od OP EVS – zásadná reforma procesov 

OP 
Efektívna verejná 

správa 

Návrh reformy verejnej 

správy 

Návrh novej organizačnej štruktúry vo verejnej správe 1 

Návrh optimalizovaných procesov 2 

Definovanie nových metód práce vo verejnej správe 3 

Úprava legislatívy 5 

Zvýšenie kompetencie a vytvorenie analytických jednotiek 
4 
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OPII podporí zlepšenie fungovania verejnej správy prostredníctvom implementácie 

moderných informačných systémov 

Nástroje vytvorené v rámci OPII 

OP 
Integrovaná 

infraštruktúra 

Podpora reformy verejnej 

správy prostredníctvom 

informačných technológií 

Nové IS pre podporu spoločných procesov 1 

Zavedenie eGovernment cloudu 2 

Implementácia dátového skladu, analytických nástrojov pre 

podporu lepšieho rozhodovania  
3 

Implementácia platforiem pre eLearning a kolaboráciu 
4 

Riadenie architektúry verejnej správy 5 
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Koordinácia medzi projektmi OP EPA a OP OPII 
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Príprava 

(Implementácia opatrení) 

Spustenie 

reformy 

(Go Live) 

Písomné 

vyzvanie 

Implemen

tácia 
Analýza Prevádzka 

Detailný návrh 

procesov, 

organizácie a metód 

Písomné 

vyzvanie 

Návrh 

špecifickej 

reformy 

Testo-

vanie 

Detailná funkčná 

špecifikácia 

IKT služby  

a systémy 
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Model architektúry eGovernmentu 2020 je založený na poskytovaní a zdieľaní služieb a dát: 

pre občanov, podnikateľov a efektívnu verejnú správu 

 

 

High level model architektúry eGovernmentu 2020 

Platforma a infraštruktúra eGovernment cloudu 

Systémy pre špecifické 

agendy 

Navigácia a interakcia s verejnou správou 

Občania Podnikatelia 

Systémy pre 

spoločné agendy 

                                                                                      Dáta 

Integrovaný 

prístup k službám 

a centrálnym 

systémom 

Automatizovaný a 

štandardizovaný 

výkon verejnej 

moci 

Centralizovaná 

prevádzka IT vo 

verejnej správe 

Systémy pre 

podporné a 

administratívne 

činnosti 

Systémy pre rozvoj 

VS a návrh politík a 

regulácií 

Zamestnanecký portál verejnej správy 

Odborní 

zamestnanci 

Administratívni 

pracovníci 

Riadenie životných situácii Priestor pre profesionálnu prácu zamestnancov VS 

Riešenie agendy VS 
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• Úroveň riešení orgánov ŠS 

• Vysoká úroveň detailu 

• Prevádzkový dopad 

• Úroveň projektov 

• Krátkodobý pohľad 

VS SR je „multi-enterprise“ => kaskádovanie EA 

Strategická architektúra VS SR 
• Metodika, štandardy, rámce 

• Architektonické princípy 

• Referenčné architektúry 

• Šablóny 

• Architektonický repozitár 

• Riadenie a dohladovanie 

architektúr 

• Úroveň VS 

• Nízka úroveň detailu 

• Strategický dopad, úroveň riadenia 

• Dlhodobý pohľad 

Segmentové architektúry 
• Úroveň orgánov ŠS 

• Stredná úroveň detailu 

• Dopad na fungovanie inštitúcie 

• Úroveň programov 

(= súbor projektov/riešení) 

• Strednodobý pohľad 

... 

Architektúry riešení 

... ... 

AKVS 

AK MF 

AR 

CES 

AR 

CSRU 

AK MV 

... 
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