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Zámer národného projektu  

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 Informačná spoločnosť 

 

 

Názov národného projektu: Certification Authority 

 

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP?  

(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na 

efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných 

prostriedkov) 

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla dňa 1.1.2009 ako príspevková 

organizácia za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti 

vyplývajúcich v tom čase zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správy a prevádzkovania 

elektronických komunikačných sietí a služieb, pre Úrad vlády Slovenskej republiky (ktoré v tom 

čase ÚV SR vyplývali z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 

organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj §5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných 

systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov), a aj pre ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré 

požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy. Od 

1.1.2019 bola NASES delimitovaná pod ÚPVII (od 1.7.2020 právny nástupca MIRRI SR). 

 

V rámci zmeny znenia zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných 

službách) z roku 2019 je NASES od 1.8.2019 poskytovateľom kvalifikovaných dôveryhodných 

služieb ("KDS") a Slovenskou národnou certifikačnou autoritou („SNCA“) podľa nariadenia 

eIDAS a zákona o dôveryhodných službách. 

 

V zmysle nariadenia eIDAS vyhotovenie elektronických podpisov na diaľku (tzv. „Remote 

Signing“) môže vykonávať/poskytovať jedine poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných 

služieb „KDS“, ktorý je zapísaný v „trust liste“ poskytovateľov kvalifikovaných dôveryhodných 

služieb EÚ (EU Trusted Lists | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)). NASES spĺňa všetky 

požiadavky na kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb v zmysle nariadenia 

eIDAS a zákona o dôveryhodných službách. 

 

Na základe vyššie uvedeného je preto žiadateľom/prijímateľom národného projektu „de iure“ a 

„de facto“ NASES. 
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2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os Prioritná os 7 Informačná spoločnosť 

Investičná priorita  2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej 

štátnej správy, elektronického vzdelávania, 

elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a 

elektronického zdravotníctva. 

Špecifický cieľ ŠC 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami 

ŠC 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti  

eGovernment služieb pre občanov 

ŠC 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti  

eGovernment služieb pre podnikateľov 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 

kraja) 

Bratislavský kraj 

Nitriansky kraj 

Trenčiansky kraj 

Trnavský kraj 

Žilinský kraj 

Banskobystrický kraj 

Prešovský kraj 

Košický kraj 

Identifikácia hlavných cieľových 

skupín (ak relevantné) 

Občan/Podnikateľ/OVM 

 

3. Prijímateľ1 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa 

národného projektu2  

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

vznikla dňa 1.1.2009 ako príspevková organizácia 

za účelom plnenia odborných úloh v oblasti 

informatizácie spoločnosti vyplývajúcich v tom 

čase zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných 

systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

správy a prevádzkovania elektronických 

komunikačných sietí a služieb, pre Úrad vlády 

Slovenskej republiky (ktoré v tom čase ÚV SR 

vyplývali z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy, ako aj §5 ods. 2 zákona č. 275/2006 

Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov), a aj pre ostatné orgány 

                                                                        
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva 

prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. 
2 Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. 

odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).  
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štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, 

ktoré požadujú informácie, údaje z informačných 

systémov, databáz a registrov verejnej správy. Od 

1.1.2019 bola NASES delimitovaná pod ÚPVII (od 

1.7.2020 právny nástupca MIRRI SR). NASES je 

od 1.8.2019 poskytovateľom kvalifikovaných 

dôveryhodných služieb ("KDS") a Slovenskou 

národnou certifikačnou autoritou („SNCA“) podľa 

nariadenia eIDAS a zákona o dôveryhodných 

službách. 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 

kompetencie na implementáciu 

aktivít národného projektu priamo  

zo zákona, osobitných právnych 

predpisov, resp. je uvedený priamo  

v príslušnom operačnom programe?  

V rámci zmeny znenia zákona č. 272/2016 Z. z. o 

dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o 

dôveryhodných službách) z roku 2019 je NASES 

od 1.8.2019 poskytovateľom kvalifikovaných 

dôveryhodných služieb ("KDS") a Slovenskou 

národnou certifikačnou autoritou („SNCA“) 

podľa nariadenia eIDAS a zákona o 

dôveryhodných službách. 

V zmysle nariadenia eIDAS vyhotovenie 

elektronických podpisov na diaľku (tzv. „Remote 

Signing“) môže vykonávať/poskytovať jedine 

poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných 

služieb „KDS“, ktorý je zapísaný v „trust liste“ 

poskytovateľov kvalifikovaných dôveryhodných 

služieb EÚ (EU Trusted Lists | Shaping Europe’s 

digital future (europa.eu)). NASES spĺňa všetky 

požiadavky na kvalifikovaného poskytovateľa 

dôveryhodných služieb v zmysle nariadenia 

eIDAS a zákona o dôveryhodných službách. 

 

 

Obchodné meno/názov (aj názov 

sekcie ak relevantné) 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Sídlo Kollárova 8, 917 02 Trnava 

IČO 42 156 424 

 

4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 

Zdôvodnenie potreby partnera 

národného projektu (ak relevantné)3 

 

                                                                        
3 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek 

tretej strany ako potenciálneho realizátora. 
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Kritériá pre výber partnera 4  

Má partner monopolné postavenie  

na implementáciu týchto aktivít? 

(áno/nie) Ak áno, na akom základe? 

 

Obchodné meno/názov  

Sídlo  

IČO  

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 

 

5.  Predpokladaný časový rámec 

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec  

pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania 

vo formáte Mesiac/Rok 

12/2021 

Uveďte plánovaný štvrťrok 

podpísania zmluvy o NFP s 

prijímateľom  

1Q/2022 

Uveďte plánovaný štvrťrok  

spustenia realizácie projektu  

3Q/2022 

Predpokladaná doba realizácie 

projektu v mesiacoch  

10 

 

6. Finančný rámec 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 

a ŠR) 

5 259 391, - EUR 

Celkové oprávnené výdavky projektu 5 259 391, - EUR 

Vlastné zdroje prijímateľa 0 

 

7. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo 

súvisia s realizáciou NP:  

• Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky; 

• Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy (2017-2020); 

• SP Multikanálový prístup; 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej 

identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o 

zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenie eIDAS“); 

• Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom 

trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

                                                                        
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, 

kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa  

s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných 

prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 
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• Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES; 

• Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

• Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe; 

• Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti; 

• Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre; 

• ISO 27 001:2013 (Information technology — Security techniques — Information security 

management systems); 

• ISO 22 301:2019 (Security and resilience — Business continuity management systems); 

• ETSI EN 319 401; 

• ETSI EN 319 411-1 a -2; 

• ETSI EN 319 421; 

• ETSI CEN EN 419 241-1 a 2; 

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer 

NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

 

• Štatistiky vedené Slovenskou národnou certifikačnou autoritou (SNCA); Detailný akčný plán 

informatizácie (2017-2020), ktorý v zmysle úlohy B.5 uznesenia vlády SR č. 437/2016, 

podrobne rozpracúva jeden z výstupov definovaných v kapitole 9 Národnej koncepcie 

informatizácie. V zmysle vyššie uvedeného Detailného plánu informatizácie (2017-2020) je 

medzi prioritné projekty zaradená autentifikácia a autorizácia „smartfónom“ v rámci 

aktivity 4.1.1 Odstránenie bariér používania elektronických služieb; 

 

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP priamo 

nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené 

výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné): 

 

• Projekt „Vybudovania informačného systému Kvalifikovaných dôveryhodných služieb 

Národného bezpečnostného úradu“ 

 

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam 

známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  

 

V rámci súčasného stavu boli identifikované nasledovné problémy: 

• Koniec podpory HW zariadení a SW vybavenia, ktoré je využívané na poskytovanie KDS,  

• Koniec platnosti koreňového certifikátu (zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb), 

• Vysoké náklady na obnovu HW zariadení a SW vybavenia, 

• Vysoké náklady na prevádzku HW zariadení a SW vybavenia, 

• Technologické obmedzenie používania služby autorizácie prostredníctvom eID (používanie 

autorizácie len prostredníctvom osobného počítača vo vybraných prehliadačoch). 

 

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že 

v projekte je zapojený aj partner) 

                                                                        
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 
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Žiadateľ/potencionálny prijímateľ disponuje potrebnými kapacitami a zdrojmi pre realizáciu 

národného projektu. 

 

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti 

pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa) 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že národný projekt svojím navrhovaným riešením zasahuje viaceré 

špecifické ciele v rámci PO7 OPII nižšie uvádzame ich členenie s dôrazom na cieľovú skupinu 

projektu: 

 

• Optimalizácia KDS (Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania 

kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis (vrátane mandátnych certifikátov); 

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných 

certifikátov pre elektronickú pečať; Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a 

overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel; Kvalifikovaná 

dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok) - 

ŠC 7.7 OPII - cieľová skupina OVM; 

 

• Remote Signing (kvalifikovaná dôveryhodná sužba vzdialeného podpisovania) - ŠC 7.3 a 

7.4 - cieľová skupina FO a PO, pričom tieto osoby budú používať predmetnú službu 

výlučne pri komunikácií s OVM. 

 

9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

                                                                        
6 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a 

jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.  
7 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k 

rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie 

uveďte projektové ukazovatele a iné údaje.  Projektové ukazovatele musia byť definované 

tak,  

aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou 

aktivít za požadované výdavky dosiahne.6 

Cieľ  národného 

projektu 

Merateľný 

ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová hodnota 

Aktivita 

projektu 

Súvisiaci 

programový 

ukazovateľ7 

ŠC 7.3: Zvýšenie 

kvality,  

štandardu a 

dostupnosti  

eGovernment 

služieb pre  

P0153 - Počet  

dodatočných 

elektronických 

služieb  

pre 

1 1-4 n/a 
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podnikateľov podnikateľov, 

ktoré je  

možné 

riešiť mobilnou  

aplikáciou 

ŠC 7.4: Zvýšenie 

kvality,  

štandardu a 

dostupnosti  

eGovernment 

služieb pre  

občanov 

P0152 - Počet  

dodatočných 

elektronických 

služieb  

pre občanov, 

ktoré je  

možné riešiť 

mobilnou 

aplikáciou 

1 1-4 n/a 

ŠC 7.7: 

Umožnenie  

modernizácie a  

racionalizácie 

verejnej  

správy IKT 

prostriedkami 

P0224 - Počet 

nových 

optimalizovaných  

úsekov verejnej 

správy 

1 1-4 O0118 Počet 

nových  

optimalizovan

ých úsekov 

verejnej  

správy 

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) 

Cieľ národného 

projektu 
Ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová hodnota 

Aktivita projektu 

Zníženie 

nákladov na 

prevádzku  

HW zariadení a 

SW vybavenia 

Optimalizácia 

nákladov na  

obnovu HW 

zariadení a SW  

vybavenia 

Úspora 

prevádzkových  

nákladov 

min. 90% 1-4 

n/a 

Podpora 

multikanálového  

prístupu 

Vytvorenie 

predpokladov pre  

realizáciu 

vzdialeného  

podpisovania 

pomocou  

mobilných 

zariadení 

Počet nových  

aplikačných/konc

ových  

služieb pre 

vzdialené  

podpisovanie 

1 1-4 

n/a 
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V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ. 

 

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8  

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 

ukazovateľa9 

P0153 - Počet dodatočných elektronických služieb pre 

podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Overenie na základe údajov v MetaIS 

Názov merateľného 

ukazovateľa10 

P0152 - Počet dodatočných elektronických služieb  

pre občanov, ktoré je možné riešiť 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Overenie na základe údajov v MetaIS 

Názov merateľného 

ukazovateľa11 

P0224 - Počet nových optimalizovaných  

úsekov verejnej správy 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Overenie na základe údajov v MetaIS 

 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich. 

 

11. Očakávané dopady 

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  

pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová 

skupina (ak 

relevantné) 

Počet12 

Zvýšenie kvality,  

štandardu a dostupnosti  

eGovernment služieb pre občanov 

podnikateľov  

FO/PO Min. 300 000 FO a PO 

Poskytovanie kvalitných KDS OVM Min. 3 000 subjektov 

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich. 

 

12. Aktivity 

                                                                        
8 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a 

jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. 
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 

10 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 

11 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 

12 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  

 

Realizácia národného projektu a aktivít bude prebiehať v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení 

projektov, budúcou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a 

príslušnou Príručkou pre prijímateľa v platnom znení. Aktivity sa rozčleňujú na hlavné aktivity: 

analýza a dizajn, nákup HW a krabicového softvéru, implementáciu, testovanie a nasadenie a 

podporné aktivity. 

 

ID FÁZA/AKTIVITA 
ZAČIATOK 

(odhad termínu) 

KONIEC 

(odhad 

termínu) 

FAKTURAČNÝ 

MÍĽNÍK 

1. Prípravná fáza 01/2021 03/2021  

2. Iniciačná fáza 04/2021 08/2021  

2a Realizácia verejného obstarávania 11/2021 05/2022  

2b Podpis zmluvy s dodávateľom 06/2022 06/2022  

3. Realizačná fáza 07/2022 04/2023 Áno 

3a Analýza a Dizajn 07/2022 08/2022  

3b 

Nákup technických prostriedkov, 

programových prostriedkov a 

služieb 

07/2022 04/2023  

3c Implementácia a testovanie  09/2022 02/2023  

3d Nasadenie a PIP 03/2023 04/2023  

4. Dokončovacia fáza 05/2023 07/2023  

5. Podpora prevádzky (SLA)    

 

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného 

projektu realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 

 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 

aktivitou 

dosiahnutý (podľa 

sekcie Očakávaný 

stav) 

Spôsob realizácie 

(žiadateľ a/alebo 

partner) 

Predpokladaný 

počet mesiacov 

realizácie aktivity 

Aktivita 1 Analýza a 

Dizajn 

Zvýšenie kvality,  

štandardu a 

dostupnosti  

eGovernment 

služieb pre občanov 

a 

podnikateľov; 

Poskytovanie 

kvalitných KDS 

Žiadateľ 2 

Aktivita 2-  Nákup 

technických 

Zvýšenie kvality,  Žiadateľ 10 mesiacov 
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V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

 

13. Rozpočet  

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za 

peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, 

analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v 

prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej 

výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia 

výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku 

oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich 

prostriedkov, 

programových 

prostriedkov a služieb 

štandardu a 

dostupnosti  

eGovernment 

služieb pre občanov 

a 

podnikateľov; 

Poskytovanie 

kvalitných KDS 

Aktivita 3 -  

Implementácia a 

testovanie 

Zvýšenie kvality,  

štandardu a 

dostupnosti  

eGovernment 

služieb pre občanov 

a 

podnikateľov; 

Poskytovanie 

kvalitných KDS 

Žiadateľ 6 mesiacov 

Aktivita 4 - Nasadenie Zvýšenie kvality,  

štandardu a 

dostupnosti  

eGovernment 

služieb pre občanov 

a 

podnikateľov; 

Poskytovanie 

kvalitných KDS 

Žiadateľ 2 mesiace 

Podporné aktivity Zvýšenie kvality,  

štandardu a 

dostupnosti  

eGovernment 

služieb pre občanov 

a 

podnikateľov; 

Poskytovanie 

kvalitných KDS 

Žiadateľ 13 mesiacov 
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infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do 

ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich 

výstižné zdôvodnenie 

Predpokladané 

finančné 

prostriedky na 

hlavné aktivity 

Celková suma  

 

Uveďte plánované vecné vymedzenie 

Aktivita 1   

512-Mzdové 

výdavky 

58 046,40 EUR Viď. Projektový zámer a súvisiace dokumenty 

518 – Ostatné služby 4 557,60 EUR Viď. Projektový zámer a súvisiace dokumenty 

Aktivita 2   

013-Softvér 5 738 104,00 

EUR 

Viď. Projektový zámer a súvisiace dokumenty 

022 – Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí 

36 864,00 EUR Viď. Projektový zámer a súvisiace dokumenty 

112 Zásoby 7 200,00 EUR Viď. Projektový zámer a súvisiace dokumenty 

Aktivita 3   

512-Mzdové 

výdavky 

164 421,60 EUR Viď. Projektový zámer a súvisiace dokumenty 

518 – Ostatné služby 28 188,00 EUR Viď. Projektový zámer a súvisiace dokumenty 

Aktivita 4   

512-Mzdové 

výdavky 

41 202,56 EUR Viď. Projektový zámer a súvisiace dokumenty 

518 – Ostatné služby 11 803,20 EUR Viď. Projektový zámer a súvisiace dokumenty 

Hlavné aktivity 

SPOLU 

5 090 387,36 Viď. Projektový zámer a súvisiace dokumenty 

Podporné aktivity 

SPOLU 

169 004,00 EUR Viď. Projektový zámer a súvisiace dokumenty 

CELKOM 5 259 391 EUR  

 

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné  

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného 

nariadenia). 

Implementácia národného projektu vyhovuje zásade doplnkovosti, nenahrádzajú sa verejné 

výdavky organizácie NASES v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia. 

 

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?  

n/a 

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 
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Áno viď. nižšie 

Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné13 typy projektov.  

 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia 

uskutočniteľnosti14 ? (áno/nie) 
Áno 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 

dostupná na internete , uveďte jej 

názov a internetovú adresu, kde je 

štúdia zverejnená 

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/dea76eb0-852f-

4385-a465-6f0611a4949b/cimaster?tab=basicForm 

V prípade, že štúdia 

uskutočniteľnosti nie je  dostupná 

na internete, uveďte webové sídlo a 

termín, v ktorom predpokladáte jej 

zverejnenie (mesiac/rok) 

n/a 

 
 

                                                                        
13 Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až 

do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt 

smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich 

častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: 

Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. 
14  Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných 

projektov v SR (dostupné na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 ) 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598

