
Názov Reformného zámeru OPIS/CIEĽ NÁZOV projektov OPEVS ALOKACIA OPEVS NÁZOV projektov OPII ALOKÁCIA OPII

1
Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky

Meranie efektívnosti poskytovaných 

služieb verejnej správy, inštitucionálny 

rozvoj Klientskych centier a integrácia 

spätnej väzby klientov 

Vytvorenie metodiky riadenia a koordinácie klientskych centier. Rozširovanie siete klientskych centier a monitoring ich 

činnosti. Zavedenie systému pravidelného merania spokojnosti so službami verejnej správy.

Meranie efektívnosti poskytovaných 

služieb verejnej správy, 

inštitucionálny rozvoj Klientskych 

centier a integrácia spätnej väzby 

klientov 

9 900 000,00 €  -

2
Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky

Implementácia systému ďalšieho 

vzdelávania zamestnancov VS

Zavedenie jednotného systému vzdelávania zamestnancov verejnej správy založeného na dodržiavaní princípov 

hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov v tejto oblasti pri uplatňovaní systémového prístupu 

vo vzdelávaní a stanovených minimálnych štandardoch ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy

Implementácia systému ďalšieho 

vzdelávania zamestnancov VS 1 300 000,00 €  -

3
Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

SVS

Budovanie a rozvoj kapacít 

analytických jednotiek na vybraných 

ústredných orgánoch štátnej správy

Efektívna tvorba kvalitných verejných politík na základe odborných analytických podkladov s využitím najnovších metód a 

postupov

 Budovanie a rozvoj kapacít 

analytických jednotiek na vybraných 

ústredných orgánoch štátnej správy

14 000 000,00 €  -

4

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej 

republiky, odbor 

prevencie 

kriminality

Zlepšenie prístupu obetí trestných 

činov k službám a vytvorenie 

kontaktných bodov pre obete

Zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov 

vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike.

Zlepšenie prístupu obetí trestných 

činov k službám a vytvorenie 

kontaktných bodov pre obete

4 300 000,00 €  -
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5
Ministerstvo 

hospodárstva 

Slovenskej republiky

Optimalizácia procesu posudzovania 

vplyvov (RIA)

Hlavným cieľom reformy je zvýšenie kvality procesu posudzovania vplyvov regulácií, zníženie počtu prijatých regulácií s 

prevažujúcimi negatívnymi výslednými vplyvmi a zlepšenie regulačného prostredia podnikania.  Súčasne by malo byť 

zavedené do praxe komplexné posudzovanie vplyvov s prepojením na jednotnú IT platformu pre RIA (Regulatory Impact 

Assessment).

Zlepšovanie podnikateľského 

prostredia na Slovensku 

a hodnotenie politík v kompetencii 

Ministerstva hospodárstva SR

4 841 000,00 € Inteligentné regulácie 22 025 000,00 €

6

Úrad splnomocnenca 

vlády SR pre rozvoj 

občianskej 

spoločnosti

Podpora partnerstva a dialógu medzi 

verejnou správou, občanmi 

a mimovládnymi neziskovými 

organizáciami na národnej, regionálnej 

a lokálnej úrovni v oblasti 

participatívnej tvorby verejných politík

Posilnenie spolupráce a vzájomného dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami v 

procese tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a navrhnutie inovácie existujúcich mechanizmov 

vo verejnej správe v záujme zefektívnenia vstupu verejnosti do tvorby verejných politík.

Podpora partnerstva a dialógu medzi 

verejnou správou, občanmi 

a mimovládnymi neziskovými 

organizáciami na národnej, 

regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti 

participatívnej tvorby verejných 

politík

2 000 000,00 € -

Procesno-organizačný audit 

Ministerstva spravodlivosti SR, súdov 

a organizácií rezortu spravodlivosti

12 100 000,00 €
 Centralizovaný systém súdneho 

riadenia
13 567 000,00 €

Budovanie a posilnenie analytických 

kapacít  v rezorte spravodlivosti a 

zavedenie kľúčových znalostných 

systémov rezortu

2 600 000,00 €

Zavedenie Spoločného systému 

hodnotenia kvality (model CAF)
2 400 000,00 €

8

Ministerstvo 

spravodlivosti 

Slovenskej republiky 

(Centrum právnej 

pomoci)

Posilnenie a dobudovanie kapacít v 

oblasti poskytovania právnej pomoci a 

prevencia eskalácie právnych 

problémov

Posilnenie a dobudovanie kapacít a kontaktných miest v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych 

problémov v Centre právnej pomoci. Zefektívnenie  a zvyšovanie kvality poskytovania právnej pomoci cieľovým skupinám v 

špecifických životných situáciách. Zvýšenie kompetencií zamestnancov Centra právnej pomoci pri poskytovaní právnej 

pomoci

Posilnenie a dobudovanie kapacít v 

oblasti poskytovania právnej pomoci 

a prevencia eskalácie právnych 

problémov

8 555 640,00 €

Informačný systém podpory 

zdielania dát pre Centrum právnej 

pomoci 

5 000 000,00 €

9

Ministerstvo 

spravodlivosti 

Slovenskej 

republiky_ORSR

Zlepšenie podnikateľského prostredia a 

odbremenenie súdneho systému

Podpora spolupráce medzi inštitúciami verejnej správy a integrácia s európskym riešením: systémom prepojenia obchodných 

registrov. Zjednodušenie procedúr registrácie obchodných spoločností a orientácia na klienta pri podpore jeho životných 

situácií. Odľahčenie úlohy súdov, pri maximálnom využití moderných IT nástrojov a automatizácie.

Obchodný register a životné situácie 

podnikateľov
1 200 000,00 €

Informačný systém Obchodný 

register
12 800 000,00 €
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10 Úrad vlády SR

Zefektívnenie a modernizácia 

riadenia ľudských zdrojov 

v štátnej správe

Reformou riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe sa podporí efektívna a profesionálna štátna služba, získa sa prehľad o 

všetkých štátnozamestnaneckých miestach v SR, ktorý umožní nastaviť jednotné pravidlá na ich vytváranie, obsadzovanie a 

odmeňovanie, a súčasne zabezpečiť ich dodržiavanie, čo v konečnom dôsledku umožní služobným úradom lepšie plánovať 

ľudské zdroje a s nimi súvisiace finančné prostriedky. Reforma taktiež prispeje k eliminácii fluktuácie zamestnancov štátnej 

správy. 

    

Projekt 1: Hodnotiace, testovacie a 

metodické centrum pre ľudské 

zdroje;               Projekt 2: 

Zefektívnenie systému centrálneho 

plánovania a riadenia ľudských 

zdrojov v štátnej správe

2 600 747,00 €
Centrálny informačný systém 

štátnej služby
6 835 824,89 €

11
Ministerstvo 

spravodlivosti 

Slovenskej republiky

Vzdelávanie zamestnancov 

Ministerstva spravodlivosti a získavanie 

odborných znalostí v oblasti reformy 

justície

Profesionálne, efektívne a kvalitné plnenie úloh zamestnancami je priamoúmerne späté s  ďalším vzdelávaním, ktorého 

hlavným cieľom je obnovovanie a prehlbovanie ich profesionálnej kvalifikácie a spôsobilosti. 
Vzdelávanie zamestnancov 

Ministerstva spravodlivosti a 

získavanie odborných znalostí 

1 400 000,00 €  -

12
Justičná akadémia 

SR

Rozvoj systému špecializovaného  

vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov

Cieľom projektu je zefektívňovanie súdnych konaní a s tým spojené zvyšovanie kvality súdnych rozhodnutí prostredníctvom 

skvalitnenia vzdelávacích aktivít v systéme vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov a tým zvýšiť 

vymáhateľnosť práva.

Rozvoj systému špecializovaného  

vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov

4 200 000,00 €  -

Názov Reformného zámeru OPIS/CIEĽ NÁZOV projektov OPEVS ALOKACIA OPEVS NÁZOV projektov OPII ALOKÁCIA OPII

13 Štatistický úrad SR
Reforma zberu a spracovania 

štatistických údajov vo verejnej správe

Reforma predpokladá efektívnejšie využívanie zdrojov u povinných osôb NŠS zjednotením a použitím spoločného 

komponentu, čo odbúra potrebu realizácie samostatných IT riešení. Komponent bude centrálne spravovaný, a preto je 

možné očakávať úsporu aj na nákladoch spätých s prevádzkov vlastných systémov týkajúcich sa tejto oblasti. Udržateľnosť 

by mala byť zabezpečená realokáciou zdrojov na využívanie spoločného komponentu v rámci zapojených orgánov verejnej 

moci.

Reforma zberu a spracovania 

štatistických údajov vo verejnej 

správe

2 400 000,00 €

Jednotný informačný systém pre 

získavanie a vyhodnocovanie 

štatistických údajov v Národnom 

štatistickom systéme

29 500 000,00 €

14
Ministerstvo 

financií/Inštitút 

finančnej politiky

Hodnotenie efektívnosti verejných 

výdavkov (revízia výdavkov)

Hlavným cieľom reformy je hodnotiť verejné výdavky z pohľadu efektívnosti a hodnoty za peniaze. Tento cieľ bude napĺňaný 

prostredníctvom tzv. revízie výdavkov, ktorá zahŕňa zhodnotenie ich efektívnosti a porovnania viacerých alternatív využitia 

rozpočtových prostriedkov. Výstupy revízie výdavkov poslúžia ako významné vstupy pri zostavovaní výdavkových programov 

a  rozpočtu verejnej správy. Analyzované oblasti predstavujú prevádzku, investície, politiky a regulácie. Hodnotenie 

efektívnosti verejných výdavkov bude vykonané na všetkých 13 ministerstvách, ktoré predstavujú významnú časť štátneho 

rozpočtu. Spoluprácou s medzinárodnými organizáciami bude umožnené využitie  skúseností iných krajín s revíziami 

výdavkov.

Hodnotenie efektívnosti verejných 

výdavkov (spending review)
6 600 000,00 €  -

15
Ministerstvo 

hospodárstva 

Slovenskej republiky

Optimalizácia procesu posudzovania 

vplyvov (RIA)

Hlavným cieľom reformy je zvýšenie kvality procesu posudzovania vplyvov regulácií, zníženie počtu prijatých regulácií s 

prevažujúcimi negatívnymi výslednými vplyvmi a zlepšenie regulačného prostredia podnikania.  Súčasne by malo byť 

zavedené do praxe komplexné posudzovanie vplyvov s prepojením na jednotnú IT platformu pre RIA (Regulatory Impact 

Assessment).

Zlepšovanie podnikateľského 

prostredia na Slovensku 

a hodnotenie politík v kompetencii 

Ministerstva hospodárstva SR

4 841 000,00 € Inteligentné regulácie 22 025 000,00 €

16
Úrad pre verejné 

obstarávanie

Budovanie proklientsky orientovaného 

ÚVO
Cieľom projektu je posilniť inštitucionálne kapacity a zvýšiť transparentnosť pravidiel VO a budovať systémy a procesy 

verejnej správy, ktoré umožňujú poskytovanie vysoko kvalitných služieb, kotré sú dostupné a komfortné pre účastníka VO, 

sú schopné flexibilne reagovať na potreby účastníkov vo VO a zavádzať skúsenosti dobrej praxe rýchlo a úsporne.

Budovanie proklientskej orientácie 

ÚVO, zvyšovanie kompetencií 

zamestnancov štátnej a verejnej 

správy a podpora komunikácie 

s účastníkmi VO

1 380 000,00 € Optimalizácia systému VO 38 080 000,00 €

ORG

ORG

4.zasadnutie HK 21.12.2016

ORG

ORG

1.zasadnutie HK 13.6.2016

3.zasadnutie HK 24.8.2016

2.zasadnutie HK 14.7.2016

7 Zefektívnenie súdneho systému

Hlavným cieľom reformy je zvýšenie efektívnosti súdneho systému, najmä optimalizácia procesov, zvyšovanie efektívnosti, 

výkonnosti a kvality služieb poskytovaných MS SR a organizáciami rezortu spravodlivosti. Posilnenie analytických kapacít a 

zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu. Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému.

 Informačný systém podpory 

efektívneho riadenia rezortu 

spravodlivosti, zavádzanie 

business intelegence v rezorte 

spravodlivosti

12 419 000,00 €

Ministerstvo 

spravodlivosti 

Slovenskej republiky



Mapovanie a analýza stavu 

podporných a administratívnych 

procesov vo vybraných inštitúciách 

verejnej správy a návrh 

optimalizovaných a unifikovaných 

podporných a 

administratívnych procesov

4 500 000,00 €
Implementácia Centrálneho 

ekonomického systému
47 285 000,00 €

Podpora aplikácie optimalizovaných a 

unifikovaných ekonomických 

podporných procesov

5 000 000,00 €

 -

18
Najvyšší kontrolný 

úrad SR

 Budovanie a rozvoj analytických 

kapacít, hodnota za peniaze

Cieľom je vytvoriť predpoklady pre zodpovednejšie hospodárenie s verejnými financiami a rozumné nakladanie s verejným 

majetkom prostredníctvom zvýšenia kvality všetkých vykonávaných kontrol postupným dopĺňaním analytickými materiálmi a 

expertízami a zvyšovaním  % podielu výkonnostných kontrol na celkomvom objeme kontrol.

 Budovanie a rozvoj analytických 

kapacít, hodnota za peniaze
5 170 000,00 €  -

19

Úrad podpredsedu 

vlády SR pre 

invetície a 

informatizáciu

Vybudovanie intervenčnej logiky 

strategického plánovania v ústredných 

orgánoch štátnej správy

Cieľom je vybudovať odborne výborne pripravený tím pracovníkov na metodickú prípravu strategických dokumentov, ktoré 

rezorty predkladajú vláde SR. Úvodnou úlohou bude zjednotenie úrovne existujúcich prierezových aj odvetvových stratégií. 

Hlavným výstupom bude vytvorenie dlhodobej vízie rozvoja SR, ktorá bude založená na vyhodnotení rozvojových potrieb 

spoločnosti a sformuluje, na aký dlhodobý cieľ má Slovenská republika ašpirovať. Na základe vízie bude vypracovaná 

dlhodobá stratégia rozvoja SR, ktorá stanoví konkrétne rozvojové ciele v súlade s víziou. Konkrétne priority rozvoja 

infraštruktúry na základe týchto smerodajných dokumentov zjednotí Národný infraštruktúrny plán, ktorý prijme NR SR 

a bude v ňom stanovený aj finančný rámec a zdroje financovania. Tieto dokumenty nebudú len jednorazovým výstupom, ale 

dlhodobým programom, ktorý bude potrebné periodicky aktualizovať a najmä uvádzať do praxe napĺňaním identifikovaných 

cieľov.

Vybudovanie intervenčnej logiky 

strategického plánovania v 

ústredných orgánoch štátnej správy

2 600 000,00 €  -

20

Úrad pre reguláciu 

elektronických 

komunikácií a 

poštových služieb

Modernizácia riadenia ľudských zdrojov 

Úradu pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb 

Cieľom reformného zámeru je zavedenie moderného systému riadenia ľudských zdrojov  a posilnenie odborných poznatkov a 

analytických  schopností zamestnancov. Zabezpečenie podmienok pre Jednotný digitálny trh (Digital Single Market DSM) 

odstránením rozdrobenosti regulácie vzhľadom na ostatné krajiny EÚ.

Zlepšenie kvality služieb a riadenia 

ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu 

elektronických komunikácií a 

poštových služieb

385 000,00 €

21
Národný 

bezpečnostný úrad

Elektronické služby Národného 

bezpečnostného úradu

Cieľom projektu je vybudovanie informačného systému „Elektronické služby NBÚ“. Uvedený cieľ bude dosiahnutý vytvorením 

a nasadením IS ES NBÚ ako aj jeho prepojením so spoločnými modulmi a informačnými systémami iných inštitúcií VS 

(verejná správa).  

 -  -
ES NBÚ - Štúdia zameraná na 

služby agendových informačných 

systémov

10 805 441,33 €

Názov Reformného zámeru OPIS/CIEĽ NÁZOV projektov OPEVS ALOKACIA OPEVS NÁZOV projektov OPII ALOKÁCIA OPII

22
Slovak Business 

Agency

Projekt vytvorenia analytickej jednotky 

pre RIA a MSP test – Centrum lepšej 

regulácie

Cieľom projektu je zvýšenie participácie MSP na tvorbe a revízii regulačného prostredia, zvýšenie stability legislatívneho 

prostredia vďaka dôslednému procesu uplatňovania konzultácií so zainteresovanými stranami, MSP testu, posudzovaniu 

vplyvov a poznania dopadov, ale aj identifikácie alternatívnych riešení obsahu právnych predpisov a materiálov 

nelegislatívnej povahy a zníženie regulačného zaťaženia MSP.

Projekt vytvorenia analytickej 

jednotky pre RIA a MSP test – 

Centrum lepšej regulácie

6 867 000,00 €  -

23
Ministerstvo 

dopravy  a výstavby 

SR

Kvalitné a efektívne riadenie výstavby

Cieľom reformy je najmä skrátenie času potrebného pre vybavenie povolení, poskytnúť možnosť podať žiadosť resp. návrh a 

sledovať priebeh konaní elektronicky a komunikovať so stavebnými úradmi ako aj dotknutými orgánmi prostredníctvom 

špecializovaného portálu ISV.

 -  - Informačný systém výstavby 31 000 000,00 €

24
Sekcia informatiky, 

telekomunikácií a 

bezpečnosti MVSR 

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a 

HaZZ

Predmetom reformného zámeru sú oblasti:  Backend komponent dátovej integrácie pre potreby okresných úradov, 

policajného zboru a hasičského a záchranného zboru ako PaaS v prostredí Vládneho cloudu, Orchestrácia procesov a 

workflow pre potreby OÚ, PZ a HaZZ ako PaaS v prostredí Vládneho cloudu, Jednotný katalóg na evidenciu a riadenie služieb 

v prostredí Vládneho cloudu, Biznis monitoring procesov a stavu žiadostí ako SaaS služby, Call centrum ako SaaS služba 

 -  -
Riadenie procesov a dát pre OÚ, 

PZ a HaZZ
20 640 000,00 €

25
Sekcia informatiky, 

telekomunikácií a 

bezpečnosti MVSR 

Centrálne komponenty správneho 

konania VS

Predmetom reformného zámeru sú oblasti:  Manažment logov ako SaaS služba , oficiálnhe výstupy, Správne konanie s 

automatizovanou registratúrou ako SaaS služba , Elektronické, registratúrne stredisko ako SaaS služba , Podateľňa , Pokuty 

a priestupky ako SaaS služba , Modul pre evidenciu a správu splnomocnení ako SaaS služba 

 -  -
Centrálne komponenty správneho 

konania VS
39 240 000,00 €

26
Sekcia informatiky, 

telekomunikácií a 

bezpečnosti MVSR 

Digitálne pracovné prostredie 

zamestanca klientskeho centra

Predmetom reformného zámeru je workdesk pracovníka verejnej správy , „Intranet“ pracovného prostredia ako SaaS služby, 

vyvolávací systém ako SaaS služba, vybudovanie centrálneho modulu pre riadenie lokálnych tlačiarní a ich výstupov ako 

SaaS služby.

 -  - Jednotný workdesk pracovníka VS 19 400 000,00 €

Názov Reformného zámeru OPIS/CIEĽ NÁZOV projektov OPEVS ALOKACIA OPEVS NÁZOV projektov OPII ALOKÁCIA OPIIORG

ORG

5.zasadnutie HK 25.4.2017

6.zasadnutie HK 20.7.2017

17
Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky

Unifikácia a optimalizácia 

ekonomických procesov štátu a 

implementácia Centrálneho 

ekonomického systému 

Vybudovanie centrálnej metodicko-procesnej autority v kontexte systému riadenia verejných financií. Unifikácia a 

optimalizácia ekonomických procesov štátu vo vybraných organizáciách verejnej správy.

Zjednodušenie štruktúry ekonomických informačných systémov verejnej správy. Vytvorenie podmienok na transformáciu 

ekonomických činností štátu na servisne poskytované služby, prostredníctvom zvýšenia miery unifikácie a  profesionalizácie 

výkonu, jeho merateľnosti a plánovateľnosti



27
Ministerstvo 

zdravotníctva SR

Lepšia regulácia - kvalitnejšie a 

udržatelné zdravotníctvo

Očakávaným výsledkom tohto reformného zámeru bude vznik odborného tímu pre ekonomickú reguláciu, ktorý bude 

schopný navrhovať potrebné opatrenia, ďalej je to vytvorenie (obstaranie) komplexného nákladového modelu pre 

výpočet primeraných cien jednotlivých položiek a vytvorenie potrebnej aplikačnej podpory pre takýto novovytvorený 

proces regulácie. Rovnako je jeho cieľom aj optimalizovať niektoré vnútorné procesy rezortu a presmerovať zdroje k 

základným činnostiam VS na úrovni ústrednej štátnej správy v súlade s komplexnou stratégiou Reformy verejnej 

správy. 

Vytvorenie odborných kompetencií a 

kapacít pre komplexnú ekonomickú 

reguláciu (NRA)

4 200 000,00 €

Komplexný analytický nástroj pre 

podporu ekonomickej regulácie, 

ktorého súčasťou bude aj 

Centrálny portál pre ekonomické 

informácie (CPEI), analytické 

nástroje, simulácia (tzv. what if)

4 300 000,00 €

28
Ministerstvo 

zdravotníctva SR

Transformácia vnútorných procesov 

a zefektívnenie správy podriadených 

organizácii MZSR

Hlavnou ambíciou tohto reformného zámeru je optimalizácia a štandardizácia riadiacich a podporných procesov 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti („PZS“) v správe MZ SR. 

Základné  navrhované opatrenie je: v rámci Úradu pre riadenie podriadených organizácií (ÚRPO) vybudovať metodické 

a odborné kompetencie, ktoré by s využitím moderných analytických nástrojov umožnili efektívnu optimalizáciu procesov 

a riadenie výkonnosti zdravotníckych zariadení smerujúcu k výraznému zníženiu ich nákladov, vyrovnanému 

hospodáreniu a tiež aj zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom:

zavedenia systematického merania kvality a produktivity poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane 

benchmarkingu a pravidelného zverejňovania výsledkov,

vytvorenia nového konceptu fungovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti postavený na dôkazoch a faktoch: zavedení 

LEAN optimalizácie, zavedení integrovaných procesov v zdravotnej starostlivosti (ICP), lepšom využívaní dát o 

pacientoch, oddelení diagnostiky a terapie a zavádzaní vzdialenej zdravotnej starostlivosti  (koncept bude 

dostupný vo forme príručiek „what-works“ pre jednotlivých poskytovateľov).

Transformácia vnútorných procesov 

a zefektívnenie správy podriadených 

organizácii MZSR

1 950 000,00 €

Implementácia a integrácia 

podporného Manažérskeho 

informačného systému (MIS) pre 

informatickú podporu výkonných 

procesov ÚRPO

5 000 000,00 €

29
Ministerstvo 

zdravotníctva SR

e-Zdravie: Zabezpečenie dostupnosti 

a rozšírenie služieb elektronického 

zdravotníctva

Zabezpečí sa dostupnosť existujúcich elektronických služieb zdravotníctva, zavedú sa nové služby elektronického 

zdravotníctva, podporí sa inovácia služieb v zdravotníctve, zlepšia sa možnosti pre informovanosť a zapojenie 

občanov.

Vytvorenie efektívneho 

prevádzkovateľa kvalitných 

elektronických služieb zdravotníctva 

1 460 000,00 €

● Zabezpečenie efektívneho 

používania služieb ESO1 

poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti na celom území SR 

(projekt ESO1 –D)                

● Rozšírenie portfólia služieb a 

inovácia služieb elektronického 

zdravotníctva (NZIS)             

● Vytvorenie národného 

kontaktného bodu (NCP) – pilot 

pre 2 krajiny

35 810 000,00 €

30
Zbor väzenskej a 

justičnej stráže 

Komplexné zvýšenie kvality procesov 

v podmienkach Zboru väzenskej 

a justičnej stráže

Cieľom je optimalizovať, inovovať a zelektronizovať životný cyklus klienta, ako aj inovovať, elektronizovať, 

modifikovať a zjednotiť postupy zboru za pomoci procesných, manažérskych,  informačno-komunikačných 

nástrojov a periférnych zariadení tak, aby rozhodovanie a riadenie v zbore prebiehalo na základe evidencie zozbieraných 

údajov/dát (tzv. evidence based decision making). Reformou sa eliminuje riziko vzniku omylov spôsobených ľudským 

faktorom a zvýši sa prevencia vzniku nežiaducich situácií. Procesnou optimalizáciou sa zabezpečí monitorovanie 

efektivity zamestnancov a príslušníkov zboru, čo bude mať za následok zrýchlenie a zvýšenie objektivity v 

rozhodovacích procesoch. 

Zavedenie systému riadenia kvality v 

Zbore väzenskej a justičnej stráže
950 000,00 €

Optimalizácia procesov riadenia a 

prevádzky Zboru väzenskej a 

justičnej stráže

22 800 000,00 €

31 Pamiatkový úrad

Reformný zámer Pamiatkového úradu 

SR (oblasť: Pamiatkový informačný 

systém) 

Vytvorenie centralizovaného registrového systému  Pamiatkového úradu SR, pre uchovávanie odborných znalostí o 

pamiatkovom fonde na území SR. 

Vybudovaný centralizovaný registrový systém bude mať predovšetkým pozitívne dopady na fungovanie Pamiatkového úradu 

SR a to uchovávaním informácií a vedomostí jeho zamestnancov pre zabezpečenie kontinuity výkonu verejnej 

moci na úseku ochrany pamiatkového fondu, kultúrneho dedičstva a knihovníctva. Súčasťou centralizovaného 

registrového systému  bude aj geografický informačný systému ochrany kultúrno-historických hodnôt krajiny ako priestorový 

pohľad na prezentáciu kultúrnych pamiatok/zón/území a archeologických nálezísk.

Pridanou hodnotou pre Pamiatkový úrad SR je predovšetkým zavedenie elektronickej výmeny informácií medzi 

občanom, podnikateľom a jednotlivými organizáciami verejnej správy. Predpokladá sa zníženie času potrebného pre 

doručenie služby klientovi Implementáciou vnútornej úradnej elektronickej komunikácie   sa predpokladá zníženie 

administratívnej záťaže pre občana a podnikateľa. Ďalšou pridanou hodnotou pre občanov a podnikateľov bude skvalitnenie 

poskytovaných služieb rýchlejším dodaním služby klientovi.    

● Budovanie pamiatkového 

registra a znalostí pre podporu 

výkonu štátnej správy 

● Zvýšenie výkonu štátnej správy 

zlepšením prístupu verejnosti k 

odborným znalostiam 

Pamiatkového úradu SR 

● Vybudovanie moderného 

komunikačného rozhrania 

znalostnej agendy pamiatok SR 

14 500 000,00 €

32
Sekcia verejnej 

správy MV SR

Podpora medzinárodnej spolupráce 

zameranej na posilnenie výmeny 

skúseností a príkladov dobrej praxe 

medzi krajinami EÚ a OECD v oblasti 

reformy verejnej správy.

Rozvíjanie zručností zamestnancov štátnej správy je dôležité pre neustále zlepšovanie a prispôsobovanie schopností 

pracovných síl a budovanie ľudského kapitálu. Samozrejme je dôležité získavať kvalitných zamestnancov už počas ich 

výberu, ale v neposlednom rade je dôležitý aj rozvoj zručností a zvyšovanie odbornosti súčasných zamestnancov a 

vybudovať a prispôsobiť tak pracovnú silu ako podporu reformy verejného sektora a potrebám určenia a implementácie 

verejnej politiky a navrhovania a poskytovania služieb. V rámci národného projektu budú vykonávané, prezentovanie 

príkladov dobrej praxe počas stáži a účasti na medzinárodných konferenciách. Výsledkom budú odborne pripravení, vyškolení 

pracovníci VS schopní podporiť vykonávanie reformy VS vo jednotlivých oblastiach vrátane strategického plánovania, 

implementácie systémov procesného riadenia, merania výkonnosti procesov a kvality služieb, tvorbe politík a stratégií a iné.

Podpora medzinárodnej spolupráce 

zameranej na posilnenie výmeny 

skúseností a príkladov dobrej praxe 

medzi krajinami EÚ a OECD v oblasti 

reformy verejnej správy.

1 615 000,00 €  - 

33 Sociálna poisťovňa

Efektívne služby

 Sociálnej poisťovne 

v oblasti sociálneho poistenia  

Základným cieľom reformného zámeru je redizajn služieb a optimalizácia procesov SP tak, aby sa dosiahli nasledovné ciele: 

Optimalizácia a integrácia procesov v kontexte celej životnej situácie klienta a nie len v kontexte danej agendy SP; 

Zavedenie proaktívnych služieb voči klientom a aplikácia zásady „1x a dosť“; Zvýšenie efektívnosti prostredníctvom 

elektronizácie a automatizácie procesov, vrátane koordinácie a súčinnosti s dotknutými organizáciami VS v rámci výkonu 

procesov; Pro-klientska orientácia služieb a podpory klientov, multikanálový prístup; Zvýšenie efektívnosti 

administratívnych (podporných) služieb a procesov; Efektívny výkon procesov SP, zavedenie monitoringu, merania a 

kontinuálneho zlepšovanie procesov; Podpora rozvoja vlastných analytických kapacít SP (Analytické centrum).

 -  -

• Efektívny manažment údajov v 

prostredí SP (MÚSP)

• Modernizácia dávkových agend 

SP

• Zavedenie pro-klientsky 

orientovaných procesov a služieb 

pre podporu klientov SP

• Budovanie analytických služieb 

pre podporu kontroly a 

32 850 000 €

34 Finančná správa SR Zefektívnenie správy daní a cla

Pokračovať v zefektívnení služieb poskytovaných FS klientom s dôrazom na znižovanie administratívnej záťaže pri plnení 

zákonných povinností v oblasti správy daní a cla poskytovaním elektronických, proaktívnych a ďalších služieb vrátane 

zabezpečenia súvisiaceho vzdelávania a príslušných foriem komunikácie k realizovaným zmenám. 

Optimalizácia vybraných interných procesov FS bude zameraná na zefektívnenie výkonu niektorých agend FS, na 

odstránenie duplicít vykonávania niektorých činností s cieľom dosiahnuť zlepšenie výkonov a výsledkov FS. V dôsledku 

realizácie rozsiahlych reformných zmien v organizácii najmä vplyvom optimalizácie interných procesov bude potrebné 

zabezpečiť príslušné vzdelávacie aktivity pre dotknutých zamestnancov, zefektívniť internú komunikáciu a poskytnúť 

dostatočné informácie 9 tis. zamestnancom FS. 

Zefektívnenie správy daní a cla 10 700 000,00 € -

35
Združenie miest a 

obcí Slovenska

Modernizácia miestnej územnej 

samosprávy

Monitoring, analýza a priebežné vyhodnocovania dopadov dobrých (z hľadiska udržateľnosti a inovácií) riešení. Vytvorenie 

priestoru na zdieľanú samosprávu a prevádzkovanie zdroja v praxi overených riešení pre ostatné samosprávy. Takto 

budú tvorené príklady dobrej praxe ako odporúčania na riešenie lokálnych problémov. 

Monitoring legislatívy v každej etape legislatívneho procesu a informovanie o každej fáze zmeny komunálnej 

legislatívy volených predstaviteľov a odborných zamestnancov miestnej územnej samosprávy odstráni časový stres 

súvisiaci s prípravami na potrebné zmeny v rozhodovaní s úpravy svojich právnych noriem. 

Dostatočnou informovanosťou sa predchádza rizikám súvisiacim s prijímaním rozhodnutí opierajúcich sa o neaktuálnu, 

prípadne pozmenenú právnu úpravu. 

Komparáciou efektivity výkonu originálnych a prenesených kompetencií získame cenné informácie o reálnom stave 

efektivity nášho modelu v porovnaní so štátmi, ktoré sú Slovensku blízke z hľadiska geografie, historickej skúsenosti, 

porovnateľných možností na ďalší rozvoj. S ich samosprávami máme dlhodobo aktívne, permanentné a bezprostredné 

kontakty vrátane cezhraničnej spolupráce. 

Modernizácia miestnej územnej 

samosprávy
4 394 560,00 € -



36

Úrad splnomocneca 

vlády SR pre rozvoj 

občianskej 

spoločnosti / sekcia 

informatiky, 

telekomunikácií a 

bezpečnosti MVSR

Register mimovládnych neziskových 

organizácií a Otvorený informačný 

systém mimovládnych neziskových 

organizácií

Zriadenie otvoreného, spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových 

organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Vytvorením OIS MNO a integrovaním na poskytovateľov informácií (najmä IS spomínané v spolupracujúcich 

subjektoch) dôjde k zefektívneniu podávania žiadostí o verejné zdroje a súčasne digitalizáciou a centralizáciou informácii 

cez 1 IS aj k efektívnejšiemu a zodpovednejšiemu výberu prijímateľov verejných zdrojov.

- -

● Elektronický register MNO

● Otvorený informačný systém 

MNO

8 500 000,00 €

 Dátová kancelária verejnej správy

5 100 000,00 €

 Rozvoj platformy integrácie 

údajov (nové centrálne služby)

Laboratórium lepších služieb   2 700 000,00 €
Konsolidovaná analytická vrstva 

verejnej správy

Útvar pre Behaviorálne inovácie 1 900 000,00 € Služba „Moje dáta“

38
Sekcia verejnej 

správy MV SR

Podpora medzinárodnej spolupráce 

zameranej na posilnenie výmeny 

skúseností a príkladov dobrej praxe 

medzi krajinami EÚ a OECD v oblasti 

reformy verejnej správy.

Rozvíjanie zručností zamestnancov štátnej správy je dôležité pre neustále zlepšovanie a prispôsobovanie schopností 

pracovných síl a budovanie ľudského kapitálu. Samozrejme je dôležité získavať kvalitných zamestnancov už počas ich 

výberu, ale v neposlednom rade je dôležitý aj rozvoj zručností a zvyšovanie odbornosti súčasných zamestnancov a 

vybudovať a prispôsobiť tak pracovnú silu ako podporu reformy verejného sektora a potrebám určenia a implementácie 

verejnej politiky a navrhovania a poskytovania služieb. V rámci národného projektu budú vykonávané, prezentovanie 

príkladov dobrej praxe počas stáži a účasti na medzinárodných konferenciách. Výsledkom budú odborne 

pripravení, vyškolení pracovníci VS schopní podporiť vykonávanie reformy VS vo jednotlivých oblastiach vrátane 

strategického plánovania, implementácie systémov procesného riadenia, merania výkonnosti procesov a kvality služieb, 

tvorbe politík a stratégií a iné.

Podpora medzinárodnej spolupráce 

zameranej na posilnenie výmeny 

skúseností a príkladov dobrej praxe 

medzi krajinami EÚ a OECD v oblasti 

reformy verejnej správy.

1 615 000,00 €  - 

ORG Názov Reformného zámeru OPIS/CIEĽ NÁZOV projektov OPEVS ALOKACIA OPEVS NÁZOV projektov OPII ALOKÁCIA OPII

39
Správa štátnych 

hmotných rezerv SR

Efektívna správa štátnych hmotných 

rezerv

Reformný zámer vychádza z predpokladu, že realizácia reformných krokov musí byť riadená a kvalitne pripravená, že musí 

vychádzať z komplexných údajov a z odborných skúseností s odhadom dopadov reformných krokov, z adekvátnej evidencie a 

z analýzy súčasných procesov a stavov v oblasti správy ŠHR. 

Reformný zámer je založený na analýze potrieb cieľových skupín, a to tak vo vnútri SŠHR SR, ktorými sú samotní 

zamestnanci zodpovední za riadenie a chod činností v zmysle zákonných kompetencií, ako aj smerom navonok k zmluvným 

partnerom SŠHR SR a k občanom a podnikateľom, ktorých ochranu a bezpečnosť je potrebné zabezpečiť. Jedným z hlavných 

princípov, ktorý sa sleduje aj na základe skúseností z minulosti, sú zásady kooperatívneho manažmentu ako nástroja na 

zosúladenie cieľov zainteresovaných subjektov. 

→ hlavný cieľ:

- zvýšenie efektívnosti správy ŠHR pre bezpečnosť obyvateľstva SR

→ čiastkové ciele:

- zlepšenie systému a úrovne zabezpečenia potravinovej a energetickej bezpečnosti SR, zlepšenie zabezpečenia súčasných 

potrieb občanov a podnikateľov

- zefektívnenie a sprehľadnenie procesov tvorby, hospodárenia a použitia ŠHR

- zníženie administratívnych nákladov, úspora času a finančných prostriedkov

- zjednodušenie komunikácie a interakcie s občanmi, podnikateľmi a subjektmi štátnej a verejnej správy

Efektívne štátne hmotné rezervy pre 

bezpečnosť obyvateľstva SR
1 734 260,00 €  - 

40

Úradu 

splnomocnenca 

vlády SR pre rozvoj 

občianskej 

spoločnosti

Kvalitnejšie verejné politiky 

prostredníctvom lepšieho poznania 

občianskej spoločnosti  

Hlavným cieľom reformného zámeru je kvalitnejšia tvorba verejných politík  a to prostredníctvom získavaných relevantných 

dát a informácií o celej občianskej spoločnosti. Súbor informácií o celej občianskej spoločnosti tak umožní verejnej správe a 

samospráve tvoriť verejné politiky na základe úplnejších aktuálnych a relevantných údajov (tzv. „data driven policy“) z 

oblasti občianskej spoločnosti. Súčasne umožní sledovať dopad verejných politík na občiansku spoločnosť. 

Kvalitnejšie verejné politiky 

prostredníctvom lepšieho poznania 

občianskej spoločnosti  

850 000,00 €  -

41
Národná agentúra 

pre sieťové a 

elektronické služby

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty 

digitálnych služieb pre občanov, 

podnikateľov a inštitúcie verejnej 

správy

Základným cieľom reformného zámeru je zamerať sa na rozvoj aktivít vedúcich k dosiahnutiu cieľov definovaných v NKIVS, to 

je (1) posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života občanov a (2) posun k službám zameraným na nárast 

konkurencieschopnosti podnikateľov prostredníctvom zabezpečenia jednoduchého vybavenia ich ŽS, ako aj (3) Umožnenie 

modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami, a to s prihliadnutím práve na oblasti analyzované v rámci 

pracovnej skupiny Lepšie služby.

Reformný zámer nadväzuje na NKIVS aj tým, že podporuje budovanie inovatívneho štátu a štátu fungujúceho na základe 

využívania znalostí. Výsledkami sa budú adresovať viaceré princípy informatizácie verejnej správy, a to najmä: Orientácia na 

klienta, Orientácia na služby, Proaktivita, Jednoduchá navigácia, Prístupnosť, Uniformita, Služby ako situácie, Transparentný 

prístup k službám, Jeden krát a dosť, Spätná väzba, Údaje sú dostupné a zdieľané, Spoločné používanie aplikácií, 

Jednoduché používanie aplikácií, Otvorené API, Modulárnosť, Vládny cloud prednostne, Auditovateľnosť.

Posilnenie schopností NASES za 

účelom poskytovania kvalitných 

digitálnych služieb prostredníctvom 

ÚPVS

1 200 000,00 €

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty 

digitálnych služieb pre občanov, 

podnikateľov a inštitúcie verejnej 

správy

25 000 000,00 €

7.zasadnutie HK 18.12.2017

37
Úrad podpredsedu 

vlády pre investície 

a informatizáciu 

Koncepčné budovanie digitálnej a 

inovatívnej VS
17 700 000,00 €

Zvýšenie inovačnej schopnosti verejnej správy (vďaka aplikácií experimentovania a realizácií odvážnych nápadov).

Zjednodušenie elektronických služieb (vrátane zvýšenia atraktívnosti, použiteľnosti) prostredníctvom behaviorálnych 

intervencií.

Zlepšenie rozhodovania vo verejnej správe vďaka zvýšeniu kvality a dostupnosti údajov vo verejnej správe a lepšiemu 

využívaniu údajov.



 Dátová kancelária verejnej správy

5 100 000,00 €

Laboratórium lepších služieb   2 700 000,00 €

Útvar pre Behaviorálne inovácie 1 900 000,00 €
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Ministerstvo 

zdravotníctva SR

Zlepšenie procesov verejného 

zdravotníctva a nové elektronické 

služby úradov verejného zdravotníctva 

v SR 

Stratégia EÚ v oblasti zdravia „Spoločne za zdravie“ je v plnej miere v súlade so všeobecnými cieľmi stratégie Európa 2020. 

Európa 2020 sa zameriava na transformáciu hospodárstva EÚ na inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu ekonomiku pre 

všetkých, ktorá nie je možná bez zdravého obyvateľstva. Dobrá úroveň verejného zdravia je základným predpokladom 

hospodárskej prosperity. Efektívne vynakladanie výdavkov na zdravie môže podporiť rast.

Európa potrebuje inteligentné investície v oblasti zdravia:

- efektívnejšie financovanie udržateľných systémov zdravotníctva;

- investovanie do zdravia ľudí, najmä prostredníctvom programov na podporu zdravia;

- investovanie do všeobecnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorá prispieva k zníženiu nerovností a boju proti 

sociálnemu vylúčeniu.

Komplexná stratégia EÚ Spoločne za zdravie reaguje na výzvy, ktorým čelia členské štáty prostredníctvom posilňovania 

spolupráce a koordinácie v rámci EÚ; dopĺňa vnútroštátne politiky v oblasti zdravia

V súlade s touto EU stratégiou schválila vláda SR tzv. Strategický rámec v oblasti starostlivosti o zdravie pre roky 2014 až 

2030 . 

Dokument pomenúva spoločné priority členských krajín Svetovej zdravotníckej organizácie pre európsky región WHO Europe 

v oblasti zdravotníctva, ktoré sú súčasťou dokumentu Zdravie 2020 (Health 2020). Tieto priority sú základným východiskom 

stanovenia priorít aj pre zdravotníctvo na Slovensku.

MZ SR si dáva týmto dokumentom za úlohu ísť v programovom a cieľovom kontexte s medzinárodnými autoritami v oblasti 

zdravia. 

Spoločné ciele tohto rámca sú:

1. významným spôsobom zlepšiť zdravotný stav a prosperitu populácie,

2. znížiť zdravotné nerovnosti,

3. posilniť verejné zdravie,

4. zaistiť, že zdravotné systémy orientované na ľudí sú univerzálne, udržateľné, spravodlivé a vysoko kvalitné.

1.Nové služby a postupy: 

Optimalizácia procesov verejného 

zdravotníctva (založená na výstupe 

projektu Optimalizácia procesov VS 

MV SR)               2.Zdravie vo 

všetkých politikách: zavedenie 

hodnotenia vplyvov na zdravie (HIA)

5 360 000,00 €
Integrovaný systém úradov 

verejného zdravotníctva
17 980 000,00 €

ORG Názov Reformného zámeru OPIS/CIEĽ NÁZOV projektov OPEVS ALOKACIA OPEVS NÁZOV projektov OPII ALOKÁCIA OPII
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Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny SR

Optimalizácia procesov Národného 

inšpektorátu práce

Hlavným cieľom reformného zámeru je predstaviť nové, technologicky inovatívne riešenie agendy výkonu inšpekcie práce v 

SR, zvýšiť efektivitu činnosti Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov prác a optimalizovať procesy verejnej moci. 

Súčasne dôjde k posilneniu elektronických nástrojov pre efektívne spracovanie a využívanie dát a bude zavedené 

poskytovanie elektronických služieb verejnosti, vrátane poskytovania otvorených dát. Realizácia projektu umožní zverejniť 

datasety v oblasti inšpekcie práce a nelegálneho zamestnávania vo forme prijateľnej pre iné inštitúcie aj open data. 

Zavedenie IS umožní občanom i právnickým osobám rýchly a spoľahlivý prístup k údajom inšpekcie práce, výsledkom 

vykonaných kontrol, ako i k možnosti nahlásenia nelegálnej práce a podozrení z nelegálneho zamestnávania. Rovnako bude 

vďaka projektu výrazne zefektívnená práca samotných zamestnancov Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce, 

ktorí získajú v reálnom čase prístup ku spisom, procesom,  stavom a časovým harmonogramom výkonu 

kontrol.Predkladateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako správca všetkých informačných systémov 

rezortu.  

Optimalizácie procesov a činností v 

rámci NIP a podriadených IP
1 400 000,00 € Elektronizácia služieb NIP 4 990 000,00 €

45

Ministerstva 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR

Zefektívnenie procesov a realizácie 

služieb v oblasti regionálneho školstva 

a uznávanie dokladov o vzdelaní 

a uznávanie odborných kvalifikácií zo 

zahraničia

Predmetom reformného zámeru je modernizácia a zlepšenie agend a služieb pokrývajúcich životné situácie cieľových skupín:

• Hlavnou cieľovou skupinou sú rodičia alebo zákonní zástupcovia, pri ktorých sa primárne predpokladá využívanie 

poskytovaných služieb, spolu s deťmi/žiakmi a poslucháčmi škôl a školských zariadení

• Ďalšou skupinou sú študenti vysokých škôl, ktorí využívajú služby v rámci svojho štúdia, alebo pre potreby komunikácie s 

ostatnými inštitúciami, napr. pre potreby svojho budúceho zamestnania.

• Ďalšou skupinou sú pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva, u ktorých sa predpokladá využitie služieb v 

rámci zamestnania a počas procesu zvyšovania kvalifikácie

• Ostatnou skupinou sú zástupcovia škôl a školských zariadení a zriaďovatelia škôl, kde sa predpokladá využitie služieb v 

rámci administratívnej činností súvisiacich s prevádzkou škôl a školských zariadení, prípadne podnikatelia a iné inštitúcie 

ktoré pri svojej činnosti prichádzajú do interakcie s osobami alebo procesmi v rámci regionálneho školstva (sociálne a 

zdravotné poisťovne, bankové inštitúcie, ..)

Okrem zamerania sa na riešenie životných situácií je v reformnom zámere zahrnutá samotná optimalizácia priebehu 

realizovaných procesov s prihliadnutím na predpokladaný spôsob realizácie a vybavovania cez automatizované systémy 

spracovania informácií. V rámci optimalizácie sa predpokladá aj prepracovanie a návrh nových procesov, ktorých spracovanie 

bude  prispôsobené požiadavkám na elektronickú komunikáciu.

- -

Zefektívnenie a elektronizácia 

procesov a služieb regionálneho 

školstva a uznávania dokladov o 

vzdelaní a uznávaní odborných 

kvalifikácií zo zahraničia - podpora 

životných situácií a procesov 

počas životného cyklu dieťaťa/ 

žiaka/poslucháča a ich zákonných 

zástupcov, podpora životných 

situácií pedagogických odborných 

a ostatných zamestnancov, 

zriaďovateľov

9 048 000,00 €

8.zasadnutie HK 12.03.2018

1. Rozvoj platformy integrácie 

údajov (nové centrálne služby)

2. Konsolidovaná analytická vrstva 

verejnej správy

3. Služba „Moje dáta“

4. Dátová integrácia

5. Dopytové projekty zavedenia 

„jeden-krát a dosť“

36 900 000,00 €

Úrad podpredsedu 

vlády SR pre 

investície a 

informatizáciu 
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Poskytovanie služieb, s ktorými môžu byť zákazníci spokojní, je o neustálom zlepšovaní technológií a procesov na základe 

spätnej väzby používateľov a ďalších spoľahlivých dát. Všetky úspešné podniky investujú do tejto oblasti značné zdroje. Pre 

verejnú správu však takýto zákaznícky orientovaný prístup nie je prirodzený, a preto bude musieť nájsť nové nástroje a 

postupy, ako sa s narastajúcim tlakom na svoju výkonnosť dokáže vysporiadať. Dôležité bude preto vytvoriť kapacity na 

kontinuálne zlepšovanie fungovania verejnej správy. Reformný zámer navrhuje vznik niekoľkých tímov, ktorých potreba bola 

podporená z veľkej časti pracovnými skupinami tvorenými odbornou verejnosťou z titulu podpory realizácie Národnej 

koncepcie informatizácie verejnej správy:

1. Dátová kancelária verejnej správy.

Problematika manažmentu kvality a  dostupnosti údajov verejnej správy si vyžaduje odbornú koordináciu procesov životného 

cyklu dát ako zberu, čistenia a spracovania dát, a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní 

moderných analytických nástrojov. Takéto úlohy chceme riešiť centrálne a profesionálne, aby sa pokryli témy ako: Kvalita 

údajov, Integrácia údajov, Prepojené dáta (Linked Data), Referenčné údaje a jeden krát a dosť, Osobné údaje (služba Moje 

dáta) a Analytické spracovanie údajov vo verejnej správe.

2. Laboratórium lepších služieb. 

Technicky zameraný tím, bude prichádzať s inováciami v oblasti informačných systémov a používateľských rozhraní pre 

elektronické služby verejnej správy s cieľom neustále zvyšovať používateľskú prívetivosť a agilne riešiť vznikajúce problémy. 

Spôsob práce takéhoto tímu bude založený na koncepte „skunk works “, kedy bude mať dostatočnú autonómiu a nebude 

zaťažovaný byrokratickými pravidlami, aby dokázal plne využiť svoj kreatívny potenciál. Tento tím bude tiež čerpať inšpiráciu 

napríklad z britskej organizácie „Government Digital Service“ alebo z americkej organizácie 18f.

3. Útvar pre Behaviorálne inovácie (gestor digitálneho front office)

Tím bude zložený z odborníkov na behaviorálne vedy a ekonómiu (koncept „Nudge“ podľa vzoru britského tímu „Behavioral 

Insights Team“). Vhodným nastavením takzvanej „architektúry výberu“ sa bude snažiť uľahčiť občanom a podnikateľom 

dodržiavať pravidlá tak, aby z toho mali čo najvyšší prínos a neprehliadli žiadne benefity, na ktoré majú nárok. Taktiež bude 

dohliadať na dodržovanie rámca tvorby digitalných služieb VS SR, ktoré zohľadňujú požiadavky na používateľskú prívetivosť 

pri interakcii s VS SR.

Koncepčné budovanie digitálnej a 

inovatívnej VS



Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1 2 000 000,00 € -

Efektívna činnosť NS – fáza 2 6 000 000,00 € -

47
Úrad pre verejné 

obstarávanie

Budovanie Inštitútu verejného 

obstarávania

Cieľom reformného zámeru je vybudovanie Inštitútu verejného obstarávania ako nástroja na efektívnejší výkon zverených 

politík a zlepšenie podmienok na rozhodovanie na základe dát a posilnenie transparentnosti v oblasti verejného obstarávania 

prostredníctvom systému open dát, efektívnejšie vzdelávanie problematiky verejného obstarávania a zvýšenie povedomia o 

sekundárnych aspektoch verejného obstarávania.        

Budovanie Inštitútu verejného 

obstarávania     
4 989 886,00 € -

48
Akadémia 

policajného zboru

Systematická podpora v boji proti 

prejavom extrémizmu a šíreniu 

propagandy v Slovenskej republike

Analýza stavu extrémizmu, terorizmu a šírenia propagandy v SR, tvorba metodík a legislatívy vrátane budovania kapacít 

verejnej správy v SR v oblasti eliminácie prejavov extrémizmu, terorizmu a podmienok pre šírenie propagandy. Budovanie 

spolupráce medzi všetkými relevantnými aktérmi vrátane výskumného, mimovládneho štátneho a samosprávneho sektora. 

Vzdelávanie inštitucionálnych kapacít VS a osvetové aktivity. Posilňovanie a inštitucionalizácia analytických kapacít v rámci 

realizácie politík na úseku vnútornej bezpečnosti štátu.

Systematická podpora v boji proti 

prejavom extrémizmu, terorizmu a 

šíreniu propagandy v Slovenskej 

republike

8 700 000,00 €

49 NASES
Transparentné rozhodovanie vo 

verejnej správe – fáza I

Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh schválila dňa 28.2.2017 dokument Manažment údajov, 

ktorý navrhuje riešiť problematiku zdieľania informácií o elektronických rozhodnutiach , či už medzi inštitúciami verejnej 

správy, ako i lepšie používanie rozhodnutí v elektronickej podobe na digitálnom trhu. Vníma sa najmä výrazná potreba 

uchovávať a pracovať s rozhodnutiami verejnej správy tak, aby bolo možné prepájať ich s ostatnými údajmi verejnej správy 

a zabezpečiť tak realizáciu princípu “jedenkrát a dosť”.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby reflektuje na vyššie uvedený dokument (manažment údajov) a pri 

príprave povinnej projektovej dokumentácie zohľadňuje aj novelizáciu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 

Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Elektronizácii rozhodnutí bola v minulosti venovaná primeraná pozornosť a v poslednej dekáde boli vybudované jednotlivé 

distribuované agendové systémy prijímania rozhodnutí (cca 80% z celkového počtu rozhodnutí) v každom rezorte zvlášť. 

Uvedené informačné systémy však nepokrývajú požiadavky princípu „jeden-krát a dosť“, preto je potrebné tieto jednotlivé 

informačné systémy a registre zjednotiť a poskytnúť im nadstavbu, ktorá bude schopná z jedného miesta vyhľadať a 

sprístupniť všetky rozhodnutia týkajúce sa autentifikovanej osoby, ktorá ich potrebuje.

Optimalizácia a štandardizácia tvorby 

elektronických rozhodnutí 
3 109 500,00 €

Implementácia 

Centrálnej evidencie 

elektronických rozhodnutí
14 500 000,00 €

ORG Názov Reformného zámeru OPIS/CIEĽ NÁZOV projektov OPEVS ALOKACIA OPEVS NÁZOV projektov OPII ALOKÁCIA OPII

50 Sociálna poisťovňa

Zvýšenie efektivity práce 

zamestnancov a modernizácia SP pre 

kvalitnejšie poskytovanie služieb 

svojim klientom a hodnotenie výstupov

Hlavným cieľom predloženého Reformného zámeru (RZ)je zvýšiť kvalitu vnútorných procesov, zvýšiť odbornú úroveň 

zamestnancov, a tým prispieť napĺňaniu očakávaní občanov. Predložený RZ sa zameriava na plnenie cieľov jednak z 

operatívneho hľadiska, ale aj z hľadiska dlhodobého rozvoja a zvyšovania kvality inštitúcie.

Pre naplnenie dlhodobej snahy Sociálnej poisťovne (SP) poskytovať služby pre verejnosť čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie, 

je veľmi dôležité, sústrediť sa na oblasť rozvoja interných ľudských zdrojov, ako aj na optimalizáciu a rozvoj poskytovaných 

služieb. Predložený RZ si kladie za cieľ prispieť k modernizácii riadenia ľudských zdrojov, zvýšiť kompetencie zamestnancov a 

skvalitniť procesy v SP. Okrem toho projekt prispeje k lepšiemu určovaniu strategického smerovania po roku 2020 a 

skvalitneniu služieb prostredníctvom komparácie SP s podobnými organizáciami v zahraničí a zavádzaním najlepších 

skúseností v oblasti objektivizácie strategických cieľov a smerovania. 

Zvýšenie efektivity práce 

zamestnancov a modernizácia SP pre 

kvalitnejšie poskytovanie služieb 

svojim klientom a hodnotenie 

výstupov

7 530 400,00 €  -

51
Ministerstvo 

spravodlivosti SR

Podpora mediácie ako alternatívneho 

riešenia sporov

Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia o mediácii zo strany sudcov, vyšších súdnych úradníkov a širšej verejnosti. Reformný 

zámer sa zameriava prednostne na mediáciu po začatí súdneho konania, v rámci ktorého sa javí možné a účelné, aby sa 

strany sporu pokúsili o zmier mediáciou. Špecifickým cieľom reformného zámeru je budovať inštitút mediácie  „zdola“ na 

princípe dobrovoľnosti, bez legislatívnych zásahov vytváraním podmienok pre vykonávanie mediácie v rámci súdneho 

konania, a to aj formou  zážitkového vzdelávania sudcov. Sudcovia a vyšší súdni úradníci prenesú do každodennej činnosti 

poznatky získané z oblasti mediácie a budú efektívnejšie motivovať účastníkov konania k využívaniu mediácie.

Podpora mediácie ako alternatívneho 

riešenia sporov
1 114 310,00 €  -

52

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky 

Optimalizácia procesov a tvorby politík 

MPRV SR a zapojených podriadených 

rezortných organizácií

Optimalizáciou vybraných procesov a implementáciou nových procesov zvyšovať efektívnosť, výkonnosť, kvalitu a uplatnenie 

inovatívnych prvkov do tvorby politík –RIU model a verejný dialóg potrebných pre reformu tvorby politík.

Optimalizácia procesov a tvorby 

politík MPRV SR a zapojených 

podriadených rezortných organizácií

10 027 338,40 €  -

1. Konsolidovaná údajová 

základňa v zdravotníctve
7 900 000,00 €

2. Dopytové projekty pre 

poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti

5 000 000,00 €

9.zasadnutie HK 21.05.2018

4 750 000,00 €
Reforma získavania a využívania dát 

v zdravotníctve

 Zvýšenie kvality zdravotníckej štatistiky pri znížení administratívnej záťaže zberu údajov, ktoré sú súčasťou poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nastavenia jasných metodík, postupov a procesov, zlepšenie kvality referenčných 

údajov v zdravotníctve, je potrebné zabezpečiť aby kmeňové údaje v zdravotníctve boli aktuálne,  zvýšenie transparentnosti 

poskytovania zdravotnej starostlivosti: zabezpečiť otvorené údaje v súlade s ochranou osobných údajov pre potreby 

analytického spracovania, zlepšenie kvality tvorby politík v zdravotníctve: zabezpečiť aby bol rozsah, kvalita a dostupnosť 

údajov o zdravotnej starostlivosti dostatočná – teda údaje pre potreby poskytovanie zdravotnej starostlivosti, dohľadu nad 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti, štatistické reportovanie, prijímanie politík a pod. sú k dispozícií online v požadovanej 

kvalite.

Lepšie riadenie zdravotníctva na 

základe dát (Data driven health care)

Ministerstvo 

zdravotníctva SR
53

Kancelária 

Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky

Kancelária Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky – Zefektívnenie 

činností 

Reformným zámerom je zefektívnenie činností Najvyššieho súdu, optimalizácia organizácie práce Kancelárie Najvyššieho 

súdu a implementácia inovatívnych riešení v súlade s cieľmi Operačného programu Efektívna verejná správa. Vybudovaním a 

následnou činnosťou analytických personálnych kapacít NS SR dôjde k zefektívneniu interných procesov rozhodovania 

Najvyššieho súdu a k zvýšeniu kvality súdnych rozhodnutí NS SR a k skráteniu dĺžky konaní. Zvýši sa miera vyriešenia 

prípadov a dôjde k skvalitneniu súdnych rozhodnutí a k výkonu súdnej moci s komplexnou pridanou hodnotou pre občana, 

efektívnejšie poskytovanie informácií a celkový prehľad o súdnych konaniach. Ďalším cieľom je transparentnosť a nezávislosť 

súdnictva, zlepšenie kvality právneho prostredia a zvýšenie dôveryhodnosti verejnosti v súdny systém. Zvyšovanie 

transparentnosti činnosti justície prostredníctvom sprístupňovanie informácií a dát verejnosti formou informačných centier 
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1. IS Regulácie a štátneho 

dohľadu 

(vrátaného jeho integrácie na 

monitorovaciu a meraciu techniku)

9 690 000,00 €

2. Informačný systém pre 

elektronické služby Regulačného 

úradu

4 670 000,00 €

55
Ministerstvo 

dopravy a výstavby 

SR

Zlepšenie verejných politík v oblasti 

dopravy, inovačnej kapacity v doprave 

a podpora partnerstva v zavádzaní 

inteligentnej mobility

Cieľom reformného zámeru je vytvoriť podmienky pre zlepšenie verejných politík v doprave, ktoré zvýšia kapacitu pre rýchle 

zavádzanie inovácií v doprave, najmä vyriešenie problematiky regulácie a testovania autonómnych vozidiel a ich používania 

v praxi. Dôležitá je v tomto smere dôrazná koordinácia dôležitých verejných a súkromných partnerov.

Zlepšenie verejných politík v oblasti 

dopravy, inovačnej kapacity v 

doprave a podpora partnerstva v 

zavádzaní inteligentnej mobility

6 430 000,00 € -

56

Úrad podpredsedu 

vlády SR pre 

investície a 

informatizáciu

Modernizácia procesov riadenia a 

zníženie administratívnej („paperless 

office“) záťaže na Úrade PVII

Cieľom projektu je zavedenie procesov moderného riadenia výkonnosti a kvality a zvýšenie efektivity riadenia ľudských 

zdrojov a správy majetku. Po analýze súčasného stavu budú navrhnuté nové postupy (optimalizované procesy) v oblasti 

riadenia  úradu. Pre nové postupy bude navrhnutý aj podporný IS (MIS). Počas projektu dôjde k implementácií nových 

postupov (optimalizácia procesov podľa metodiky MVSR) spolu s implementáciou MIS, ktorý bude automatizovať a dátovo 

podporovať všetky potrebné zmeny.

V oblasti tzv. back -office procesov dôjde k optimalizácii postupov, implementácií nových postupov do praxe, čo zásadným 

spôsobom prispeje k efektívnemu riadeniu ľudských zdrojov úradu a tiež k stransparentneniu použitia aktív úradu, ich 

obstarania atď. 

Moderný a efektívne riadený úrad 1 924 000,00 €
Informačný systém riadenia 

výkonnosti a podpory
5 902 000,00 €

ORG Názov Reformného zámeru OPIS/CIEĽ NÁZOV projektov OPEVS ALOKACIA OPEVS NÁZOV projektov OPII ALOKÁCIA OPII

57
Kancelária 

Najvyššieho súdu SR

Informačný systém  Kancelárie 

Najvyššieho súdu SR 

Hlavným cieľom predloženého Reformného zámeru (RZ)je zabezpečiť:

- Konsolidáciu riadenia KNS SR podľa výstupov procesného auditu,

- Umožnenie sprístupnenia anonymizovaných súdnych rozhodnutí ako aj ďalších informácií z Kancelárie Najvyššieho súdu vo 

formáte „otvorených dát“,

- Podporu elektronizácie rozhodovania KNS SR a podpora manažérskeho rozhodovania,

- Zjednocovanie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

- Správu judikátov (register judikátov, zverejňovanie judikátov, redakčný systém judikátov, vyhľadávanie judikátov),

- Zvýšenie kvality podkladov a automatizácia/zefektívnenie prístupu k podkladom pre rozhodovaciu činnosť Najvyššieho 

súdu,

- Sprístupňovanie informácií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu ČR a iných členských štátov 

Európskej únie, Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva,

- Zefektívnenie prerokúvania návrhu správy Najvyššieho súdu o aplikácii zákonov, zlepšenie prieskumnej činnosti a z toho 

vyplývajúce podnety na novú právnu úpravu v zmysle § 21 ods. 3 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 

- Zlepšenie revízií (v zmysle § 55 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

Informačný systém  Kancelárie 

Najvyššieho súdu SR 
6 500 000,00 €

58
Ministerstvo financií 

SR

Elektronická fakturácia vo verejnom 

obstarávaní

Cieľom RZ je:

- realizácia procesov evidencie a správy subjektov - dodávateľov a odberateľov (verejných obstarávateľov a obstarávateľov v 

zmysle príslušnej legislatívy), 

- evidencia a správa používateľov v rámci jednotlivých subjektov, 

- evidencia a sledovanie stavu jednotlivých obchodných prípadov (v zmysle právneho titulu viažuceho sa na zmluvu alebo 

objednávku medzi obchodnými stranami , ktoré vzišli z verejného obstarávania) a predovšetkým 

- vystavenie a doručenie elektronickej faktúry v rámci SR a EÚ v stanovenej európskej norme, rešpektujúc jej technické 

požiadavky a požiadavky na interoperabilitu v rámci EÚ. 

Riešenie pre elektronickú fakturáciu (B2G a G2G) bude pripravené tak, aby celý proces od vystavenia až po spracovanie e-

faktúry v ekonomických informačných systémoch na strane dodávateľa i odberateľa bolo možné vykonať aj automatizovane.  

Informačný systém elektronickej 

fakturácie (IS EFA)
5 017 872,00 €

59
Ministerstvo 

životného prostredia 

SR

Efektívna správa priestorových údajov 

a služieb 

Cieľom RZ je:

- Modernizované ľudské zdroje v oblasti správy priestorových údajov, 

- Vytvorenie podmienok efektívnejšej správy, harmonizácie a publikácie priestorových údajov, 

- Podporu systémov a procesov verejnej správy pre priestorové údaje a služby, 

- Sprehľadnenie podmienok prístupu k priestorovým údajom,  

- Podporu zvýšenia vyhlasovania referenčných datasetov priestorových údajov

- Vytvorenie metodiky pre efektívne spracovávanie, publikáciu a využívanie priestorových údajov

- Podporu procesu monitoringu a zlepšovania poskytovaných služieb, 

- Podporu pre zdrojové, referenčné a referencované údaje

- Identifikácia proaktívnych a podporných služieb generovaných z priestorových údajov

Efektívna správa priestorových 

údajov a služieb
3 638 000,00 €

Jednotný prístup k priestorovým 

údajom a službám
9 863 637,00 €

60

Národná agentúra 

pre sieťové a 

elektronické služby 

(NASES)

Verejný manažment otvorených a 

dôveryhodných dát

Cieľom RZ je: 

 - identifikácia  zlepšení a metód, ktoré prispejú k zlepšeniu využívania nástrojov a služieb NASES a tak sa zvýši aj schopnosť 

organizácií VS a samosprávy z pohľadu generovania, ukladania, zverejňovania, vyhľadávania dát a pod

 - vytvorenie metodík a postupov, ktoré  budú definované ako záväzné pre ostatné subjekty verejnej správy alebo iné 

subjekty, ktoré budú chcieť využívať služby platformy OPEN DATA

-  zlepšenie  komunikácie s poskytovateľmi dát, ako aj zapojenie samosprávy do publikovania datasetov

-  zabezpečenie implementácie definovaných služieb do praxe  

-  vytvorenie podpory pre archiváciu údajov 

Verejný manažment otvorených a 

dôveryhodných dát
3 750 000,00 €

Otvorené údaje 2.0 Rozvoj  

centrálnych  komponentov  pre  

kvalitné  zabezpečenie  

otvorených  údajov (projekt)

3 900 000,00 €

Dátová kancelária verejnej správy 5 100 000,00 €
Rozvoj platformy integrácie údajov 

(nové centrálne služby)
5 500 000,00 €

Laboratórium lepších služieb 2 700 000,00 €
Konsolidovaná analytická vrstva 

verejnej správy
5 200 000,00 €

3 994 000,00 €54

Úrad pre reguláciu 

elektronických 

komunikácií a 

poštových služieb

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho 

dohľadu elektronických komunikácií 

a poštových služieb a zlepšenie 

dostupnosti broadbandu

Reforma bude mať za následok významné posilnenie postavenia Regulačného úradu a UPVII v oblasti riadenia broadbandu 

a výkonu regulácie a štátneho dohľadu s ohľadom na potrebu realizácie priorít EK v oblasti jednotného digitálneho trhu a v 

súlade so závermi európskeho dokumentu Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe.

Posilnenie výkonu regulácie a 

štátneho dohľadu elektronických 

komunikácií a poštových služieb 

zlepšenie dostupnosti broadbandu

Cieľom RZ je najmä vytvoriť kapacity na kontinuálne zlepšovanie fungovania verejnej správy. Reformný zámer navrhuje 

vznik niekoľkých tímov, ktorých potreba bola podporená z veľkej časti pracovnými skupinami tvorenými odbornou 

verejnosťou z titulu podpory realizácie Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Dátová kancelária verejnej správy,                                                                                                                                                                                                                                         

- Laboratórium lepších služieb,                                                                                                                                                                                                                                                  

- Útvar pre Behaviorálne inovácie (gestor digitálneho front office)

Realizáciou plánovaných aktivít v oblasti využitia behaviorálnej vedy vo fungovaní VS na Slovensku príde k zvýšeniu 

dostupnosti a využiteľnosti vybraných verejných služieb resp. zvýšenia výkonnosti verejných politík, pri ktorých sa ukáže 

využiteľnosť behaviorálnych princípov. Okrem poukazovania na existujúce bariéry vo fungovaní VS, RZ bude aj informovať 

tvorcov politík o možnostiach ich odstraňovania v rámci existujúcich resp. nevytárania pri tvorbe nových politík. Cieľom 

behaviorálnych vied je využiť návrhy bez výrazných dodatočných nákladov, pružne v čase s cieľom zmenu odmerať.

10.zasadnutie HK 24.09.2018

Úrad podpredsedu 

vlády SR pre 

investície a 

informatizáciu 

(UPPVII)

Koncepčné budovanie digitálnej a 

inovatívnej VS
61



Služby "Moje dáta" 7 000 000,00 €

Dátová intregrácia 15 500 000,00 €

API Gateway Platforma pre 

publikovanie služieb štátu cez OpenAPI 

rozhrania

7 500 000,00 €

Dopytové projekty zavedenia "jeden-

krát a dosť" a manažment údajov 

inštitúcie verejnej správy

30 000,00 €

60
Slovenská inšpekcia 

životného prostredia

Zefektívnenie štátneho dozoru 

v starostlivosti o životné prostredie

Cieľom RZ je:

- transformácia organizácie – optimalizácia priebehu jej procesov, vytvorenie nových postupov, odstránenie zbytočných 

aktivít, zlepšenie riadenia jej výkonnosti a zavedenie riadenia kvality

- zlepšenie využívania dát pre svoje postupy a rozhodnutia, čo znamená integráciu s potrebnými IS verejnej správy, 

vytvorenie analytického nástroja a tiež interných kompetencií, pre tvorbu a použitie jeho výstupov

 - zvýšenie informovanosti a prevencie  s cieľom aj takto pomôcť v odvracaní rôznych environmentálnych katastrof a 

incidentov a zároveň posilniť funkciu verejného dohľadu občianskej spoločnosti

 - zavedenie komplexného informačného systému (Komplexný systém pre environmentálny dohľad - IS KSED), vrátane 

vybavenia zamestnancov potrebnými koncovými zariadeniami

Zefektívnenie postupov štátneho 

dozoru a integrovanej prevencie 

v starostlivosti o životné prostredie

2 017 000,00 €

Komplexný systém pre 

environmentálny dohľad (IS 

KSED)

9 703 000,00 €

60
Ministerstvo vnútra 

SR

„Podpora transformačného procesu 

okresných úradov pri poskytovaní 

proklientsky orientovaných služieb 

klientskych pracovísk“

Cieľom RZ je:

- zefektívnenie poskytovaných služieb verejnej správy 

 - podpora vybraných zamestnancov poskytujúcich proklientsky orientovaných služieb

 - podpora supervízie klientskych pracovísk

„Podpora transformačného procesu 

okresných úradov pri poskytovaní 

proklientsky orientovaných služieb 

klientskych pracovísk“

38 000 000,00 €

ALOKACIA OPEVS ALOKÁCIA OPII

281 893 641,40 € 689 376 775,22 €

Hlasovanie spôsobom per rollam

Cieľom RZ je najmä vytvoriť kapacity na kontinuálne zlepšovanie fungovania verejnej správy. Reformný zámer navrhuje 

vznik niekoľkých tímov, ktorých potreba bola podporená z veľkej časti pracovnými skupinami tvorenými odbornou 

verejnosťou z titulu podpory realizácie Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Dátová kancelária verejnej správy,                                                                                                                                                                                                                                         

- Laboratórium lepších služieb,                                                                                                                                                                                                                                                  

- Útvar pre Behaviorálne inovácie (gestor digitálneho front office)

Realizáciou plánovaných aktivít v oblasti využitia behaviorálnej vedy vo fungovaní VS na Slovensku príde k zvýšeniu 

dostupnosti a využiteľnosti vybraných verejných služieb resp. zvýšenia výkonnosti verejných politík, pri ktorých sa ukáže 

využiteľnosť behaviorálnych princípov. Okrem poukazovania na existujúce bariéry vo fungovaní VS, RZ bude aj informovať 

tvorcov politík o možnostiach ich odstraňovania v rámci existujúcich resp. nevytárania pri tvorbe nových politík. Cieľom 

behaviorálnych vied je využiť návrhy bez výrazných dodatočných nákladov, pružne v čase s cieľom zmenu odmerať.

Útvar pre Behaviorálne inovácie 1 900 000,00 €

Úrad podpredsedu 

vlády SR pre 

investície a 

informatizáciu 

(UPPVII)

Koncepčné budovanie digitálnej a 

inovatívnej VS
61


