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1. WiFi4EU – Zverejnené informácie

WiFi4SK 2

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pre-obyvatelov-eu

a. Poukážková schéma – obce a združenia obcí – priestranstvá na ktorých nie je dostupne žiadne komerčné 
pokrytie WiFi.

b. Úhrada nákladov až do výšky 100 % (15 tisíc EUR) - len na CAPEX (zariadenia, inštalácia), 

c. Príjemca bude najmenej 3 roky platiť za samotné pripojenie (poplatky za internet), prevádzku a údržbu 
technického vybavenia.

d. Celkovo 120 miliónov EUR pre 6-8 tisíc miestnych komunít pre celú EÚ

e. V každom kole 15 poukážok rezervovaných pre každý jeden štát – spolu je plánovaných 5 kôl do konca 
roku 2020

f. Portál EK na registráciu (obce aj firmy) bude spustený v ½ marca a prvá výzva bude vyhlásená po ďalších 6-8 
týždňoch.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pre-obyvatelov-eu


2. WiFi4SK – štádium prípravy
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a. Hlavným motívom je rozšírenie očakávaných pozitívnych dopadov WiFi4EU na čo najviac obyvateľov a návštevníkov 
SR

b. Kľúčovým cieľom je nastaviť jej atribúty tak, aby boli čo najidentickejšie s podmienkami WiFi4EU

c. Základné technické podmienky prebraté z doposiaľ zverejnených informácií WiFi4EU

d. Rozdiely oproti WiFi4EU:

1. Nebudú použité poukážky ale ŽoNFP

2. Určená minimálna kvalita Internetového pripojenia 30 Mbit/s v zmysle OPII 

e. Z toho dôvodu bude maximálne zjednodušený formulár ŽoNFP

f. Paralelne písaná Štúdia Uskutočniteľnosti bola pripravená do stavu, že môže začať jej pripomienkovanie



3. Dopytové výzvy OPII
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ÚPPVII pripravuje výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov, ktorých cieľom je mobilizovať potenciál 
zlepšenia informačných systémov viacerých orgánov verejnej správy, ktorý nie je možné riešiť centrálnym 
projektom.

V tejto fáze ide o  oblasti:

▪ Manažment rezortných údajov (dátová konsolidácia  dátová integrácia)
▪ Drobné zlepšenia rezortných eGovernment služieb

Dopytovo-orientované projekty vždy nadväzujú na národné projekty tak, aby sa ich výsledok vzájomne 
multiplikoval. 



4. Manažment rezortných údajov
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▪ Cieľom je akcelerovať zvyšovanie kvality údajov v rezortoch a pripájanie na platformu dátovej integrácie, v súlade so 
strategickými cieľmi, ako predpokladu pre realizáciu 1x a dosť, služby Moje dáta, analytické využívanie údajov, ako 
aj ďalšie budovanie spoľahlivých služieb eGovernmentu

▪ Konkrétne podmienky a špecifikácie budú definované v štúdii uskutočniteľnosti, ktorú vypracuje ÚPPVII

Relevantné oblasti aktivít:

▪ Konsolidácia údajovej základne a zdieľanie dát v rámci rezortu

▪ Nastavenie riadenie životného cyklu dát a riadenia kvality údajov na úrovni rezortu, nastavenie procesov na 
riadenie a meranie kvality údajov a splnenie cieľov pre kvalitu údajov 

▪ Vyčistenie údajov v informačných systémov inštitúcie, stotožňovanie a synchronizácia údajov

▪ Pripojenie na platformu dátovej integrácie (realizovanie integrácie na CSRU na strane OVM – poskytovanie 
referenčných údajov, konzumovanie referenčných údajov

▪ Identifikovanie osobných údajov a zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle GDPR, príprava údajov pre 
službu „Moje dáta“

▪ Integrácia agendových IS so spoločnými modulmi



5. Drobné zlepšenia rezortných eGovernment služieb
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▪ Vylepšenia existujúcich elektronických služieb orgánov verejnej moci, príp. vybudovanie nových služieb

▪ Cieľom sú také vylepšenia, ktoré budú mať priamy dopad na občana / podnikateľa, a teda povedú k výraznému 
zvýšeniu využívania predmetných elektronických služieb

▪ Zameranie na služby spadajúce do prioritných okruhov životných situácií, hodnotené aj na EÚ úrovni

▪ Presný návrh riešenia špecifikuje žiadateľ v ním vypracovanej štúdii uskutočniteľnosti

Relevantné oblasti aktivít:

▪ Redizajn služby za účelom zlepšenia používateľskej skúsenosti (UX) – webové rozhranie, formuláre

▪ Realizácia multikanálového prístupu k službám s cieľom poskytnúť občanovi / podnikateľovi možnosť  využitia 
alternatívnych obslužných kanálov pri komunikácii v OVM

▪ Realizácia platby kartou

▪ Zjednodušenie a sprehľadnenie poskytovaných informácií, FAQs, umožnenie štruktúrovanej spätnej väzby od 
občana / podnikateľa so zabezpečením jej ďalšieho spracovania

▪ a iné



Ďakujem za pozornosť
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