ZÁPISNICA
z pracovného stretnutia zástupcov EUNIS Slovensko
s predstaviteľmi exekutívy SR
Termín konania rokovaní: 23.01.2019
Delegovaní členovia Predsedníctva EUNIS-SK: RNDr. Darina Tóthová, PhD.,
Ing. Jozef Koricina;
Členovia pracovnej skupiny Portál VŠ: Ing. Ľuboš Magát, Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:: Ing. Jaroslav Kmeť;
MŠVVŠ SR: Mgr. Martin Horňák;
Miesto konania: hotel LOFT, Štefánikova 4, Bratislava
Témy a priebeh rokovania
1) Možnosti využitia dopytovo orientovaných projektov
Generálny riaditeľ sekcie IT pre vládny a verejný sektor ÚPVII SR informoval
o dvoch operačných programoch, v ktorých od 14.3.2019 budú aj vysoké školy môcť
podávať projekty:
a)
OP Efektívna verejná správa
b)
OP Integrovaná infraštruktúra
K podaniu projektov je potrebné predložiť štúdiu realizovateľnosti. Bližšie informácie
budú zverejnené na webovom sídle ÚPVII.
2) Prepojenie portálu VŠ s ÚPVS www.slovesko.sk
Realizátori projektu Portál VŠ požiadali o pomoc s administratívnym procesom
potrebným na prepojenie www.PortalVS.sk s www.slovensko.sk. Ing. Jaroslav Kmeť
poskytne pracovnej skupine Portál VŠ zoznam spoločností, ktoré sú držiteľmi
akceptačných protokolov na softvérové moduly potrebné k prepojeniu s ÚPVS
a s tvorbou dátových formulárov. Členovia pracovnej skupiny odprezentujú na ÚPVII
funkcionality Portálu VŠ, ktoré sú rutinne využívané verejnosťou od roku 2007.
3) Možnosti pripojenia VŠ k systémom dostupným na ÚPVS
K požiadavkám VŠ na pripojenie do siete GovNet, bude potrebné zvolať pracovné
stretnutie s riadiacimi manažérmi NASES, aby boli poskytnuté informácie
o dostupných službách pre VŠ a podmienkach pristupovania používateľov z VŠ
k týmto službám.
4) Spoločný seminár EUNIS-SK a ÚPVII
Na objasnenie informácií o možnostiach využívania služieb vládneho cloudu a ÚPVS
širšej akademickej verejnosti je spoločným zámerom naplánovať v roku 2019 odborný
seminár.
5) Memorandum o spolupráci EUNIS-SK a ÚPVII
V prípade perspektívy dlhodobej vzájomnej spolupráce medzi EUNIS-SK a ÚPVII
bude možné prijať memorandum o spolupráci a výmene informácií v oblasti
informatizácie služieb v rezorte MŠVVŠ SR.
V Trnave, dňa 24.01.2019
Zapísal: Ing. Jozef Koricina
Schválil: RNDr. Darina Tóthová, PhD., prezidentka združenia EUNIS Slovensko

