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Vec
Rozhodnutie o osobitnom postupe
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej
len „MIRRI SR“) ako príslušný orgán podľa § 27 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z.
o informačných technológiách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o ITVS“) vo veci povolenia zmeny v rozsahu alebo spôsobe plnenia povinností
podľa zákona o ITVS, všeobecne záväzných predpisov vydaných na jeho vykonanie
alebo štandardov vo veci orgánu riadenia MIRRI SR, Sekcie Integrovaného regionálneho
operačného programu (ďalej len „orgán riadenia“) vydáva toto rozhodnutie o osobitnom
postupe, ktorým
povoľuje
orgánu riadenia zmenu v rozsahu plnenia povinností podľa ustanovení § 12 ods. 1 písm.
a) zákona o ITVS v rozsahu § 14, § 16, § 18 a § 19 vyhlášky ÚPVII č. 78/2020 Z. z.
o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, a to do 30.04.2022, počnúc
dňom účinnosti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie sa vzťahuje na informačnú technológiu: webové sídlo správcu
informačnej technológie MIRRI SR dostupné na adrese www.opbk.sk, s kódom
v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy pre objekt informačnej
technológie: isvs_5899.
Odôvodnenie
MIRRI SR bola dňa 15.04.2021 doručená žiadosť orgánu riadenia o povolenie zmeny
v rozsahu plnenia povinností podľa ustanovení § 12 ods. 1 písm. a) zákona o ITVS
v rozsahu § 14, § 16, § 18 a § 19 vyhlášky ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre
informačné technológie verejnej správy (ďalej len „vyhláška o štandardoch“) pre
informačnú technológiu www.opbk.sk, kód v centrálnom metainformačnom systéme
verejnej správy: isvs_5899.
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Na základe delimitačnej dohody (CEZ MPRV SR: 290/2020/MPRVSR-250, CEZ MIRRI
SR: 855/2020) medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len
„MPRV SR“) a MIRRI SR prešlo webové sídlo www.opbk.sk od 1.10.2020 pod správu
MIRRI SR.
Orgán riadenia svoju žiadosť odôvodnil najmä tým, že v období od 31.3.2017 do
30.04.2022 sa webové sídlo www.opbk.sk nevyužíva na aktívne administratívne účely.
Zároveň neexistencia finančných zdrojov neumožňuje rozvoj a úpravu webového sídla.
Podľa vyjadrení orgánu riadenia rozhodnutím o osobitnom postupe nedôjde k ohrozeniu
plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a spoľahlivosti prevádzky webového sídla
www.opbk.sk tak, ako to definuje § 27 ods. 2 písm. d) zákona o ITVS. V tomto prípade
nie je možné použiť postup podľa § 28 ods. 2 zákona o ITVS a orgán riadenia si tiež nie
je vedomý žiadneho osobitného predpisu, ktorý by MIRRI SR zakazoval vydať
rozhodnutie o osobitnom postupe v tejto veci.
V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona o ITVS môže orgán riadenia požiadať orgán
vedenia o povolenie zmeny v rozsahu alebo spôsobe plnenia povinností podľa tohto
zákona, všeobecne záväzných predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo štandardov,
ak sú splnené podmienky podľa odseku 2.
Podľa ods. 2 zákona o ITVS orgán vedenia môže vydať rozhodnutie o osobitnom
postupe, ak
-

-

by postup podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov
vydaných na jeho vykonanie alebo štandardov bol pre orgán riadenia, s ohľadom
na jeho finančné, personálne alebo technické kapacity alebo s ohľadom na
dôležitosť využívania informačných technológií na plnenie jeho úloh podľa
osobitných predpisov, spojený s mimoriadnou náročnosťou, podmienený
prekonaním mimoriadnych prekážok alebo by podstatne ohrozil plnenia iných
zákonných povinností,
nie je možné použiť postup podľa § 28 ods. 2,
to osobitný predpis nezakazuje, a
tým nedôjde k ohrozeniu plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a spoľahlivosti
prevádzky informačných technológií verejnej správy v správe orgánu riadenia.

Na základe predloženej žiadosti MIRRI SR posúdilo splnenie podmienok v zmysle vyššie
uvedeného ustanovenia § 27 ods. 1 a 2 zákona o ITVS, pričom bralo do úvahy najmä
príčiny, možnosti a potenciálne dopady, ktoré by rozhodnutie o osobitnom postupe mohlo
spôsobiť.
Webové sídlo, na ktoré sa rozhodnutie o osobitnom postupe vzťahuje, bolo oficiálnym
webovým sídlom Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „OP BK“)
spravovaného MPRV SR v období rokov 2007 až 2013 a bolo hlavným nástrojom
informovania o OP BK. Okrem programovej a riadiacej dokumentácie sa na ňom
zverejňovali informácie o výzvach, realizovaných projektoch a ďalšie informácie potrebné
pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a širokú verejnosť. Na vznik a rozvoj
webového sídla boli v minulosti vyčlenené finančné prostriedky vrátane personálneho
zabezpečenia.
Podpora OP BK pre obdobie rokov 2007 až 2013 bola ukončená ku dňu 31.03.2017.
Rovnako boli ukončené všetky aktivity v rámci OP BK ako projekty, podpora,
medializácia, či personálne kapacity. K ukončeniu OP BK došlo po akceptovaní
záverečnej správy o vykonaní operačného programu ROP Európskou komisiou dňa
30.04.2018. Ukončením operačného programu bola ukončená aj oprávnenosť výdavkov
na správu a údržbu webového sídla a od tohto roku neboli alokované žiadne finančné
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prostriedky na samotný rozvoj uvedeného webového sídla. Posledná aktualizácia
webového sídla www.opbk.sk prebehla dňa 01.02.2016.
Orgán riadenia v zmysle Systému riadenia 2007 – 2013 a v zmysle Metodického pokynu
CKO č. 16 AKT. 1 predĺžil obdobie funkčnosti webového sídla www.opbk.sk o jeden rok
od uplynutia prechodného trojročného obdobia od oficiálneho ukončenia operačného
programu, a to do 30.04.2022.
V novom programovom období od roku 2014 do roku 2020 bola podpora regiónov
realizovaná už prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu
(ďalej len „IROP“), ktorého riadiacim orgánom bolo MPVR SR a pre ktorý bolo zriadené
nové webové sídlo dostupné na adrese www.irop.sk.
Na základe uvedeného dospelo MIRRI SR k záveru, že rozhodnutie o osobitnom postupe
nebude mať vážny dopad na elektronické služby, ktoré sa informačnou technológiou
zabezpečujú, keďže OP BK bol nahradený novým operačným programom IROP a
webové sídlo www.opbk.sk sa nevyužíva na aktívne administratívne účely.
Rovnako z vyššie uvedených skutočností možno usúdiť, že postup podľa § 12 ods. 1
zákona o ITVS v rozsahu § 14, § 16, § 18 a § 19 vyhlášky o štandardoch by bol v tomto
prípade pre orgán riadenia spojený s mimoriadnou náročnosťou, a to s ohľadom na jeho
finančné, personálne, technické kapacity ako aj na dôležitosť využívania informačných
technológií na plnenie jeho úloh podľa osobitných predpisov.
MIRRI SR v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona o ITVS dočasne povoľuje orgánu
riadenia na obdobie do 30.04.2022 zmeny v rozsahu plnenia povinností špecifikovaných
vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie ani iný opravný prostriedok.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom
metainformačnom systéme verejnej správy.

jeho

zverejnenia

v centrálnom

Ing. Mgr. Andrej Kramár
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie ITVS
(elektronicky podpísané podľa zákona č. 272/2016 Z. z.
o dôveryhodných službách)
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