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Vyjadrenie  

predkladateľov 

1.

peter_k

peter_kulich

Víťaz Platforma Slovensko.Digital Awards 2016

super by bolo, keby ste urobili take on-line predstavenie toho projektu a zverejnenej 

dokumentacie:

• ciele projektu,

• ake realne problemy mate a potrebujete ich riesit,

• ako ste namysleli riesenie identoifkovanych problemov,

• v com vidite rizika,

• co zverejnujete,

• v com by ste uvitali spatnu vazbu

• atd.

takto by ste dostali strukturovanejsiu spatnu vazbu a ziskate aj viac ludi, lebo si nebudu 

musiet tolko toho studovat, reps. lepsie poruzumeju vasmu problemu, zmyslaniu a 

rychlejsie sa zorientuju v dokumentacii

Prezentáciu sme zavesili na webové sídlo ÚV SR. Vzhľadom na to, že ide o zdedený 

projekt, chceli sme si revíziu ešte overiť s komunitou, otvoriť takto vzťahy, získať iný 

pohľad a odstrániť prípadné nedostatky.

vysvetlená

2

rotteast

rotteast

• myslite že je skutočne realne začať v marci 2022? Keďže ste poradca premiéra asi mate 

aký taký prehľad koľko projektov stihlo spustiť, vyhodnotiť, overiť verejne obstarávanie za 

menej ako 6 mesiacov.

• je možné nájsť hodnotenie UHP pre tento projekt?

Ďakujem

Sme si vedomí nahustených termínov aj vzhľadom na končiace sa EŠIF programové 

obdobie. Využijeme všetky skúsenosti a schopnosti interného tímu, aby sme projekt 

úspešne realizovali.

Štúdia uskutočniteľnosti projektu „Manažment údajov Úradu vlády Slovenskej 

republiky“ bola schválená MIRRI pred podaním ŽoNFP 

https://data.gov.sk/id/egov/project/549. UHP v čase vyhlásenia dopytovej výzvy 

vytváral hodnotenia pre IT projekty nad 10milión EUR a projekty, ktoré mali nižší 

rozpočet boli predložené na rokovanie Riadiaceho výboru OPII PO7. Dopytové projekty 

nespĺňali uvedené podmienky hodnotenia UHP, preto nebolo UHP zapojené do 

procesu posúdenia a hodnotenia dopytových projektov.

Vzhľadom na zmenu v čase, kedy UHP znížilo výšku rozpočtu projektov, ktoré hodnotí 

na 1milión, sme podali žiadosť na UHP. Ešte stále čakáme na vyjadrenie pred 

vyhlásením VO.

Medzičasom sme chceli získať aj feedback od komunity.

vysvetlená
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