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Ministerstvo hospodárstva SR  (MH SR)  ukončilo v aktivity projektu s názvom Elektronizácia služieb MH 
SR.  Jeho zámerom bolo vybudovanie integrovaného informačného systému MH SR založeného na princípoch a 
smerovaní definovanom v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy ako rezortného centra zdieľaných 
služieb, ktoré zabezpečuje elektronizáciu vybraných služieb pre verejnosť. 

Projekt je integrálnou súčasťou koncepcie eGovernmentu, ktorá vytvára integračnú základňu pre elektronické 
služby celej verejnej správy SR. Projekt ES MHSR pokrýva časti agendy štátnej správy, ktorá výsledkami 
a výstupmi projektu sa spolupodieľa na dosahovaní stanovených strategických cieľov tejto koncepcie.  Jedným 
z účelov koncepcie eGovernmentu je zníženie administratívneho zaťaženia verejnosti v procese správnych 
konaní, vybavovania žiadostí a podnetov, ale aj zvýšenie samotnej výkonnosti verejnej správy. Cieľom je úspora 
času a nákladov a zvýšenie transparentnosti poskytovaných služieb a lepšia prístupnosť pre občanov so 
špecifickými potrebami.  

Projekt bol realizovaný v prepojení na národné projekty zamerané na budovanie systému 
eGovernmentu.  Vzájomná prepojenosť informačných systémov a využívanie  spoločných dát bude mať pozitívny 
dopad na fungovanie verejnej správy, efektívnosť jej činnosti a dôjde k zníženiu časového a finančného 
zaťaženia občanov. 

Výsledky projektu: 

V rámci nového informačného systému sa zaviedlo 15 informačných služieb, 13 transakčných služieb a 10 
služieb interaktívneho poradenstva, ktoré prispejú k zvýšeniu spokojnosti občanov, podnikateľov i ostatnej 
verejnosti s verejnou správou. Uvedené služby pokrývajú agendu Ministerstva hospodárstva SR a ďalších 
partnerských organizácií (Slovak Business Agency, SARIO).  

• Počet zavedených elektronických služieb dostupných online v celkovom počte 38. 
• Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov 

je 37. 
• Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov je 

18. 

Zavedenie elektronických služieb zrýchli a zefektívni proces na poskytovanie informácií a vybavovania rôznych 
žiadostí rezortu prostredníctvom internetu pre širokú verejnosť a podnikateľov, ktoré sú orientované na podporu 
podnikania. Medzi služby orientované na podporu podnikania patria napríklad: 

• služby vzdelávania pre exportérov, 
• služby poskytovania informácií o nehnuteľnostiach ako miesta pre priemyselný park („brown field“ alebo 

„green field“), 
• služby elektronického prijímania hlásení od vybraných podnikateľských subjektov, 
• služby podpory podnikateľov (vzdelávanie malých a stredných podnikateľov (MSP), nadväzovanie 

spolupráce MSP s partnermi a pod.), 
• služby podpory investícií a podpora exportu (napr. podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných 

partnerov a pod.), 
• vybrané služby udeľovania licencií v kompetencii rezortu, 
• služby poskytovania dotácií v kompetencii rezortu a pôžičiek pre MSP. 

Uvedené služby ako i ďalšie služby je možné nájsť na stránkach: https://portal.mhsr.sk 

Projekt bol realizovaný od konca roka 2013 v dvoch fázach a bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra. 



 
Na financovaní projektu, ktorého celková hodnota  je 8 664 000 eur sa podieľa Európska únia nenávratným 
finančným príspevkom vo výške 75,31% z celkovej hodnoty. Príspevok zo štátneho rozpočtu tvorí 13,29% a 
zvyšných 11,40% financuje štátny rozpočet na báze princípu pro rata. 
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