Praktické v!sledky budovania eGovernment-u
v oblasti samosprávy
Pracovn! odborn! seminár
Organizátor – mesto Svät! Jur
v spolupráci so Zdru"ením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Úniou miest Slovenska (ÚMS)
pod zá"titou Ing. Martina Ková#a, splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu
Termín konania: utorok 23. novembra 2010, 9:00 – 16:00 hod.
Miesto konania: Informa#né turistické centrum, Horné predmestie #.64, 900 21 Svät! Jur

Hlavné témy:
Aktuálny stav budovania slu"ieb eGovernmentu v oblasti samosprávy
• Praktické v!sledky a skúsenosti, konkrétne prípady nasadenia
Novela Ob#ianskeho zákonníka – zverej$ovanie zmlúv, faktúr a objednávok od 1.1.2011
• Aktuálna a navrhovaná legislativa v oblasti eGovernmentu
• Stav a v!h%ad OPIS v oblasti samosprávy
•

•

Program seminára:
9:00

OPIS a o!akávania samospráv v oblasti elektronizácie
procesov

Milan Mu"ka, v!konn! podpredseda ZMOS

9:30

eGovernment na úrovni samosprávy

Peter Fedák, projektov! mana$ér, Capgemini
Slovensko s.r.o.

10:00

Informatizácia a internetizácia územn"ch samospráv

Marian Minarovi#, generálny sekretár ÚMS

10:30

Elektronická a transparentná samospráva

Alexander Achberger, primátor, Svät! Jur

10:40

Zverej#ovanie zmlúv a faktúr – zav$%enie procesu budovania
transparentnej samosprávy

Andrej Petrek, starosta Bratislava-Staré Mesto

10:50

Praktické skúsenosti z budovania eGovernmentu v Devíne

%ubica Kolková, starostka, Bratislava-Devín

11:00

Mesto Svät" Jur chce komunikova& s ob!anmi elektronicky

Marianna Fiamová, prednostka, Svät! Jur

11:30

Legislatívny rámec pre budovanie eGovernmentu

Milan Galanda, advokát, poradca v oblasti legislatívy
verejnej správy

12:00

Register zmlúv, faktúr a objednávok ako eGov slu'ba pre
samosprávy

Ján Domanku", ARS NOVA spol. s r.o.

12:30

V"sledky európskych v"skumn"ch projektov v oblasti
eGovernmentu

Tomá" Sabol – Ján Hre&o, EkF TU Ko"ice

13:00

Prestávka

13:30

Zákon o elektronickej verejnej správe – !o od neho mo'no
o!akáva&

Pavol Fri#, DITEC a.s.

14:00

Elektronické slu'by samospráv na dosah

Katarína Slezáková – Pavol Terpák, Centire spol. s r.o.

14:30

V"voj eGovernmentu – Slovensko vs. Európska únia: v"zvy
pre budúcnos&

Peter Druga, konzultant v oblasti verejnej správy

15:00

GovIS a eGov slu'by – integra!ná platforma pre informa!né
systémy samospráv

Augustín Mrázik, ARS NOVA spol. s r.o.

15:30

Panelová diskusia eGovernment pre samosprávy: ako (alej ?

Moderátor: Peter Druga

16:00

Ukon#enie seminára, závery

Tézy zamerania a programu seminára:
Elektronizácia verejnej správy na Slovensku patrí medzi najv!znamnej"ie úlohy a v!zvy sú#asnosti. V ostatnej dobe bolo v rámci
OPIS zahájen!ch viacero projektov elektronizácie a informatizácie v "tátnej správe, cie'om vytvori( centrálne informa#né
systémy vo viacer!ch rezortoch (vnútro, zdravotníctvo, kataster...).
V oblasti samosprávy je situácia zlo$itej"ia. Nielen "irok!m rozsahom a záberom oblastí, ktoré je potrebné v #innosti samospráv
informatizova(, ale aj vysok!m stup&om heterogénnosti, geografickej závislosti a rozdielneho stup&a vybavenosti u$ v sú#asnosti.
Projekty v rámci OPIS boli pre samosprávy zahájené na úrovni VÚC a krajsk!ch miest, )al"ie v!zvy a projekty sú pozastavené.
Samosprávy sa na rozdiel od centrálnych in"titúcií vyzna#ujú vy""ím stup&om priameho kontaktu s ob#anom. Pre ve'kú #as(
obyvate'ov Slovenska je ich obecn! úrad jedin!m miestom, kde vybavujú svoje úradné zále$itosti. Tento spôsob úradnej
komunikácie bude v blízkej budúcnosti roz"íren! o slu$by eGovernmentu s priamym prístupom cez Internet (z domu).
Vo v"eobecnosti sa dá poveda(, $e v oblasti eGovernmentu a elektronizácie #inosti samospráv Slovensko „dobieha zme"kan!
vlak“. Pri celkovom hodnotení elektronizácie verejnej správy v rámci EÚ patrí Slovensko medzi "táty s najni$"ím stup&om
elektronizácie vo v"etk!ch oblastiach. Predbehli nás dokonca mnohé postsocialistické "táty napriek tomu, $e Slovensko v in!ch
oblastiach a ekonomick!ch ukazovate'och patrí k európskej "pi#ke.
Dôvodom je zanedbanie tejto v!znamnej oblasti v uplynul!ch 10 rokoch. Elektronizácia r!chlo prenikla do v"etk!ch oblastí
$ivota – od komunikácie a médií cez bankovníctvo a obchod a$ do sociálnych oblastí, ako je kultúra, umenie a zdru$ovanie
ob#anov. Technologicky ni# nebránilo vyu$itiu t!chto postupov a techník aj vo verejnej správe, av"ak "tát na to pred cca 10 rokmi
nevytvoril potrebné predpoklady v oblasti verejného práva – s v!nimkou elektronického podpisu, ktor! v"ak bol do legislatívy
implementovan! nesystémovo a v praxi sa podnes – po viac ne$ 8 rokoch – z rôznych dôvodov roz"iruje len pomaly.
Pritom práve elektronizácia v strednodobom a dlhodobom v!h'ade mô$e prines( zna#né úspory verejn!ch v!davkov. Zv!"i sa
efektívnos( #innosti úradov pri ni$"om po#te administratívnych pracovníkov, skrátia sa lehoty konaní a zjednodu"í sa prístup
ob#anov ku v"etk!m slu$bám verejnej správy. Nemenej dôle$it!m aspektom je zv!"enie prístupnosti a transparentnosti verejnej
správy vo#i verejnosti a t!m zv!"enie ich dôvery k verejnej moci.
V sú#asnosti je vládou SR kladen! vysok! dôraz na maximálnu otvorenos( a transparentnos( verejnej správy a jej sprístupnenie
ob#anom prostredníctvom Internetu. Pod'a pripravovanej novely Ob#ianskeho zákonníka budú v"etky verejnoprávne subjekty od
januára 2011 povinné zverej&ova( zmluvy, faktúry a objednávky. Medzi najv!znamnej"ie zámery patrí nedávno zverejnen!
legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe.
Napriek tejto situácií, alebo mo$no práve v jej dôsledku niektoré samosprávy samy prichádzajú s rie"eniami, ktor!mi sa viac
otvoria vo#i svojim ob#anom a verejnosti a elektronicky im sprístupnia informácie a aj interaktívne slu$by.
Seminár má pracovn! charakter, jeho cie%om je oboznámi& funkcionárov a pracovníkov samospráv s praktick!mi
a reálnymi v!sledkami a skúsenos&ami elektronizácie v oblasti samosprávy na príkladoch konkrétnych projektov. 'al(ím
cie%om je otvorenie diskusie o )al(om spôsobe elektronizácie v oblasti samospráv v kontexte akútnych potrieb a
pripravovan!ch legislatívnych zámerov.
Zámerom seminára je vzájomná v!mena skúseností. Prihlásení ú#astníci majú mo"nos& prednies& vlastn! krátky
príspevok, najmä informova& o vlastn!ch konkrétnych projektoch a rie(eniach.

Partneri

