
   
 

TLA!OVÁ SPRÁVA 
 

Praktické v"sledky budovania eGovernment-u  
v oblasti samosprávy 

Pracovn! odborn! seminár 

D"a 23.novembra 2010 sa v priestoroch informa#no-turistického centra vo Svätom Jure uskuto#nil pracovn! odborn! 
seminár „Praktické v!sledky budovania eGovernment-u v oblasti samosprávy“. Seminár pripravilo a organizovalo 
mesto Svät! Jur v spolupráci so Zdru$ením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Úniou miest Slovenska (ÚMS). Zá%titu 
nad t!mto odborn!m podujatím prevzal Ing. Martin Ková#, splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, 
integrovan! mana$ment povodí a krajiny. 

V programe seminára boli akcentované 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 legislatíva v oblasti eGovernmentu 
! Stav a v"h&ad OPIS v oblasti samosprávy 

Pozvanie prijali primátori, starostovia, prednostovia, mana$éri i odborníci mestsk!ch a obecn!ch 
úradov, predstavitelia a zástupcovia akademickej obce a odbornej sféry z tretieho, privátneho i verejného sektora. 
Pozvanie prijalo celkom 64 ú#astníkov. 

Úvodné slovo predniesli Milan Mu%ka, v!konn! podpredseda ZMOS, Marián Minarovi#, generálny sekretár Únie 
miest Slovenska a Alexander Achberger, primátor mesta Svät! Jur. 

V odbornom programe vystúpili: Peter Fedák projektov! mana$ér Capgemini Slovensko s.r.o., Milan Galanda 
advokát a poradca v oblasti legislatívy verejnej správy, Ján Domanku% a Augustín Mrázik z firmy ARS NOVA s.r.o., 
Tomá% Sabol prodekan a Ján Hre"o vedecko-v!skumn! pracovník Ekonomickej fakulty Technickej univerzity 
v Ko%iciach,  Pavol Fri# zo spolo#nosti DITEC, a.s., Katarína Slezáková a Pavol Terpák zo spolo#nosti Centire s.r.o. 
a Peter Druga odborn! konzultant v oblasti verejnej správy. 

Praktické v!sledky a skúsenosti z uplatnenia nov!ch programov, ktoré u$ v predstihu zoh&adnili v sú#asnosti 
prebiehajúci legislatívny proces, prezentovali predstavitelia a v!konní mana$éri mesta Svät! Jur a mestsk!ch #astí hl. 
m. SR Bratislavy – Staré Mesto a Devín. 

Vä#%ina prítomn!ch sa aktívne podie&ala na interaktívnej diskusii a na formovaní záverov a odporú#aní: 
 

Odporu$enie vláde SR, Národnej rade SR a riadiacim orgánom OPIS: 
• Ur!chlene vytvori' v rámci legislatívneho rámca a OPIS predpoklady pre ú#innú elektronizáciu #innosti 

samospráv a elektronického prístupu ob#anov k slu$bám samosprávy tak, aby boli vytvorené rovnocenné 
mo$nosti pre samosprávy miest a obcí a ich obyvate&ov bez oh&adu na ve&kos' a lokalitu sídla. 

• Akcentova' prioritu elektronizáciu samospráv v rámci OPIS a zv!%i' rozsah finan#n!ch príspevkov, 
vzh&adom na skuto#nos', $e k&ú#ov!m faktorom elektronizácie celej spolo#nosti je zv!%enie informatickej 
gramotnosti a prístupov!ch mo$ností #o naj%ir%ieho po#tu obyvate&ov, pri#om pre vä#%inu obyvate&ov 
Slovenska je miestna samospráva ich najv!znamnej%ím a najbli$%ím orgánom verejnej správy. 

 Odporu$enie pre samosprávy: 
• V rámci svojich konkrétnych mo$ností a potrieb, ako aj na základe záujmu obyvate&ov samostatne nasadzova' 

dostupné prostriedky a elektronické slu$by, zvy%ova' tak technickú spôsobilos' a akceptáciu elektronick!ch 
prostriedkov u obyvate&ov a prispieva' k otvorenosti samosprávy vo#i verejnosti. 

• Pri vytváraní vlastn!ch rie%ení dodr$iava' %tandardy v oblasti informatizácie verejnej správy a prepojite&nos' 
s existujúcimi a pripravovan!mi lokálnymi, ale najmä s centrálnymi registrami a systémami. 

 
 
Vo Svätom Jure, d!a 23.11.2010         


