
 

Praktické výsledky budovania eGovernment-u  

v oblasti samosprávy 

Pracovný odborný seminár 

Organizátor – mesto Svätý Jur 

v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Úniou miest Slovenska (ÚMS) 

pod záštitou Ing. Martina Kováča, splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu 

Termín konania: utorok 23. novembra 2010, 9:00 – 16:00 hod. 

Miesto konania: Informačné turistické centrum, Horné predmestie č.64, 900 21 Svätý Jur 

Účasť na seminári je bezplatná, účastníkom bude poskytnuté občerstvenie v priebehu seminára 

Hlavné témy: 

 Aktuálny stav budovania služieb eGovernmentu v oblasti samosprávy 

 Praktické výsledky a skúsenosti, konkrétne prípady nasadenia 

 Novela Občianskeho zákonníka – zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok od 1.1.2011 

 Aktuálna  a navrhovaná legislatíva v oblasti eGovernmentu 

 Stav a výhľad OPIS v oblasti samosprávy 

Predbežný program: 

9:00 Význam eGovernmentu pre občanov Martin Kováč, splnomocnenec vlády SR pre územnú 

samosprávu, integrovaný menežment povodí a krajiny 

9:15 OPIS a očakávania samospráv v oblasti elektronizácie 

procesov 

Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS 

9:30 Informatizácia a internetizácia územných samospráv Marian Minarovič, generálny sekretár ÚMS 

9:45 Elektronická a transparentná samospráva Alexander Achberger, primátor, Svätý Jur 

10:00 Zverejňovanie zmlúv a faktúr – zavŕšenie procesu budovania 

transparentnej samosprávy 

Andrej Petrek, starosta Bratislava-Staré Mesto 

10:30 Praktické skúsenosti z budovania eGovernmentu v Devíne Ľubica Kolková, starostka, Bratislava-Devín 

11:00 Mesto Svätý Jur chce komunikovať s občanmi elektronicky Marianna Fiamová, prednostka, Svätý Jur 

11:30  Prestávka, občerstvenie  

12:30 Register zmlúv, faktúr a objednávok ako eGov služba pre 

samosprávy 

Ján Domankuš, ARS NOVA spol. s r.o. 

13:00 Legislatívny rámec pre budovanie eGovernmentu Milan Galanda, advokát, poradca v oblasti legislatívy 

verejnej správy 

13:30 Výsledky európskych výskumných projektov v oblasti 

eGovernmentu 

Tomáš Sabol, prodekan EkF TU Košice pre vedu 

a výskum 

14:00 GovIS a eGov služby – integračná platforma pre informačné 

systémy samospráv 

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

14:30 Vývoj eGovernmentu – Slovensko vs. Európska únia: výzvy 

pre budúcnosť 

Peter Druga 

15:30 Krátke príspevky účastníkov a diskusia  

15:00 Panelová diskusia eGovernment pre samosprávy: ako ďalej ? Martin Kováč, Milan Muška, Marian Minarovič, Milan 

Galanda, Tomáš Sabol, Peter Druga 

16:00 Ukončenie seminára, závery  

 



 

Tézy zamerania a programu seminára: 

Elektronizácia verejnej správy na Slovensku patrí medzi najvýznamnejšie úlohy a výzvy súčasnosti. V ostatnej dobe bolo v rámci 

OPIS zahájených viacero projektov elektronizácie a informatizácie v štátnej správe,  cieľom vytvoriť centrálne informačné 

systémy vo viacerých rezortoch (vnútro, zdravotníctvo, kataster...).  

V oblasti samosprávy je situácia zložitejšia. Nielen širokým rozsahom a záberom oblastí, ktoré je potrebné v činnosti samospráv 

informatizovať, ale aj vysokým stupňom heterogénnosti, geografickej závislosti a rozdielneho stupňa vybavenosti už v súčasnosti. 

Projekty v rámci OPIS boli pre samosprávy zahájené na úrovni VÚC a krajských miest, ďalšie výzvy a projekty sú pozastavené. 

Samosprávy sa na rozdiel od centrálnych inštitúcií vyznačujú vyšším stupňom priameho kontaktu s občanom. Pre veľkú časť 

obyvateľov Slovenska je ich obecný úrad jediným miestom, kde vybavujú svoje úradné záležitosti. Tento spôsob úradnej 

komunikácie bude v blízkej budúcnosti rozšírený o služby eGovernmentu s priamym prístupom cez Internet (z domu). 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že v oblasti eGovernmentu a elektronizácie činnosti samospráv Slovensko „dobieha zmeškaný 

vlak“. Pri celkovom hodnotení elektronizácie verejnej správy v rámci EÚ patrí Slovensko medzi štáty s najnižším stupňom 

elektronizácie vo všetkých oblastiach. Predbehli nás dokonca mnohé postsocialistické štáty napriek tomu, že Slovensko v iných 

oblastiach a ekonomických ukazovateľoch patrí k európskej špičke. 

Dôvodom je zanedbanie tejto významnej oblasti v uplynulých 10 rokoch. Elektronizácia rýchlo prenikla do všetkých oblastí 

života – od komunikácie a médií cez bankovníctvo a obchod až do sociálnych oblastí, ako je kultúra, umenie a združovanie 

občanov. Technologicky nič nebránilo využitiu týchto postupov a techník aj vo verejnej správe, avšak štát na to pred cca 10 rokmi 

nevytvoril potrebné predpoklady v oblasti verejného práva – s výnimkou elektronického podpisu, ktorý však bol do legislatívy 

implementovaný nesystémovo a v praxi sa podnes – po viac než 8 rokoch – z rôznych dôvodov rozširuje len pomaly.  

Pritom práve elektronizácia v strednodobom a dlhodobom výhľade môže priniesť značné úspory verejných výdavkov. Zvýši sa 

efektívnosť činnosti úradov pri nižšom počte administratívnych pracovníkov, skrátia sa lehoty konaní a zjednoduší sa prístup 

občanov ku všetkým službám verejnej správy. Nemenej dôležitým aspektom je zvýšenie prístupnosti a transparentnosti verejnej 

správy voči verejnosti a tým zvýšenie ich dôvery k verejnej moci. 

V súčasnosti je vládou SR kladený vysoký dôraz na maximálnu otvorenosť a transparentnosť verejnej správy a jej sprístupnenie 

občanom prostredníctvom Internetu. Podľa pripravovanej novely Občianskeho zákonníka budú všetky verejnoprávne subjekty od 

januára 2011 povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky. Medzi najvýznamnejšie zámery patrí nedávno zverejnený 

legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe.  

Napriek tejto situácií, alebo možno práve v jej dôsledku niektoré samosprávy samy prichádzajú s riešeniami, ktorými sa viac 

otvoria voči svojim občanom a verejnosti a elektronicky im sprístupnia informácie a aj interaktívne služby.  

Seminár má pracovný charakter, jeho cieľom je oboznámiť funkcionárov a pracovníkov samospráv s praktickými 

a reálnymi výsledkami a skúsenosťami elektronizácie v oblasti samosprávy na príkladoch konkrétnych projektov. Ďalším 

cieľom je otvorenie diskusie o ďalšom spôsobe elektronizácie v oblasti samospráv v kontexte akútnych potrieb a 

pripravovaných legislatívnych zámerov. 

Zámerom seminára je vzájomná výmena skúseností. Prihlásení účastníci majú možnosť predniesť vlastný krátky 

príspevok, najmä informovať o vlastných konkrétnych projektoch a riešeniach. 

 

Prihláška (údaje je možné zaslať aj e-mailom) 

Meno a priezvisko titul: ......................................................................................................................................................................... 

Pracovisko: ................................................................................................................. ............................................................................ 

Kontakt – e-mail: ............................................................................ telefón / mobil: ............................................................................. 

Mám záujem predniesť krátky príspevok s názvom: ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ ..................................................... 

 

Prihlášky e-mailom na adresu prednosta@svatyjur.sk, telefonicky 02 / 44 97 04 35, 44 97 13 21, faxom na číslo 02 / 44 97 13 20, 

poštou na adresu Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 90021 Svätý Jur 

mailto:prednosta@svatyjur.sk

