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Nový informačný a diskusný portál 

pre problematiku eGovernmentu na Slovensku 

Spoločnosť ARS NOVA s.r.o. v spolupráci s Úniou miest Slovenska a ďalšími partnermi 

pripravila nový informačný portál www.eGov.sk venujúci sa problematike zavádzania 

eGovernmentu na Slovensku. Cieľom portálu je prinášať informácie z rôznych zdrojov na 

jednom mieste a najmä vytvoriť priestor pre vzájomnú komunikáciu a objektívnu informovanosť 

medzi odborníkmi venujúcimi sa týmto otázkam. 

„Vieme, že na Slovensku sa problematike eGovernmentu a operačnému programu 

informatizácie spoločnosti (OPIS) venuje viacero portálov, prevádzkovaných príslušnými 

centrálnymi orgánmi, napr. www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk. Každý z nich však 

zverejňuje len svoje informácie a poskytuje minimálny priestor pre samotných riešiteľov – 

samosprávy a orgány štátnej správy. Vzhl’adom na krátkosť času a obrovský spoločenský 

význam informatizácie považujeme za potrebné, aby si riešitelia mohli navzájom vymieňať 

skúsenosti, využiť dobré rady svojich kolegov a vyvarovať sa chýb, ktoré už raz niekto urobil.  

Preto je portál www.eGov.sk portálom informatikov verejnej správy, a nie portálom 

o informatizácii“, povedal Ing.arch. Augustín Mrázik, konateľ spoločnosti ARS NOVA s.r.o. 

„Privítali sme túto iniciatívu a považujeme  ju za vel’mi prospešnú pre úspešnú realizáciu OPIS 

najmä v prostredí územných samospráv. Preto sme sa aktívne zapojili aj do prípravy portálu 

a informovali sme o tejto spoločnej iniciatíve našich členov na konferencii ZISS 

25. a 26. septembra 2008 v Pezinku“, povedal Ing. Miroslav Drobný, prezident OZ eSlovensko 

a expert Únie miest Slovenska za Združenie informatikov samospráv Slovenska (www.ziss.sk). 

„V tejto oblasti je veľmi žiadúce zvýšiť informovanosť územných samospráv najmä s ohľadom 

na efektívne využitie plánovaných zdrojov z programu OPIS – len v prioritnej osi 1 a len pre 

územné samosprávy ide spolu o približne 350 miliónov EUR (10,5 mld. SKK) nenávratných 

príspevkov, čo je približne 2000 Sk (67 EUR) na obyvateľa. Je treba im včas poskytnúť všetky 

potrebné informácie, ktoré prispejú k príprave kvalitných projektov, aby príslušný príspevok 

získali a mohli čo najskôr a efektívne zaviesť postupy, ktoré uľahčia život nielen samospráve, 

ale najmä občanom“, povedal akad.mal. Marián Minarovič, generálny sekretár Únie miest 

Slovenska (www.unia-miest.sk). 

Základný obsah portálu bol pripravený skupinou odborníkov v oblasti informatiky, legislatívy 

a štrukturálnych fondov EÚ. O aktuálnosť obsahu sa bude starať skupina gestorov jednotlivých 

odborných oblastí portálu, do ktorej prijali pozvanie viacerí odborníci a manažéri v tejto oblasti. 

Zverejňovať informácie alebo získané skúsenosti môže na portáli každý registrovaný používateľ 

vo forme blogov (príspevkov) a diskusie. Obsah aj štruktúra portálu sa budú prispôsobovať 

požiadavkám a potrebám návštevníkov portálu. V prvej fáze predpokladá portál výlučne 

nekomerčnú prevádzku (bez reklamy konkrétnych produktov a ponuky služieb), v budúcnosti sa 

však počíta aj s komerčnými informáciami (inzercia, reklamné články), ktoré budú relevantné 

pre problematiku informatizácie verejnej správy. 

Prevádzkovanie portálu počas nekomerčnej prevádzky bude sponzorované spoločnosťou 

ARS NOVA s.r.o. Portál nájdete na adrese www.eGov.sk  

http://www.egov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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ARS NOVA s.r.o. (www.arsnova.sk) je spoločnosť so zahraničnou účasťou, ktorá sa venuje 

vývoju informačných systémov v priemysle, finančníctve a verejnej správe. 

Kontakt: 

 Ing.arch. Augustín Mrázik, augustin.mrazik@arsnova.sk 

 Ing. Ján Domankuš, jan.domankus@arsnova.sk, 0911 81 00 00 

 

 

Únia Miest Slovenska (www.unia-miest.eu) je dobrovoľným záujmovým združením miest 

Slovenskej republiky, ktorého hlavným poslaním je chrániť práva a záujmy svojich členov 

i spolupracujúcich miest vo vzťahu k zákonodárnej i výkonnej štátnej moci a zastupovať ich 

záujmy voči ďalším partnerom doma i v zahraničí. Únia miest zabezpečuje, riadi a koordinuje 

vzájomnú spoluprácu miest pri riešení spoločných problémov s akcentom na ich postavenie 

prirodzeného centra osídlenia s plnou zodpovednosťou za rozvoj regiónu. Poskytuje svojím 

členom, spolupracujúcim mestám a ďalším partnerom poradenské a informačné služby. 

Kontakt:  

 Marián Minarovič, generálny sekretár ÚMS, umosr@gtinet.sk, tel./fax: 02 / 544 359 14 

 

 

eSlovensko (www.eslovensko.sk) je nezisková mimovládna organizácia so zameraním na 

prípravu a realizáciu projektov v oblastiach informatizácie s cieľom zvýšiť kvalitu občanov 

Slovenska. V spolupráci s Úniou miest Slovenska pripravuje a organizuje súťaž ZlatýErb.sk, 

pravidelné konferencie Združenia informatikov Slovenských samospráv a aktívne sa podieľa na 

tvorbe legislatívneho rámca i strategických, koncepčných dokumentov v oblasti informatizácie 

verejnej správy. 

Kontakt: 

 Ing. Miroslav Drobný, prezident OZ eSlovensko a expert Únie miest Slovenska, 

miroslav.drobny@eslovensko.sk, tel: 02 / 654 237 39 
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