
V úvodnej kľúčovej prednáške
splnomocnenec vlády SR pre infor-
matizáciu spoločnosti Pavol Tarina po
sto dňoch svojho pôsobenia v úrade
prvýkrát verejne predstavil aktuálnu,
konkrétnu víziu budovania e-Govern-
mentu na Slovensku. Najprv skonšta-
toval, že v zavádzaní e-Governmen-
tu sa medzi členskými štátmi Európ-
skej únie nachádzame na predposled-
nom mieste, takže nemáme už kam
spadnúť. Jeho ambíciou je, aby sme
sa v priebehu troch rokov, keď sa už
dajú dosiahnuť nejaké konkrétne vý-
sledky, dostali do prvej polovice reb-
ríčka. V praxi to znamená, že do konca
roku 2009 by sa mali spustiť kľúčové
elektronické služby pre obyvateľov 
a právnické osoby. Túto víziu chce
Pavol Tarina naplniť na základe troch
princípov. Prvým je využívanie skú-
seností úspešnejších krajín pri budo-
vaní e-Governmentu namiesto vlastné-
ho experimentovania, druhým je

kladenie dôrazu na rýchle dosiahnu-
tie súladu medzi legislatívou a tech-
nickými riešeniami a tretím cesta kon-
senzu, teda dosiahnutím dohody jed-
notlivých inštitúcií verejnej správy,
namiesto direktívneho prístupu, lebo
je efektívnejšia. 

DÁTOVÉ CENTRUM 
MIEST A OBCÍ

Prvou lastovičkou, ktorá by tomu
mala pomôcť, bolo odštartovanie tes-
tovacej prevádzky Data centra miest
a obcí priamo na kongrese ITAPA.
Jeho dlhodobým cieľom je poskyto-
vanie 150 štandardných elektronic-
kých služieb vo všetkých 2 938 samo-
správach na Slovensku prostred-
níctvom Ústredného portálu verejnej
správ. Výhodou bude, že celý proces
od podania žiadosti až po vybavenie
úradníkom a zaslanie jeho odpovede
prebieha elektronicky, pričom ponú-
ka rovnaké možnosti pre všetky samo-

správy bez ohľadu na ich veľkosť a fi-
nančné možnosti. 

Na to, aby sa elektronické služby
e-Governmentu naplno presadili však
treba okrem ich vytvorenia a naplne-
nia zmysluplným obsahom pritiahnuť
na ich využívanie občanov. Podľa prie-
skumu Inštitútu pre verejné otázky,
so závermi ktorého sa mali účastníci
medzinárodného kongresu ITAPA
2007 možnosť oboznámiť, má však
praktické skúsenosti s využitím elek-
tronických služieb e-Governmentu
len každý piaty občan. Aj ten však väč-
šinou používa iba niektoré, ako na-
príklad vyhľadávanie informácií, či
sťahovanie rôznych tlačív, formulárov
a prihlášok.

INŠPIRATÍVNI FÍNI
O tom, ako sa dá dosiahnuť aj táto

zmena hovorili prednášajúci zo
zahraničia. Heikki Lunnas z Asociácie
fínskych regionálnych a miestnych

samospráv uviedol, že Fínsko pre-
chádza do ďalšej etapy rozvoja e-Go-
vernmentu – začína využívať proak-
tívny prístup v poskytovaní elektro-
nických služieb verejnou správou.
Znamená to, že v konečnom dôsled-
ku netreba, aby verejná správa mala
toľko údajov ako v minulosti, čo
znamená, že dochádza k rušeniu už
nepotrebných služieb, ako je napríklad
podávanie daňových priznaní, nevy-
hnutnosť preukazovať sa rodným lis-
tom, či nahlasovať zmeny bydliska.
H. Lunnas tiež zdôraznil, že úspech
e-Governmentu podľa neho výrazne
závisí od správnej rovnováhy medzi
poskytovanými elektronickými služ-
bami verejnej správy a pripravenosťou
občanov a podnikateľských subjektov
tieto služby využívať.

Alexander Leiningen-Westerburg
z Rakúska (bývalý člen tímu spolko-
vého kancelára) konštatoval, že aj Ra-
kúsko sa nedávno nachádzalo v po-

V polovici novembra sa v Bratislave konal už 6. ročník vrcholného podujatia v oblasti budovania informačnej
spoločnosti a e-Governmentu – Medzinárodný kongres ITAPA. Jeho hlavnou témou bol život on-line.

Štartuje život on-line

Itapa

50 eFOCUS 4/2007

Štartuje život on-line
Marián Babic



dobnej situácii ako Slovensko a za tri
roky sa dostalo na druhú priečku 
v Európskej únii a potom na prvú. Za
významný úspech považuje zriade-
nie virtuálneho daňového úradu, tak-
že priznania pre daň z príjmu sa po-
dávajú len elektronicky, pričom do-
klady o výdavkoch a príjmoch netre-
ba pripájať, len ich treba mať doma
pre prípad daňovej kontroly sedem
rokov.

MOTIVÁCIA OBČANOV
Generálny riaditeľ generálneho

riaditeľstva pre modernizáciu štátu
francúzskeho Ministerstva ekonomi-
ky, financií a priemyslu Frank Mor-
dacq uviedol, že aj Francúzsko už
poskytuje občanom možnosť elek-
tronického podávania priznaní pre
daň z príjmu, pričom túto službu vy-
užíva 30 percent občanov. Kľúčovým
je však podľa neho propagácia elek-
tronických služieb. Francúzsko mo-
tivuje svojich občanov podávať da-
ňové priznanie elektronickou formou
tým spôsobom, že poskytuje finan-
čnú odmenu v hodnote 20 eur kaž-
dému občanovi za prvé elektronické
podanie priznania pre daň z príjmu. 

Na tlačovej konferencii sa eFocus
opýtal zahraničných hostí na vzťah
elektronických služieb k bezpečnos-
ti štátu a základným právam občana,
keď v prvom prípade štát zberá
ďalšie informácie o občanovi a v dru-
hom je cieľom, aby ich mal čo naj-
menej. Heikki Lunnas podčiarkol, že
do budúcnosti sa treba uberať tým
smerom, aby súkromné informácie
boli výlučne vo vlastníctve občana 
a štát ich nevlastnil. Len tak budú môcť
občania dôverovať inštitúciám, kde
existujú rozsiahle databázy a kvantá
informácií o nich. Frank Mordacq
uviedol, že vo Francúzsku majú špe-
ciálny nezávislý Výbor pre infor-
matiku a slobodu informácií, ktorý
musí vopred odsúhlasiť poskyto-
vanie všetkých on-line služieb.
Navyše za účelom ochrany práv ob-
čanov existuje pravidlo, že sa na pres-
né určenie občana nevyužíva v elek-
tronických databázach len jediné
číslo. Každý systém používa rôzne čís-
la. 

Aj Alexander Leiningen-Wester-
burg potvrdil, že ochrana osobných
údajov občana je veľmi prísna. V ce-
lom Rakúsku je len 50 až 100 ľudí,
ktorí technicky rozumejú tomu, ako
celý systém funguje. Poukázal na
príklad Lotyšska, kde si na špeciál-
nom portáli môže každý občan vy-
hľadať informácie o tom, ktorý úrad
a úradník použil jeho osobné dáta.

Medzinárodný kongres ITAPA 2007 pozná víťazov Ceny ITAPA 2007. Víťazom v kategórii Nové služby sa stala Digitálna
knižnica pre nevidiacich, a v kategórii Zlepšovanie procesov projekt EPIS – Epidemiologický informačný systém verejného
zdravotníctva. V novej kategórii „prípadová štúdia – cena eFocus“ získali čestné uznanie „Centrální adresa“ – Elektro-
nické zadávanie verejných zákaziek v Česku a projekt Organizačno-procesný audit mesta Martin. Titul eGoverment
líder 2007 si odniesol Ing. Miroslav Drobný, ktorý prostredníctvom eGovernmentu zviditeľnil činnosť samospráv. „Ocene-
né projekty dokumentujú konkrétny prínos v oblasti služieb a zlepšovania procesov pre občanov. Napríklad služba pre
nevidiacich dokazuje, ako spojenie IT riešenia a technológie zvýši kvalitu života nevidiacim. Epidemiologický infor-
mačný systém verejného zdravotníctva zlepší systém včasného varovania, čím pomôže zabrániť šíreniu prenosných
ochorení,“ povedala generálna riaditeľka kongresu ITAPA Lucia Mušková. 

Cena ITAPA 2007: levočská Digitálna knižnica pre nevidiacich

Cena ITAPA 2007 – výsledková listina
KATEGÓRIA I. NOVÉ SLUŽBY
1.miesto: 
�Digitálna knižnica pre nevidiacich

Prihlasovateľ: Ing. František Hasaj, riaditeľ SKN Levoča
2. miesto (2 projekty):
�Národný jednotný turistický informačný systém cestov-

ného ruchu SR
Prihlasovateľ: Asseco Slovakia, a.s

3. miesto:
� Internetový portál Modernyucitel.net

Prihlasovateľ: PaedDr. Roman Baranovič, Microsoft Slo-
vakia s.r.o. 

KATEGÓRIA II. ZLEPŠOVANIE PROCESOV 
1.miesto:
� EPIS – Epidemiologický informačný systém verejného

zdravotníctva
Prihlasovateľ: RNDr. Aleš Mičovský, Softec s.r.o., Brati-
slava

2. miesto: 
�Centrálny register odrôd pre Ústredný kontrolný a skú-

šobný ústav poľnohospodársky
Prihlasovateľ: S&T Slovakia s.r.o., Bratislava, Ludmila
Hodásová

3. miesto 
�Komunikujúce mesto Turzovka

Prihlasovateľ: Mgr. Eva Comorková – Kadurová, Turzov-
ka

KATEGÓRIA III. NAJLEPŠIA 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – CENA eFOCUS
Čestné uznanie: 
� „Centrální adresa“ Elektronické zadávanie verejných

zákaziek v ČR
Prihlasovateľ: Bc. Mária Voznická, Software602 Sloven-
sko, s.r.o.

Čestné uznanie: 
�Organizačno-procesný audit Martin

Prihlasovateľ: Milan Nemček, MsÚ Martin

KATEGÓRIA IV. EGOVERNMENT LÍDER
� Ing. Miroslav Drobný
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V „nováčikovskej“ kategórií ceny ITAPA 2007 „Prípadová štúdia – cena eFocus“

boli udelené čestné uznania za vysokú informačno-komunikačnú hodnotu

a zrozumiteľné textové spracovanie prípadovej štúdie Projekt „Centrální

adresa“ – Elektronické zadávanie verejných zákaziek v ČR“ (na snímke

Bc. Mária Voznická, Software602 Slovensko so šéfredaktorom eFocus Jozefom

Šupšákom.) Druhé čestné uznanie získal za nápadité vizuálno-grafické

riešenie, ktoré pozdvihlo komunikačnú hodnotu riešenia na vyššiu úroveň

projekt „Organizačno-procesný audit Martin“.

Splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti
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