
V súvislosti s postupným presunom kompetencií z ústredných štátnych orgá-

nov na orgány samosprávy sa zdôrazňuje nevyhnutnosť informatizácie

mestských a obecných úradov, aby mohli poskytovať všetky služby. Nedeje

sa tak však na zelenej lúke. Mnohé mestá a obce v tomto smere už pokročili.

Aký je súčasný stav vo využívaní informačných technológií na úrovni samo-

správ?

V súvislosti s presunom kompetencií zo štátnej správy na rôznych úrovniach

na miestnu územnú samosprávu (budem hovoriť iba o nej – teda zjednodušene

povedané o samospráve obcí a miest, pretože na „zelenej lúke“ sa budovala

regionálna samospráva, ktorá mala na tieto účely rozpočtované prostriedky a jej

úroveň sa už dnes z hľadiska vybavenia úradov sa so samosprávou nedá po-

rovnávať) sa nenaplnili očakávania, že sa výraznejšie posilní oblasť informatizá-

cie miestnej samosprávy. Niekde sa žiaľ stala iba „úložiskom“ elektronického

odpadu presunutého v rámci presunu kompetencií z niektorých okresných úra-

dov. To lepšie si štátna správa logicky ponechala. Aj napriek tomu najmä mestá

postupujú cieľavedome dopredu, modernizujú vybavenie a menia aj prístupy

k využívaniu informačných technológií.

Svedčia o tom aj výsledky osobitného prieskumu o situácii v IT v miestnej správe

uskutočneného v závere minulého roku. Podľa neho najväčšia skupina, teda

38 percent mestských a obecných úradov má dva až tri počítače, 35 percent

úradov má jeden počítač. Pritom 43 percent úradov používa operačný systém

MS Windows 98 a 18 percent dokonca MS DOS, Pripojenie na internet má 69

percent miestnej územnej samosprávy, webové stránky 24 percent. 

Informatizácia je však široký pojem. V čom je jej najjednoduchšia realizácia?

Čo sa najviac poskytuje? Čo predpisuje legislatíva orgánom samosprávy

robiť elektronicky?

Ak chceme hovoriť o komplexnom pokrytí miestnej samosprávy IT nástrojmi,

treba povedať, že rezervy sú prakticky všade. Niektorým samosprávam chýba

všetko – týka sa to najmä malých obcí, ktoré navyše nevynikajú ani počítačovou

gramotnosťou. Najlepšie sú na tom veľké mestá. Legislatíva pritom mestám

ukladá povinnosť mať vlastnú webovú stránku, túto úlohu plnia takmer všetci.

Týka sa ich najmä zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý ukladá

povinnosť využívať aj elektronické médiá v záujme zabezpečenia informovania

verejnosti. Na stránkach musia byť zverejnené napr. všeobecne záväzné nariade-

nia, ale aj ďalšie rozhodnutia samosprávnych orgánov, napr. uznesenia, mestský

rozpočet a pod.

Veľa razy sa pripomínajú špecifiká segmentu samospráv, ktoré sú v rozdiel-

nej veľkosti jednotlivých úradov. Tie majú negatívny dopad na rozvoj infor-

matizácie. Rozoberme si ich postupne. Začnime finančným zabezpečením

informačných služieb na úrovni samospráv.

Miestnu samosprávu za uplynulých 15 rokov jej existencie ponechali napospas

vlastným možnostiam i vlastnej vôli. S výnimkou evidencie obyvateľstva a ma-

tričnej agendy takmer neexistuje jednotná platforma spracovania údajov. Fi-

nančné zabezpečenie informačných služieb samosprávy je také, aké sú jej

celkové finančné možnosti. Investície do IT v štátnej správe sa za to isté obdobie

odhaduje na miliardy korún, pritom štát nepodporil jediný ucelený projekt

informatizácie samosprávy a donedávna ani v strategických dokumentoch

nemala IT oblasť v rámci samospráv primerané postavenie. Iba zlomok toho, čo

sa často v rámci štátu vynaložilo na „spiace“ projekty, by stačilo na vyriešenie

základnej dilemy vytvoriť aj pre samosprávu rovnaké štartovacie podmienky. 

Ďalšou a nezanedbateľnou bariérou býva pomerne nízka počítačová gra-

motnosť. Je zmena v tomto smere plne na pleciach jednotlivých miest a obcí,

keď samospráva v súčasnosti nemá žiadne školiace stredisko? Pomáha

v tomto smere ústredná štátna správa? Čo môže robiť a čo robí ZMOS? 

ZMOS prijal na svojom XV. sneme stratégiu vzdelávania samosprávy, vlani

vznikla sekcia vzdelávania, ktorú chceme postupne vybudovať na vzdelávaciu

inštitúciu. Na to, že ústredné orgány štátnej správy nám nepomôžu, sme si už

zvykli. Nádejou pre samosprávu je ešte splnomocnenec vlády pre informatizáciu
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spoločnosti – komunikácia s ním sa nádejne rozbieha. Pripravujeme projekty,

ktoré by pomohli odstrániť najpálčivejšie problémy.

Okrem samotnej negramotnosti však pôsobí aj istý konzervativizmu pre-

javujúci sa malým pochopením širších súvislostí a pozitívneho dopadu

využitia informačných technológií zamestnancami a predstaviteľmi mest-

ských a obecných úradov. Nemôže sa stať, že stále zostane papierovanie

a efekt elektronických služieb sa neprejaví v plnej miere?

Možné je všeličo. Čas sa však jednoducho zastaviť nedá. Spomínam si, že ma

ako predstaviteľa mesta v roku 1988 kritizovali za to, že sa „hrám“ s počítačom

a chceli mi ho dať k náhrade. Dnes sa nad tým už iba pousmejem. Isteže, papie-

rom sa istý čas nevyhneme, dokonca sa ich ešte dlhý čas nemôžeme ani sto-

percentne zbaviť.

Existuje však aj konzervativizmus občana. Dokonca v Kanade až 41 percent

z tých, čo pravidelne používajú počítače, iba zriedkavo alebo nikdy nenavští-

vilo internetové stránky štátnej a verejnej správy. Ako je to u nás? Ako možno

zvýšiť záujem? 

Len tak, že občan bude mať dôvod stránku navštíviť, ale otázka znie aj inak.

Koľko občanov na Slovensku má prístup na internet, koľkí si to môžu dovoliť

a čo porovnateľné s Kanadou, alebo Nemeckom sme pre to urobili u nás?

Spomínané bariéry sa prejavujú už v základnej etape informatizácie jednot-

livých mestských a obecných úradov, ktorou je nákup potrebného hardvéro-

vého vybavenia a softvérových aplikácií. Snaží sa ZMOS o istý jednotný

prístup samospráv, ktorý by skvalitnil výber a napríklad spoločným náku-

pom aj znížil cenu? Nebolo by istým krokom aj vytvorenie jednotného

informačného systému samospráv ako etapy realizácie celoslovenského

e-Governmentu?

Určite áno, neviem však, či sa nám podarí naplniť predstavu o vybudovaní portá-

lu elektronického verejného obstarávania pre verejnú správu. Myslím, že si to

dokonca isté kruhy ani neželajú. Zoberme si opatrenie 3.2 OPZI. To priam núti

nehľadať komplexné riešenia, ale rozdrobiť ich na množstvo malých – tu efek-

tívnosť ťažko hľadať. Za pokrok považujem podpísanie Deklarácie o partnerstve

územnej samosprávy medzi ZMOS a 8 VÚC, v jej rámci sa uvažuje o spoločných

postupoch aj v tejto oblasti.

Neuvažuje sa a nepodporuje sa napríklad aj myšlienka spoločného prístupu

najmä viacerých obcí pri realizácií niektorých online služieb vo vzťahu

k občanov a podnikateľskej sfére?

Riešenie tohoto problému bude súčasťou stratégie informatizácie miestnej

samosprávy – už dnes je vytvorených na celom Slovensku takmer 200 spoloč-

ných obecných úradov.

Má ZMOS a jednotlivé samosprávy možnosť poučiť sa z riešenia elektro-

nickej informatizácie v štátoch Európskej únie? Napríklad maďarské mesto

Györ buduje v spolupráci so spoločnosťou Intel digitálnu oblohu zabezpeču-

júcu voľný bezdrôtový prístup na internet v celom meste a mestskú digitál-

nu sieť so širokými službami.

Príkladov je množstvo, k informáciám prístup máme, problémom sú peniaze.

Aj na Slovensku napríklad mesto Zvolen má pripravený veľmi dobrý projekt

budovania metropolitnej optickej siete. ZMOS 11. mája tohto roku oficiálne

uviedol do prevádzky portál pre nakladanie s odpadom, v súčasnosti prebiehajú

školenia a začínajú sa napĺňať databázy. Aj napriek tomu za Európou v mnohom

zaostávame minimálne 5 rokov. 

Obávajú sa samosprávy úlohy informatizácie svojej činnosti, v čom vidíte

najväčšie výzvy pre najbližšie obdobie? Ako by vám v tom mohol pomôcť

splnomocnenec vlády pre informatizáciu a jeho úrad? 

Som realista, ale ak by som nedúfal, že sa veci zmenia k lepšiemu, asi by som

sa venoval niečomu inému. Splnomocnenec vlády pre informatizáciu spoločnos-

ti môže byť prínosom, pretože chápe miestnu samosprávu ako samostatný

problém, ktorý treba riešiť. Musíme už len hľadať nástroje na riešenie problému,

stanoviť priority a postupnosť krokov. 

Informatizácia patrí k veľkým výzvam aj pre re-

gionálne samosprávy. Trnavský samosprávny

kraj v tomto smere výrazne pokročil. Na čo ste

sa sústredili a aké ste dosiahli výsledky?

V prvom rade sme si stanovili cieľ a vypracovali

projekt informatizácie regiónu. V súvislosti s in-

formatizáciou sa často sústreďuje pozornosť len

na vybudovanie infraštruktúry či zriadenie prístupu

na internet. Nám však ide o paralelné riešenie troch

základných neoddeliteľných pilierov – budovanie

infraštruktúry, rozvoj aplikačnej vrstvy a prípravu

užívateľov. Pozornosť sústreďujeme nielen na in-

formatizáciu procesov prebiehajúcich na Úrade

Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ale aj na

procesy prebiehajúce v celom regióne so zreteľom

na potreby na občana, našich organizácií, podni-

kateľského a tretieho sektora.

Napokon ste ale aj tak museli začať infraštruk-

túrou...

Na to, aby sme mohli budovať aplikačnú vrstvu, je

infraštruktúra nevyhnutnou podmienkou. Máme

ju vybudovanú v podobe virtuálnej privátnej siete

VUCNET, na ktorú sú pripojené všetky organizácie

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Jej prostred-

níctvom majú aj prístup k e-mailovým a webovým

službám internetu, ktoré môžu využívať napr.

pre styk s bankou a Sociálnou poisťovňou. Virtuál-

nou privátnou sieťou sa rieši aj otázka bezpečnosti.

Početnými firewallmi je dostatočne obrnená voči

atakom, a tým je bezpečnejšia, ako keby každý

užívateľ mal na internet priame pripojenie.

Prvé výsledky ste však aj tak už dosiahli. V čom

sú najviditeľnejšie?

Napĺňaním výzvy Európskej únie vládam členských

štátov intenzívne informatizujeme vnútorné pro-

cesy úradu TTSK. Riešenia sú flexibilné so zre-

teľom na ich rozšírenie na naše organizácie a part-

nerov v projektoch EÚ. Máme vybudovaný kom-

plexný ekonomický informačný systém (účtovníc-

tvo, rozpočtovníctvo, výkazníctvo a platobný styk).

V oblasti administratívnych činností máme plne

elektronizovanú správu registratúry, evidenciu všet-

kých typov zmlúv a spracovanie cestovných príka-

zov. Ďalej naši pracovníci môžu využívať jedno-

duché jednoúčelové aplikácie z oblasti právnych

informácií, plánovania trás služobných ciest, tvorby

formulárov a pod. Aby sme si ,,zarobili“ na proces

informatizácie, zracionalizovali sme hlasovú službu

úradu a našich organizácií tak, že mesačne ušet-

ríme 200 000 až 250 000 Sk na nákladoch na ňu.

Tým sa však jeho budovanie určite nekončí. Čo

nasleduje ďalej?

V oblasti ekonomických procesov plánujeme im-

plementovať a rozšíriť prevádzkovaný ekonomický

systém na organizácie v našej pôsobnosti so všet-

kými jeho podsystémami. Pripravujeme budo-

vanie administratívneho centra s funkcionalitou
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