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Informačno-komunikačné technológie (ďalej len

IKT) nie sú vo verejnej správe novinkou, začali sa

zavádzať v rámci procesu rozvoja informatizácie

spoločnosti. V tomto istom čase sa zaviedol aj pojem

informatizácia verejnej správy, medzinárodne

označovaný ako e-Government. Podľa Európskej

komisie je e-Government definovaný ako „zavá-

dzanie informačno-komunikačných technológii do

verejnej správy spoločne s organizačnými zmenami,

novými postupmi a zručnosťami v snahe zvýšiť efek-

tívnosť pri poskytovaní služieb, zvýšiť transparent-

nosť a posilniť verejnú politiku“. 

STRATEGICKÉ KONCEPTY

Informatizácia verejnej správy sa zaraďuje medzi

kľúčové úlohy programov vlád vyspelých štátov

sveta. Je ovplyvnená množstvom strategických prístu-

pov, postupov uvedených v rôznych dokumentoch

prezentovaných v rámci miestnej, regionálnej a štát-

nej roviny na Slovensku ako aj v rámci členských štá-

tov Európskej únie. V rozpočtoch týchto krajín sa v sú-

časnosti vyčleňujú nemalé prostriedky na systema-

tický rozvoj a podporu projektov elektronizácie

služieb, ktoré verejná správa každodenne poskytu-

je občanom. Vláda Slovenskej republiky schválila

dokument „Stratégia informatizácie spoločnosti 

v podmienkach SR“ a „Akčný plán“, v ktorom je

proces informatizácie verejnej správy jednou zo

základných prioritných oblastí budovania informa-

tizácie spoločnosti na Slovensku. Ďalším dôležitým

strategickým dokumentom je schválená „Stratégia

konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“,

ktorá informatizáciu spoločnosti pokladá za jeden

z najlepších prostriedkov na dosiahnutie premeny

Slovenska na dynamickú znalostnú ekonomiku. 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY 

Základné strategické princípy informatizácie

verejnej správy vyplývajú zo všeobecne uznáva-

ných princípov e-Governmentu akceptovaných

členskými štátmi EÚ, ďalej z rozhodnutia prija-

tého 21. apríla 2004 Európskym parlamentom,

ktorý zastupuje občanov EÚ, ako aj Rady Európskej

únie, ktorá reprezentuje jednotlivé členské štáty.

Toto rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. januára

2005. Osvojenie nasledujúcich základných princípov

pre využívanie IKT vo verejnej správe (obr. 2) po-

môže pri efektívnom poskytovaní služieb obča-

nom a podnikateľom, ako aj pri zlepšení spolu-

práce medzi verejnou správou jednotlivých štátov

Európskej únie v úsilí prispieť k budovaniu atrak-

tívnej a konkurencieschopnej Európy pre bývanie,

prácu a investície. Uvádzame desať princípov,

ktoré by sa mali rešpektovať pred implementáciou

akejkoľvek elektronickej služby poskytovanej

orgánmi verejnej správy a mali by pomôcť docie-

liť, aby boli IKT schopné spolupráce nielen na národ-

nej, ale aj na európskej úrovni.

Tieto princípy sú:

�� Služby občanom

Poskytovanie služieb orgánmi verejnej správy sa má

zamerať v prvom rade na občanov a nie proti ním. 

�� Efektívnosť

Služby poskytované na internete by sa mali obča-

nom ponúkať oveľa efektívnejším spôsobom ako

konvenčne poskytované služby. Nemali by vyža-

dovať fyzickú návštevu poskytovateľa alebo viace-

rých úradov, návštevné hodiny by nemali byť obme-

dzené, ale musia byť dostupné 24 hodín denne, 

7 dní v týždni. Formuláre by mali byť jednoducho

prístupné a ľahko vyplniteľné pre každého. 

�� Bezpečnosť

Spoľahlivá výmena informácií sa realizuje v rámci

odsúhlasenej bezpečnostnej politiky, ktorá je pod-

riadená pravidlám a praktikám zabezpečujúcim
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Zistiť stav informačno-komunikačných technológií (IKT) vo vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

(ÚOŠS) z hľadiska interoperability, funkčnosti a bezpečnosti a navrhnúť opatrenia na zlepšenie stavu, 

identifikovať hlavné informačné toky v organizáciách, analyzovať výdavky jednotlivých rezortov

vynakladaných na IKT, vytvoriť prehľad o stave digitalizácie nosných služieb – to boli hlavné ciele prvej

časti informačného auditu, ktorý realizovala v dvadsiatich ústredných orgánoch štátnej správy spoločnosť

S&K Management systems v období od polovice augusta do konca minulého roka. V rámci druhej časti

informačného auditu (realizovanej od marca do konca júna tohto roku) bolo cieľom navrhnúť integrovaný

procesný, organizačný a dátový model služieb verejnej správy, pravidlá pre vydávanie štandardov, vypraco-

vať predpokladané finančné a časové úspory ako aj odhad nákladov informatizácie nosných služieb.

Služby občanom
Efektívnosť
Bezpečnosť
Transparentnosť
Prístupnosť
Ochrana súkromia
Viacúrovňová spolupráca
Interoperabilita
Používanie „Open standards“ a riešení „Open Source Software“
Technologická neutralita

Základné princípy elektronizácie 
verejnej správy

Obr. 2: Základné princípy informatizácie verejnej správy

Obr. 1: Integrovaný model e-služieb
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distribúciu a ochranu informácií. Dosiahnuť to

možno kvalitatívnym odhadom rizika pred zria-

dením služby a primeranou mierou bezpečnostných

opatrení. Tento princíp sa uplatňuje pri výmene

informácií na celoeurópskej úrovni. V tomto prí-

pade jednotlivé orgány verejnej správy potrebujú

zladiť svoju bezpečnostnú politiku so spoločnou

celoeurópskou bezpečnostnou politikou. Príslušné

bezpečnostné opatrenia obsahuje dokument schvá-

lený Radou EÚ. Z pohľadu užívateľa by mali mať

funkcie spojené s bezpečnosťou (identifikácia, auten-

tifikácia, nepopierateľnosť, dôvernosť) a maximál-

nou úrovňou transparentnosti.

�� Transparentnosť

Úspech riešení, ako aj ich všeobecná akceptácia

závisí od miery zainteresovania všetkých dotknu-

tých skupín do samotnej implementácie. Je dôležité,

aby subjekty verejnej správy a podnikateľského

sektora spolupracovali ešte pred tým, ako budú

riešenia zavedené do praxe. Práve transparentnosť

procesov zabezpečí základ na spoluprácu a umožní

väčšiu účasť občanov na veciach verejných.

�� Prístupnosť

Treba zabezpečiť, aby sa elektronizáciou verejnej

správy vytvorili rovnaké príležitosti pre všetkých

prostredníctvom verejne prístupných elektronických

služieb. Vo všeobecnosti by sa mala pri implemen-

tácii využívať zásada, ktorá by zabezpečila prístup

hendikepovaným osobám a využívala by jazykovú

podporu zrozumiteľnú užívateľovi. 

�� Ochrana súkromia

Elektronické služby poskytované verejnou správou

musia zabezpečiť jednoznačnú úroveň ochrany

osobných údajov vrátane situácie, keď sa jednotlivci

rozhodnú, či sa ich údaje použijú na iné účely, ako

boli pôvodne získané. V takomto prípade by mali byť

informácie týkajúce sa použitia údajov prístupné

zainteresovaným stranám. V tomto smere by sa mala

zabezpečiť úplná zhoda existujúcich európskych a ná-

rodných legislatívnych úprav týkajúcich sa ochrany

údajov. Tiež úloha prevádzkyschopnosti by sa mala

jednoznačne koordinovať s už existujúcimi postupmi

uvedenými v smernici 95/46/EC (predovšetkým člá-

nok 29). To znamená, že by sa mali používať techno-

lógie zabezpečujúce zvyšovanie ochrany súkromia.

�� Viacúrovňová spolupráca

Plynulú informatizáciu verejnej správy možno

dosiahnuť len prostredníctvom spolupráce viace-

rých subjektov verejnej správy a je základným prin-

cípom vytvorenia vzájomne prepojených systémov

využívaných pri poskytovaní služieb. Tento prístup

si vyžaduje spoluprácu a výmenu informácií

medzi orgánmi verejnej správy, pri ktorých si jed-

notlivé zložky odovzdávajú skúsenosti získané pri

realizácii projektov súvisiacich s elektronizáciou ve-

rejnej správy s cieľom dospieť k obojstranným

riešeniam a dohodám.

�� Interoperabilita

Informačné systémy musia byť schopné vzájomnej

komunikácie. Preto je dôležité pri návrhoch systé-

mov vychádzať nielen z nariadení stanovených

Európskym rámcom interoperability, ktorý sa týka

celoeurópskeho rámca služieb, ale aj z medziná-

rodne voľne dostupných štandardov a riešení. Naria-

denia sa neusilujú zasahovať do internej administra-

tívy verejnej správy ako aj európskych inštitúcii,

ale budú pre každý členský štát a inštitúcie Európ-

skej únie východiskom pre potrebné zabezpečenie

prevádzkyschopnosti informačných systémov na

celoeurópskej úrovni. 

�� Používanie „Open Standards“

Využívanie voľne dostupných štandardov medziná-

rodne označovaných ako „Open Standards“ prispie-

va k dosiahnutiu interoperability v rámci celoeuróp-

skych elektronických služieb poskytovaných verej-

nou správou. Pod termínom štandard rozumieme

pojem najrozsiahlejšieho významu: pokrýva úplnú

špecifikáciu, ktorá vychádza zo štandardného pro-

cesu, ktorý je v súlade s nižšie uvedenými princípmi.

Voľne dostupný štandard musí spĺňať minimálne

tieto charakteristiky:

�� štandard je prijatý a budú ho používať organizá-

cie, ktoré sa ho rozhodli používať na základe

prirodzeného rozhodnutia všetkými zainteresova-

nými stranami (všeobecný súhlas alebo väč-

šinové rozhodnutie), 

�� štandard je zverejnený a jeho špecifikácia musí

byť voľne dostupná, distribuovaná a používaná

bezplatne, resp. za nominálny poplatok, 

��nie sú žiadne obmedzenia na znovuvyužitie štan-

dardu,

��duševné vlastníctvo štandardu je bezplatné.

Inštitúcie a ďalšie orgány Európskej únie

Legenda: G – Government (Verejná správa), C – Citizen (Občan), B – Business (Podnikateľ)
E – European Administration (Inštitúcie a ďalšie orgány Európskej únie)

Slovensko

Občan

Podnikateľ Podnikateľ

G2G G2GG2G

G2E

G2C G2CG2C

G2B G2B G2B

G2E

Občan

Členský štát EÚ

Verejná správa Verejná správa Verejná správa Verejná správa

Daň z príjmu fyzických osôb
Osobné doklady (občianske a vodičské preukazy, cestovné pasy)
Oznámenie o presťahovaní
Oznámenia polícii
Prihlásenie na vysoké školy
Príspevky sociálneho zabezpečenia (dávky v nezamestnanosti,
prídavky na deti, náklady na zdravotnú starostlivosť, príspevky
pre študentov)
Evidencia vozidiel
Vyhľadávanie pracovného miesta
Stavebné povolenia
Úradné výpisy z matriky (rodný a sobášny list, matričné udalosti)
Verejné knižnice
Zdravotnícke služby

Colné vyhlásenia
Daň z pridanej hodnoty

Daň z príjmu právnických osôb
Povolenia životného prostredia

Registrácia právnickej osoby
Sociálne dávky pre zamestnancov

Verejné obstarávanie
Vykazovanie štatistických údajov

Služby
pre podnikateľov

Služby
pre občanov

Hlavné kategórie služieb
verejnej spávy

Obr. 3: Celoeurópsky rámec interoperability

Obr. 4: Základné kategórie služieb verejnej správy
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�� Technologická neutralita

Informačno komunikačné technológie(ďalej len

IKT) sa rozvíjajú veľmi rýchlo. Preto je dôležité

aby riešenia informatizujúce verejnú správu boli

prístupné novým technológiám s cieľom zabez-

pečiť technologickú neutralitu. Nemali by sa pre-

ferovať riešenia jedinečného charakteru, rovnako

ako úsilia o závislosť na monopolných dodáva-

teľoch.

INŠTITUCIONÁLNA PREPOJENOSŤ

Elektronizácia verejných služieb v sebe skrýva

úroveň zložitosti závislú od druhu poskytovania

služby. V závislosti od toho ako sa služba zabez-

pečuje, môže pozostávať z jednoduchého procesu

v rámci jednej organizácie alebo z postupnosti

procesov pokrývajúcich viaceré zložky verejnej

správy medzi Slovenskom, členskými štátmi

Európskej únie a inštitúciami Európskej únie. Zna-

mená to, že elektronizácia verejnej správy sa netý-

ka len Slovenska, ale predovšetkým celého európ-

skeho rámca, ktorý pozostáva zo zhruba 100 000

zložiek roztrúsených v 300 oblastiach 25 členských

štátov a inštitúciách Európskej únie. Napriek tejto

rôznorodej organizačnej prepojenosti sú hlavnými

prijímateľmi služieb občania, podnikatelia, ale aj

verejná správa.

Schématicky túto prepojenosť, ako aj vzťahy, ktoré

sú dôležité pri zavádzaní elektronizácie verejnej

správy medzi prijímateľmi a poskytovateľmi slu-

žieb poukážeme na obrázku 3.

V obrázku sú schématicky znázornené tri hlavné

vzťahy, ktoré vznikajú pri výmene dát a poskyto-

vaní služieb: 

1. Vzájomný vzťah občanov a podnikateľov v rám-

ci poskytovania služieb medzi zložkami verejnej

správy členských štátov a inštitúciami EÚ

(modré prepojenie). Tento vzťah súvisí s voľným

pohybom osôb a tovarov v rámci EÚ. Napr.

vyhľadávanie voľného pracovného miesta na

internete je určené pre tých ktorí sa usilujú

nájsť voľné pracovné miesto, ale aj pre zamest-

návateľov, ktorí chcú obsadiť voľné miesta

vhodnými zamestnancami. 

2. Ďalšie vzájomné prepojenie nadväzuje na pred-

chádzajúci vzťah. Zahŕňa predovšetkým výme-

nu dát medzi zložkami verejnej správy rôznych

členských štátov aby mohli zabezpečovať pro-

cesy v rámci poskytovania služieb (oranžové

prepojenie). Napríklad zamestnanec dlhodobo

pracujúci v členskom štáte Európskej únie sa

uchádza o príjem dôchodku. V krajine, v ktorej

sa mu bude dôchodok vyplácať, bude musieť

útvar sociálneho zabezpečenia vypočítať

výšku dôchodku zozbieraním údajov o odvo-

doch dôchodkového zabezpečenia zo všetkých

štátov, kde bol žiadateľ o dôchodok zamestnaný.

3. Posledné prepojenie súvisí s výmenou dát medzi

inštitúciami/úradmi Európskej únie a rôzny-

mi orgánmi verejnej správy členských štátov

(čierne prepojenie). V tomto prípade je príkla-

dom vykazovanie štatistických údajov členský-

mi štátmi v rámci Eurostatu, ktoré sú určené

pre možných spracovávateľov členských štá-

tov.

HODNOTENIE INFORMATIZÁCIE 

Hodnotenie informatizácie služieb verejnej správy

je učiaci sa proces, ktorý nie je zameraný len na

monitorovanie a kvantitatívne hodnotenie úrovne

rozvoja informatizácie služieb verejnej správy, ale

predovšetkým sa usiluje aj poukázať na rôzne

prístupy, riešenia a dobré praktiky digitalizácie

služieb verejnej správy v rámci členských štátov EÚ.

Úsilie o vzájomné učenie, ako aj analýza a výmena

informácii v tejto oblasti vytvára podmienky pre

rozvoj tzv. znalostnej ekonomiky. Politickým indi-

kátorom hodnotenia informatizácie verejnej

správy v rámci akčného plánu e-Europe 2002 bolo

– percento verejne dostupných online služieb, ktoré

sa neskôr prehodnotilo v akčnom pláne e-Europe

2005 a spresnilo definíciu indikátora – počet verej-

ných služieb dostupných online. Rada Európskej

únie necháva na plnenie cieľov vyhodnocovať 20 zá-

kladných kategórii služieb verejnej správy (obr. 4),

ktoré by sa mali pre občanov a podnikateľov

poskytovať v elektronickej forme a v režime on-

line. Slovenská republika ich prevzala a schválila

v už spomínanom dokumente Stratégia informa-

tizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán.

Na vyhodnocovanie uvedeného indikátora bola defi-

novaná 4-úrovňová stupnica, ktorá hodnotí posky-

tovanie služieb verejnej správy cez internet. Úrovne

0 až 3 označujú neúplne digitalizovanú možnosť

vybavenia služby, kým 4. úroveň charakterizuje

plne digitalizovanú možnosť vybavenia služby po-

skytovanej verejnou správou (obr. 5).

Podľa poslednej hodnotiacej správy EÚ patrí

Slovensko ku krajinám s nízkym počtom digitali-

zovaných služieb poskytovaných na internete. Od

posledného miesta nás delia dve krajiny – Poľsko

a Lotyšsko v počte neúplne digitalizovaných slu-

žieb a tri krajiny – Poľsko, Švajčiarsko a Lotyšsko v

počte plne digitalizovaných služieb. Najväčší počet

služieb poskytovaných na internete má Švédsko.

Súčasný celoeurópsky priemer v elektronizácií vlád-

nych služieb je 65 %, čo znamená, že väčšina člen-

ských štátov Európskej únie je na polceste medzi

druhým a tretím krokom, kým Slovensko ešte len

smeruje k druhému.

Poskytovanie služby je bez online pripojenia (nemá verejne prístupnú webovú stránku), alebo na
verejne prístupnej webovej stránke poskytovateľa služby sa nenachádzajú informácie porebné pre začatie
poskytovania príslušnej verejnej služby. Prijímateľ služby realizuje príslušnú službu „papierovým“
spôsobom.

Na verejne prístupnej internetovej stránke má zákazník možnosť kompletne elektronicky spracovať
príslušnú službu (vrátane sledovania, prijatia rozhodnutia a uskutočnenia finančnej transakcie).
Poskytovaná služba sa realizuje bez priameho kontaktu zákazníka. Nahrádza osobný alebo poštový
kontakt medzi poskytovateľom a zákazníkom. Takéto spracovanie príslušnej služby si nevyžaduje
ďalšie administratívne „papierové“ konanie. Táto úroveň je označovaná ako transakčná.

Na verejne prístupnej internetovej stránke sú dostupné informácie pre zákazníka, napr. kontakt
(poštová, alebo elektronická adresa inštitúcie poskytujúcej danú službu, prípadne mená konkrétnych
pracovníkov), úradné hodiny, dokumenty a ďalšie náležitosti, ktoré sú potrebné na začatie
administratívneho spracovania príslušnej verejnej služby.
Táto úroveň sa označuje ako informatívna.

Z verejne prístupnej internetovej stránky si môže zákazník stiahnuť tlačivá formuláre, alebo iné
dokumenty potrebné pre začatie administratívneho spracovania príslušnej verejnej služby. Stiahnuté
príslušné tlačivá zákazník vyplní, zabezpečí k nim prílohy a po skompletizovaní ich zašle alebo osobne
doručí príslušnému spracovateľovi služby. Spracované rozhodnutie si vyzdvihne osobne alebo poštou.
Táto úroveň je označovaná ako transakčná (jednosmerná interakcia).

Pomocou verejne prístupnej internetovej stránky je možná vzájomná komunikácia (interakcia) medzi
poskytovateľom na jednej strane a zákazníkom na strane druhej. Znamená to, že zákazník môže tieto
vyplnené tlačivá aj spätne odoslať. Táto forma si vyžaduje autentifikáciu zákazníka aby sa príslušná
verejná služba zrealizovala. Zákazník už nemusí vyplnené dokumenty a príslušné prílohy zasielať
alebo osobne doručiť príslušnému poskytovateľovi. V priebehu spracovávania služby sa zákazník
informuje o stave spracovania. Spracované rozhodnutie si vyzdvihne osobne, alebo poštou. Táto
úroveň sa označuje ako transakčná (obojsmerná interakcia).

0. úroveň

I. úroveň

II. úroveň

III. úroveň

IV. úroveň

Úrovne hodnotenia poskytovania
verejných služieb online

Obr. 5: Úrovne hodnotenia poskytovanie verejných služieb online
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