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ELEKTRONICKÁ VLÁDA 

A SLUŽBY

Implementácia verejných elektronic-

kých služieb je výkonnou fázou

budovania elektronickej vlády. Spô-

sob, akým treba túto fázu vykonávať,

je odvodený od filozofie elektronickej

vlády a jej evidentných prínosov,

akými sú:

�� Modernizácia a inovácia verejnej

administratívy, 

�� Zlepšenie verejných služieb pros-

tredníctvom vhodnej kombinácie

IT, organizačných zmien a nových

administratívnych zručností, 

�� Zvýšenie efektívnosti, prístupnos-

ti, transparentnosti a demokra-

tického charakteru verejnej správy, 

�� Zvýšenie „verejnej“ hodnoty slu-

žieb

Tento koncept prínosov, ktorý prezen-

tuje filozofiu Európskej komisie

demonštruje maximalistické požia-

davky na elektronické verejné služby.

Zo skúsenosti možno potvrdiť, že zá-

mer implementovať verejné elektro-

nické služby zvyčajne neodráža úsilie

dosiahnuť všetky horeuvedené prí-

nosy naraz. Tento koncept vhodne

naznačuje šírku a najmä zložitosť

implementácie týchto služieb.

ŠPECIFIKÁ 

Elektronická služba verejnej správy

je elektronickým zoskupením služieb

viacerých informačných systémov

podporovaným vzájomnou elektro-

nickou komunikáciou užívateľa a pos-

kytovateľa služby. Táto voľná definícia

jasne poukazuje na skutočnosť, že

elektronická služba verejnej správy

má na rozdiel od iných informač-

ných služieb a systémov svoje špecifi-

ká. Takýmito špecifikami sú: 

�� Rozmanitosť verejných služieb, 

�� Očakávania užívateľov a poskyto-

vateľov,

�� Požiadavky na bezpečnosť,

�� Význam legislatívnej podpory.

Rozmanitosť verejných služieb mož-

no preukázať rôznym členením a ka-

tegorizovaním služieb. V prípade

kategorizácie možno navrhnúť via-

cero hľadísk na rozlíšenie týchto

služieb. Prvým hľadiskom je „typ

služby“ určujúci mieru, kvalitu a roz-

sah interakcie a komunikácie medzi

žiadateľom o službu a poskytova-

teľom. Takýmito typmi službieb sú

informačné, interaktívne alebo

transakčné služby. Druhým hľadiskom

môže byť „charakteristika alebo sku-

pina“, do ktorej služba patrí, ozna-

čujúca skupiny vzájomne komu-

nikujúcich partnerov, t. j. žiadateľov

a poskytovateľov. Keďže hlavnými ko-

munikačnými partnermi v prípade

verejných elektronických služieb sú

Vláda (Government – G), Podnika-

teľská spoločnosť (Business – B) a Ob-

čan (Citizen), označenia G2B, G2C,

prípadne G2G sú zrejmé. Ďalším

hľadiskom, z ktorého môžeme naze-

rať na službu, je „typ verejnej správy“,

ktorý takúto službu poskytuje. Môže

to byť štátna správa, regionálna alebo

lokálna samospráva alebo iný typ ve-

rejných inštitúcií konajúcich vo vere-

jnom záujme. Posledným hľadiskom,

ktoré spomenieme, je „zložitosť služ-

by“ odrážajúca skutočnosť, či ide 

o službu jednoduchú, zloženú, hlav-

nú alebo podpornú. Cieľom tejto časti

nie je presne rozdeliť služby podľa

jednotlivých hľadísk. Pokladáme však

za potrebné naznačiť šírku proble-

matiky a zvýrazniť potrebu zohľad-

nenia špecifických vlastností verej-

ných elektronických služieb pri ich

implementácii.

ÚLOHY A OČAKÁVANIA

Ďalším špecifikom elektronických

verejných služieb sú očakávania

užívateľov verejných elektronických

služieb. V prípade občana a teda slu-

žieb G2C môžeme identifikovať nasle-

dujúce očakávania:

�� Prístupnosť služby hocikedy, hoci-

kde a prostredníctvom viacerých

komunikačných prostriedkov

�� Dostupnosť 24x7

�� Jednoduchosť, komfort, jasnosť

�� Dostupnosť podporných funkcií

uľahčujúcich prípravu formu-

lárov – žiadostí

�� Spoľahlivosť pokiaľ ide o infor-

mačný obsah a bezpečnosť elektro-

nickej komunikácie

�� Plná dvojsmerná interaktivita

�� Možnosť vykonať celú administra-

tívnu povinnosť voči verejnej

správe online

�� Dostupnosť z obmedzeného počtu

internetových stránok alebo por-

tálov

�� Prispôsobenie prezentačnej časti

služby a prístupu k službe pro-

filu užívateľa

�� Možnosť jednorázovej registrácie

Implementácia elektronických
slu�ieb verejnej správy
Je známym faktom, že v porovnaní s viacerými krajinami rozšírenej EÚ Slovensko v budovaní elektro-

nickej vlády v posledných rokoch zaostávalo. Takéto vnímanie situácie na Slovensku bolo podporované

aj nedostatočnou propagáciou prvých úspechov v oblasti elektronizácie služieb colnej, daňovej správy

a notárskych registrov. Výsledkom sú nelichotivé umiestnenia Slovenska v štúdii Economist Intelligent

Unit „E-Government in Central Europe, Rethinking Public Administration“ z roku 2004 a v štúdii spoločnosti

Cap Gemini „Online Availability of Public services: How is Europe Progressing“ publikovanej v marci

2005. V prístupe slovenskej vlády vidno určitý paradox, ktorý sa prejavuje tým, že na jednej strane „tradičná“

vláda venuje veľkú pozornosť moderným hospodárskym reformám a na druhej strane venuje veľmi malú

pozornosť prínosom, ktoré verejné služby „elektronickej“ vlády poskytujú. Posledné aktivity vlády a najmä

jasné a cielené rozpracovanie lisabonskej stratégie v oblasti budovania informačnej spoločnosti sú však

signálom, že situácia sa na Slovensku mení a budovanie elektronickej vlády a implementácia elektronických

služieb sa stáva jasnou prioritou.

Marián Krško
marian.krsko@siemens.com
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pre používanie viacerých služieb

�� Možnosť používať jeden identi-

fikátor pre prístup k viacerým

službám

�� Možnosť priebežnej informova-

nosti o stave služby

�� Možnosť právne záväznej elektro-

nickej komunikácie

V prípade podnikateľa alebo pod-

nikateľskej spoločnosti, teda služieb

G2B sú očakávania podobné. Môžeme

však identifikovať niekoľko špeci-

fických požiadaviek, akými sú:

�� Očakávanie pozitívneho vplyvu

na podnikateľské výsledky

�� Možnosť vykonania kompletných

transakcií, ako je registrácia spo-

ločnosti alebo podanie daňového

priznania online

�� Možnosť používania právne

záväzných elektronických doku-

mentov – kontraktov, faktúr a po-

tvrdeniek

�� Možnosť voľne vstupovať do verej-

ných registrov – obchodný regis-

ter, register obyvateľov, kataster

alebo notársky register

�� Možnosť prístupu k virtuálnym

podnikateľským službám – vir-

tuálna poradňa alebo virtuálny

podnikateľský inkubátor.

BEZPEČNOSŤ NADOVŠETKO

Veľmi významným špecifikom verej-

ných elektronických služieb je ich

bezpečnostný koncept. Možno vy-

hlásiť, že bezpečnostný koncept je pre

mnohých používateľov služby hlav-

ným indikátorom spoľahlivosti služby.

V prípade poskytovateľa je význam

bezpečnostného konceptu ešte väčší

a jeho dostatočná úroveň je zvyčajne

podmienkou poskytnutia danej služ-

by. Všetky služby nepožadujú rov-

naký stupeň bezpečnosti a naopak,

jeden bezpečnostný koncept nie je

vhodný pre všetky služby. Bezpeč-

nostný koncept elektronických slu-

žieb je však veľmi významným kom-

ponentom ovplyvňujúcim spoľahli-

vosť a spôsob implementácie služby.

Ďalším špecifikom verejných elektro-

nických služieb je ich závislosť od

existencie „elektronickej“ legislatívy.

Kvalitná legislatíva je jedným z dô-

ležitých predpokladov vytvárania

vhodných podmienok na realizáciu

elektronickej vlády a jej služieb.

Vytvára právny rámec elektronických

služieb a určuje mieru právnej istoty

pre vzájomne komunikujúce subjekty.

Vzhľadom na právnu citlivosť a ich

integračný charakter treba, aby elek-

tronická legislatíva jasne stanovila

pravidlá právne záväznej elektronickej

komunikácie a ochrany osobných

údajov, ako aj zabezpečila dostatočnú

mieru štandardov najmä pre infor-

mačné systémy verejnej správy.

PREDPOKLADY ÚSPEŠNEJ 

IMPLEMENTÁCIE

Možno konštatovať, že proces im-

plementácie prebieha vo svete už

takmer 10 rokov. Významným ob-

dobím pre rozvoj elektronickej vlády

bolo najmä posledných 5 rokov, ktoré

priniesli do spôsobu realizácie verej-

ných elektronických služieb určitú

metodológiu a podobné vnímanie

potrieb pre ich úspešné využívanie.

Na základe doterajších skúseností

možno povedať, že základnými pred-

pokladmi úspešnej implementácie

elektronickej vlády a jej služieb sú:

1. Zodpovedajúci stupeň rozvoja in-

formačnej spoločnosti

2. Verejný záujem o elektronickú

vládu tak na strane verejnej ad-

ministratívy, ako aj na strane po-

užívateľov verejných služieb

3. Poznanie a zohľadnenie skúse-

ností z iných krajín

4. Jasný koncept elektronickej vlády 

5. Účinné a výkonné riadenie pro-

cesu vytvárania elektronickej

vlády a jej služieb

6. Vhodné rozdelenie úloh medzi

ústrednou (štátnou) správou a re-

gionálnou a lokálnou samo-

správou

7. Adekvátne a transparentné finan-

covanie 

8. Zmenám otvorená elektronická

legislatíva

9. Externej komunikácii otvorené

informačné systémy inštitúcií ve-

rejnej správy

10. Verejná osveta na strane pracov-

níkov verejnej správy aj na strane

používateľov verejnej služby

Realita je taká, že všetky predpoklady

neboli, nie sú a ani nebudú vždy

vytvorené. Táto skutočnosť nie je

zásadnou prekážkou pre začatie alebo

pokračovanie modernizácie, inová-

cie, optimalizácie a virtualizácie pro-

cesov verejnej administratívy.

PRINCÍPY IMPLEMENTÁCIE

Doterajšie skúsenosti poukazujú na

skutočnosť, že na implementáciu

týchto služieb nie sú rozhodujúce

použité sofistikované metodológie,

ani moderné informačné technológie,

ba ani dokonalé poznanie existujú-

cich tradičných služieb. Rozhodujú-

cim sa javí schopnosť realizačného

tímu skĺbiť často protichodné požia-

davky poskytovateľov a užívateľov

týchto služieb a schopnosť prie-

bežne dynamicky reagovať na ne-

predvídané udalosti, ktoré vznikajú

počas implementačného procesu.

Preto je vhodné odporúčania pre im-

plementáciu služieb popisovať skôr

vo forme implementačných princí-

pov, ako vo forme presných (rigid-

ných) pravidiel.

Na základe takéhoto prístupu mô-

žeme navrhnúť tieto princípy imple-

mentácie elektronických služieb verej-

nej správy:

1. Princíp integrity elektronickej

vlády a jej služieb

Každá elektronická služba je sú-

časťou skupiny služieb tej istej verej-

nej inštitúcie a súčasťou konkrétnej

časti elektronickej vlády. Pri jej im-

plementácii je potrebné zabezpečiť,

aby sa služba stala aj integrálnou

súčasťou celej elektronickej vlády.

Aplikácia tohto princípu je základným

predpokladom konzistentnej a vhodne

štruktúrovanej elektronickej vlády a jej

služieb.

2. Princíp poznania cieľov tradič-

nej verejnej služby

Prvoradú pozornosť treba venovať

účelu a cieľom tradičnej verejnej

služby. Proces, akým sa služba posky-

tuje, sa javí z hľadiska tohto prin-

cípu ako druhoradý. Aplikácia tohto

princípu otvára priestor pre moderni-

záciu a inováciu spôsobu, akým sa

bude nová elektronická služba posky-

tovať.

3. Princíp poznania záujmov po-

užívateľov služby

Je veľmi dôležité poznať užívateľské

scenáre danej služby. Aj z hľadiska

tohto princípu sa proces, akým sa

tradičná služba poskytuje javí ako dru-

horadý. Použitím tohto princípu mož-

no správne určiť situáciu kedy, s akým

účelom a ako sa služba používa.

4. Princíp úlohy významného pod-

porovateľa služby

Treba si uvedomiť, že podporo-

vatelia, propagátori elektronickej vlády

a jej služieb, ako sú vláda a profesio-

nálne združenia, môžu významne pri-

spieť k ich úspešnej realizácii.

Nemôžu ju však zaručiť. Rozhodu-

júcim účastníkom tohto procesu je

priamy poskytovateľ služby, t. j. kon-

krétne ministerstvo alebo úrad.

5. Princíp jasného poskytovateľa

– vlastníka služby

Každá elektronická služba musí mať

jasne určeného budúceho poskyto-

vateľa alebo poskytovateľov. Platí to

najmä v prípade zloženej elektro-

nickej služby, ktorá využíva infor-

mačné zdroje viacerých inštitúcií. 

V takomto prípade treba určiť jedného

poskytovateľa, ktorého úlohou je za-

bezpečiť integráciu služby, ktorá môže

vyžadovať vykonanie viacerých trans-

akcií. Je vhodné, aby takýto integrátor

prevzal aj zodpovednosť za kvalitu

služby a stal sa jej „vlastníkom“.

6. Princíp otvoreného poskytova-

teľa služby

Tento dôležitý princíp zdôrazňuje

potrebu otvorenia sa interných in-

formačných systémov a informačných

zdrojov – registrov verejnej správy 

a zmenu pozornosti z internej na ex-

ternú elektronickú komunikáciu.

7. Princíp priority interných sys-

témov poskytovateľa

Pre poskytovateľa elektronickej služby

je ekonomickejšie konsolidovať naj-

skôr svoje interné systémy a potom

pripojiť užívateľa služby, ako naopak.

8. Princíp jasného používateľa

služby

Aj keď sa na prvý pohľad javí princíp

ako zbytočný, skúsenosti ukazujú,

že mnoho energie sa veľmi často ve-

nuje implementácii služby bez toho,

aby boli jasne určení jej užívatelia.

9. Princíp jasnej architektúry

služby

Každá elektronická služba alebo sku-

pina služieb by mala mať jasnú pre-

zentačnú, aplikačnú, komunikačnú

a údajovú architektúru. Takýto architek-

tonický štrukturálny princíp je zákla-

dom pre modulárnu štruktúru jedno-

tlivých skupín služieb a celej elektro-

nickej vlády.

10. Princíp informačnej a admi-

nistračnej časti služby

Princíp umožňujúci odčleniť infor-
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mačnú a administračnú časť služby

a následne informačnú a transakčnú

časť sprostredkovateľského prostried-

ku služby, t. j. internetovej stránky

alebo portálu.

11. Princíp procesnej úplnosti služby

Užívateľ ocení elektronickú službu

vtedy, keď pokrýva online transakcia-

mi celý proces poskytnutia služby.

Princíp, ktorý možno veľmi ťažko

uplatniť pri pretrvávajúcej početnosti

a dôležitosti papierových príloh.

12. Princíp dostatočne bezpečnos-

tného konceptu služby

Ako sme už spomenuli, treba, aby

službu považovali za bezpečnú jej

poskytovatelia aj užívatelia. Princíp

zdôrazňuje potrebu zodpovedajúceho

bezpečného konceptu, ktorý, pokiaľ

je to potrebné, je podporený zodpo-

vedajúcimi legislatívnymi normami. 

13. Princíp ľahkého a známeho

prístupu k službe

Cieľom tohto princípu je pritiahnuť

pozornosť na spôsob zoskupovania

a členenia prístupových miest k elek-

tronickým službám jednotlivých ty-

pov verejnej správy, t. j. štátnej správy

a regionálnej a lokálnej samosprávy.

14. Princíp minimálneho počtu

registrácií pre využitie maxi-

málneho počtu služieb

Princíp podporujúci centrálny sys-

tém komunikačnej infraštruktúry

medzi poskytovateľmi a užívateľmi

služieb. Príkladom je systém elek-

tronickej brány pre elektronickú vládu

(electronic government gateway),

ponúkajúci jednorázovú registráciu

pre využitie infraštruktúry a jed-

norázové prihlásenia sa pre využíva-

nie jednotlivých služieb.

15. Princíp jednotného identifikáto-

ra na využitie viacerých služieb

Princíp zdôrazňuje potrebu mini-

málneho počtu identifikátorov na

využitie služieb rôznych verejných

inštitúcií. Ideálnym je stav, keď mož-

no pre všetky služby použiť jednu

dvojicu identifikátorov, z ktorých je-

den využíva infraštruktúru PKI a dru-

hý je odvodený od údajov v registri

obyvateľov.

16. Princíp politickej neutrality

verejných služieb

Jeho dodržanie je žiadúce hlavne na

strane poskytovateľov služieb. Reali-

zácia moderných elektronických

služieb, najmä štátnej správy, vyža-

duje spoluprácu viacerých inštitúcií

(ministerstiev). Potreba politickej

neutrality úspešnej spolupráce v tejto

oblasti je zrejmá.

Implementácia elektronických služieb

verejnej správy zostáva pre Slo-

vensko veľkou výzvou dokázať kvalitu

nielen svojej tradičnej, ale aj budú-

cej elektronickej vlády. Túto výzvu

vnímame optimisticky najmä preto,

že v súčasnosti existujú potrebné

predpoklady na jej zvládnutie. Sloven-

sko má aj v tejto oblasti príležitosť

poučiť sa zo zahraničných skúseností,

využiť know-how na Slovensku pô-

sobiacich globálnych a lokálnych

firiem, pokročiť výrazne v realizácii

elektronických služieb.

Trom mestám bolo udelené ocenenie eCitizenship pre všetkých za rok 2004

ako uznanie za vynikajúcu úroveň dosiahnutú v niektorej zo štyroch

hlavných oblastí úloh v rámci siete Telecities: 

�� Mesto Barcelona (Španielsko) so Záložkou pre občana (reinžiniering) a Por-

ta22 (oblasti e-Learning a Inclusion);

�� Mesto Bologna (Taliansko) s občianskou sieťou Iperbole Civic Network

(oblasť e-Democracy);

�� Mesto Štokholm (Švédsko) s prihlasovaním na báze biometrických znakov

pre študentov a učiteľov a zvyšujúcou sa úrovňou bezpečnosti informač-

ných a telekomunikačných technológií (obe v oblasti e-Security)

Čestné uznanie získali:

�� Mesto Espoo (Fínsko) s projektom Otvorené Espoo (oblasť e-Democracy);

�� Mesto Kodaň (Dánsko) s digitálnou samoobsluhou (reinžiniering);

�� Mesto Liverpool (Spojené kráľovstvo) s projektom i-Learn (oblasti e-Learning

a Inclusion);

�� Mesto Trana° s (Švédsko) s Traman-FTTH (oblasti e-Learning a Inclusion).

Systém mesta Štokholm pre prihlasovanie na základe biometrických znakov

pre študentov a učiteľov bol uznaný ako najlepší praktický postup v rámci

Európy. Cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a znižovanie objemu

administratívy tým, že sa heslá nahradili biometrickými matematickými algo-

ritmami. Kent Larssson, riaditeľ pre bezpečnosť informácií povedal: „Verifikáciou

biometrickej totožnosti sa bezpečnostný systém stáva príjemnejším pre uží-

vateľa. V súčasnosti ho používa 4 000 učiteľov a študentov na švédskych základ-

ných školách. Zvyšuje sa ním bezpečnosť jednotlivých údajov a zároveň pomá-

ha pri predchádzaní narušenia integrity užívateľa.“

TeleCities a Deloitte prezentovali aj predbežné zistenia vyplývajúce z výroč-

ného porovnávacieho prieskumu v rámci eCitizenship pre všetkých, ktorý sa

zameriava na súčasný stav implementácie hlavných úloh v oblasti TeleCities:

�� E-Learning a Inclusion: sieť TeleCities bude zohrávať významnú úloh pri

dosahovaní toho, aby boli občania Európy digitálne gramotní a schopní

využívať výhody Informačnej spoločnosti.

�� E-Democracy: všetky relevantné mestá budú implementovať e-Democ-

racy spolu so všetkými formami účasti občanov na riadení a získavaní

právomocí v rámci spoločenstva. 

�� E-Security: všetci majú právo na elektronickú bezpečnosť – e-Security. 

�� Reinžiniering a miestna verejná správa: všetky relevantné mestá prejdú

reinžinieringom svojich procesov poskytovania služieb, aby zlepšili svoj

pomer nákladov a prínosov, ako aj kvalitu nimi poskytovaných služieb

pre občanov, odborných pracovníkov a podniky.

Elektronické obèianstvo –
najlepšie projekty
v roku 2004 
Súčasťou európskej konferencie Prínosy z vízií, ktorá sa uskutočnila v minulom roku vo Viedni na pôde

hostiteľskej organizácie EUROCITIES a jej sesterských sietí TeleCities a ACCESS s podporou mesta Viedeň,

TeleCities a Deloitte, bolo aj výročné udeľovanie Ocenení eCitizenship pre všetkých za e-Government.

Rada nezávislých odborníkov z akademického prostredia nominovala na ocenenie nasledujúce mestá:

Barcelona, Bologna, Kodaň, Espoo, Liverpool, Štokholm a Trana° s. Nominované projekty z týchto miest

sa na európskej úrovni vyznačujú inováciou, plnením potrieb používateľov, udržateľnosťou a pre-

voditeľnosťou vo vzťahu k elektronickej vláde – e-Government.

efocus_02_2005.qxp  1.7.2005  16:07  Page 27


