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1.1. SSúúččasný stav a problasný stav a probléémymy
 Rozvoj eGovernmentuRozvoj eGovernmentu

–– mmáálo dostupných slulo dostupných služžieb a stagnieb a stagnáácia v cia v ďďalalššom om 
rozvojirozvoji

–– ststáále sme na posledných miestach v rle sme na posledných miestach v ráámci mci 
hodnotenhodnoteníí EEÚÚ

 PrPrííččiny stavuiny stavu
–– elektronizelektronizáácia verejnej sprcia verejnej spráávy nikdy nebola revy nikdy nebola reáálnou lnou 

prioritouprioritou
–– neexistovalo jednotnneexistovalo jednotnéé a koordinovana koordinovanéé riadenie riadenie 

procesuprocesu
–– nnáádej dej –– ssúúččasnasnáá krkrííza môza môžže bye byťť paradoxne paradoxne 

katalyzkatalyzáátorom budovania eGovernmentutorom budovania eGovernmentu
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 OPIS a jeho vyuOPIS a jeho využžitieitie
–– významný prostriedok pre podporu budovania významný prostriedok pre podporu budovania 

eGovernmentu, ktorý je veGovernmentu, ktorý je vššak vyuak využžíívaný vaný 
nedostatonedostatoččne (nne (níízke zke ččerpanie)erpanie)

–– za poslednza poslednéé 2 roky neboli za2 roky neboli začčatatéé žžiadne noviadne novéé
významnejvýznamnejššie projektyie projekty

–– niekoniekoľľko projektov sa rieko projektov sa riešši i –– tieto vtieto vššak narak naráážžajajúú na na 
problprobléémy v neexistencii predpokladovmy v neexistencii predpokladov
»» legislatlegislatíívna nepripravenosvna nepripravenosťť pre poskytovanie pre poskytovanie 

elektronických sluelektronických služžiebieb
»» infrainfrašštrukttruktúúrna nepripravenosrna nepripravenosťť –– spolospoloččnnéé moduly, moduly, 

ktorých vyuktorých využžitie sa predpokladitie sa predpokladáá
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–– ProblProbléémy v ukonmy v ukonččovanovaníí OPIS projektov a OPIS projektov a ččerpanerpaníí
prostriedkovprostriedkov
»» nesplnenie podmienok pre nesplnenie podmienok pre ččerpanie prostriedkov OPIS (vo erpanie prostriedkov OPIS (vo 

vvääččššine ine úúprpríípadov popadov požžadovanadovanéé dosiahnutie dosiahnutie úúrovne 4 pre rovne 4 pre 
poskytovanposkytovanéé sluslužžby)by)

»» potreba nasadzovania npotreba nasadzovania nááhradných riehradných rieššeneníí za chýbajza chýbajúúcu cu 
infrainfrašštrukttruktúúru eGov vedru eGov vedúúca k duplicitca k duplicitáám v riem v rieššeniach eniach 

»» hhľľadanie moadanie možžnostnostíí na ukonna ukonččenie projektov a splnenie enie projektov a splnenie 
podmienok podmienok „„inovatinovatíívnou interpretvnou interpretááciouciou““ existujexistujúúcej cej 
legislatlegislatíívyvy

–– ČČerpanie OPIS je ohrozenerpanie OPIS je ohrozenéé
»» problprobléém ukonm ukonččenia projektu a enia projektu a ččerpania prostriedkov z erpania prostriedkov z 

OPISOPIS
»» momožžnnéé negatnegatíívne dopady na rozpovne dopady na rozpoččet et –– projekty nebude projekty nebude 

momožžnnéé financovafinancovaťť zo zdrojov OPISzo zdrojov OPIS
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2.2. MoMožžný postupný postup
 Vytvorenie zVytvorenie záákladných podmienokkladných podmienok

–– legislatlegislatíívava
»» ZZáákon o elektronickej verejnej sprkon o elektronickej verejnej sprááveve

–– InfraInfrašštrukttruktúúrara
»» implementimplementáácia zcia záákladných modulov NKIVS potrebnej pre kladných modulov NKIVS potrebnej pre 

realizrealizááciu projektov a budovanie sluciu projektov a budovanie služžiebieb
»» optimalizoptimalizáácia licencia licenččnnéého pokrytia projektovho pokrytia projektov

–– organizorganizááciacia
»» koordinkoordináácia jednotlivých projektov a cia jednotlivých projektov a ččasovania ich asovania ich 

nasadzovanianasadzovania
»» rierieššenie koncepenie koncepččných otných otáázok spojených s budovanzok spojených s budovaníím m 

eGov (napr. spôsob spreGov (napr. spôsob spríístupnenia slustupnenia služžieb na UPVS) ieb na UPVS) 
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 Výber a prVýber a prííprava nových projektovprava nových projektov
–– výber projektov, ktorvýber projektov, ktoréé majmajúú bybyťť prioritne prioritne 

realizovanrealizovanéé
»» zameranie na sluzameranie na služžby obby obččanom a PO, nie zamerananom a PO, nie zameranéé

„„dovndovnúútratra““ orgorgáánov VSnov VS
»» zameranie na projekty s zameranie na projekty s ččo najvo najvääččšíším prm príínosom (renosom (reáálne lne 

CBA)CBA)

–– jasnjasnáá defindefiníícia ciecia cieľľov projektu a realistickov projektu a realistickéé
stanovenie nstanovenie náákladov na projekt kladov na projekt 
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Ďakujem za 
pozornosť

ĎĎakujem za akujem za 
pozornospozornosťť


