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16. ročník podujatí ITAPA
Podujatia ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) už 16 rokov prinášajú nové
impulzy a inšpirácie pre slovenský eGovernment, pričom sa za viac ako dekádu svojej
existencie stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou celej IT komunity. Záštitu
nad podujatiami pravidelne poskytujú vysokí štátni predstavitelia, ako sú predseda a
podpredseda vlády, ministri, alebo vedúci predstavitelia rôznych inštitúcií.
Cyklus podujatí ITAPA otvára Jarná konferencia, jednodňový event špecializovaný na témy
lokálneho zamerania s diskusným charakterom a vrcholí jesenným kongresom, ktorý
je dvojdňovou medzinárodnou akciou zameranou na podporu a propagáciu najnovších
trendov a riešení z oblasti digitalizácie spoločnosti nielen zo Slovenska, ale aj z celého
sveta. Cieľom ITAPA je pritom vytvoriť stálu otvorenú platformu, v rámci ktorej majú kľúčoví
predstavitelia politického a profesionálneho života príležitosť diskutovať o najaktuálnejších
otázkach z problematiky digitalizácie verejnej správy. Pridanou hodnotou týchto podujatí je
tiež množstvo medzinárodných poznatkov, ktoré účastníkom prinášajú špičkoví domáci aj
zahraniční spíkri a následný networking.
Prezentácie o inovatívnych projektoch, best practice, či diskusie o naliehavých eGov témach,
ako aj pre šírenie inšpiratívnych nápadov a riešení si prichádzajú vypočuť nielen zástupcovia
neziskového sektora, konzultačných spoločností, či akademickej obce, ale aj predstavitelia
IT spoločností, politickej scény a eGov elity. Partnermi ITAPA sú viaceré top spoločnosti
zo slovenského IT biznisu. Jarnú ITAPA opakovane navštevuje takmer 300 účastníkov a
jesenný kongres zaujme až dvojnásobok delegátov. Do viac ako desiatky tematických sekcií,
plenárnych prednášok a diskusií sa v rámci programu kongresu zapája pravidelne cca 100
spíkrov z celého sveta. Všetky prezentácie sú predkladané z/do angličtiny.
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Spíkri
Podujatia ITAPA každoročne s hrdosťou spolupracujú s odborníkmi a politickými lídrami z
oblasti informačnej spoločnosti a eGovernmentu zo Slovenska, Európy a celého sveta. Na
programe jednotlivých podujatí ITAPA sa svojou aktívnou účasťou podieľali nasledujúce
krajiny a medzinárodné inštitúcie:
Arménsko, Česká republika, Dánsko, Chorvátsko, Ekvádor, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,
Írsko, Izrael, Kanada, Nemecko, Macedónsko, Maďarsko, Peru, Poľsko, Rakúsko, Ruská
federácia, Slovinsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan,
Taliansko, Turecko, Veľká Británia; Európska komisia, NATO, Svetová banka, Organizácia
spojených národov a OECD.
Medzi spíkrami ITAPA nechýbali:
Andrej Kiska, prezident SR
Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ Sekcie informatizácie
spoločnosti, MF SR
Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR
Vazil Hudák, minister hospodárstva SR
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK v SR
Rastislav Janota, generálny riaditeľ NASES
Marek Maďarič, minister kultúry SR
Denisa Saková, vedúca služobného úradu, MV SR
Carl Helfried, veľvyslanec Rakúskej republiky
Ondřej Felix, architekt eGovernmentu a Digitálny líder pre ČR
Theodore Sedgwick, veľvyslanec USA
Ivan Langer, predseda správnej rady Vysokej školy CEVRO Inštitút
Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR
Tai Hao Chun, zástupca ministra, Komisia pre výskum, vývoj
a hodnotenie, exekutívna zložka Yuan, Taiwan, R.O.C.
Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie
pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu
Anthony D. Williams, spoluautor ekonomického bestselleru
Wikinomika
Pieter Cullis, riaditeľ Life Science Institute, Kanada
Róbert Kaliňák, minister vnútra SR
Dana Bérová, ministerka informatiky, ČR
Mary Hanafin, ministerka štátu pre informačnú spoločnosť, Írsko
Gunnar Lund, minister pre medzinárodné hospodárske vzťahy a finančné záležitosti,
Švédsko
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Cena ITAPA
ITAPA v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
pravidelne vyhlasuje súťaž o najlepšie projekty v oblasti digitalizácie verejnej správy
a spoločnosti. Cieľom súťaže je oceniť, zviditeľniť a spropagovať projekty, ktoré:
prinášajú skvalitnenie komunikácie verejnej správy voči občanovi prostredníctvom
nových služieb alebo zlepšením už existujúcich služieb,
zvyšujú kvalitu, transparentnosť a efektívnosť procesov a fungovania verejnej
správy,
sú pozoruhodné efektívnym a inovatívnym prístupom k modernizácii spoločnosti.
Projekty súťažia v dvoch kategóriách:
Nové služby pre občana
Nové služby pre spoločnosť
V roku 2016 bola opätovne vyhlasovaná aj poslucháčska súťaž Cena Rádia Slovensko na
ITAPA, v ktorej si samotní poslucháči Rádia Slovensko vyberú víťazné projekty. ITAPA spolu s
Rádiom Slovensko tak do hodnotenia projektov zapája aj bežného občana.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa odohráva počas Galavečera ITAPA pri účasti pozvaných
VIP hostí.
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Medializácia podujatia
Počas svojej existencie si ITAPA vypracovala dlhoročnú spoluprácu s médiami na slovenskom trhu,
ako sú významné spravodajské agentúry, denníky, ekonomické a odborné periodiká, spoločenské
a IT internetové portály.

ITAPA 2017
16. ročník podujatí ITAPA začína Jarnou konferenciou (máj 2017) a vrcholí
jesenným Medzinárodným kongresom ITAPA (14. - 15. november 2017)
v Bratislave.
Vybrané témy ITAPA 2017:
Inovatívne eGovernment riešenia
Smart riešenia pre efektívnu verejnú správu
Digitalizácia samospráv
Ochrana osobných údajov
Kybernetická bezpečnosť
Digitálne zručnosti a vzdelávanie
eHealth a personalizovaná medicína
Elektronické verejné obstarávanie
Vek umelej inteligencie
IT projektový manažment
Nové programové obdobie
Digitalizácia kultúrneho dedičstva
Cloud Computing
Open Data a Big data
a množstvo ďalších

Viac informácií: www.itapa.sk
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Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Tel. č.: + 421 948 306 893
Mobil: + 421 948 392 736
E-mail: itapa@itapa.sk

