Správa o pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2010
Úvod
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej „MF SR“) minulý rok vypracovalo
a predloţilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky Správu o pokroku v oblasti
informatizácie spoločnosti za rok 2009, ktorá vychádzala z novej Stratégie informatizácie
spoločnosti na roky 2009 – 2013. Zámerom MF SR je pokračovať v tejto aktivite, preto aj
tento rok predkladá správu za rok 2010. Cieľom tejto snahy je kaţdoročné monitorovanie
stavu informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike, identifikovanie problémových
oblastí, prípadne odporučenie opatrení na ich riešenie, či odstránenie.
Správa o pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2010 si zachovala rovnakú
štruktúru ako minuloročná správa. Prvá časť obsahuje popis stavu a pokrok v realizácii aktivít
operačného programu Informatizácia spoločnosti, ako aj stručné hodnotenie procesu
predkladania koncepcií rozvoja informačných systémov povinných osôb. Druhá časť správy
je zameraná na popis pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti prostredníctvom
merateľných ukazovateľov, pričom pozornosť je zameraná najmä na vývoj v oblasti
elektronických sluţieb verejnej správy, zavádzania širokopásmového prístupu a vyuţívania
internetu a na pokrok v oblasti digitálnej gramotnosti. V tejto časti sú tieţ zhrnuté výsledky 2.
ročníka Prieskumu spokojnosti občanov a podnikateľov so sluţbami elektronickej verejnej
správy, ktorý bol realizovaný MF SR. Tento rok boli do druhej časti správy doplnené aj
vybrané merateľné ukazovatele vyplývajúce z nového reformného plánu Európskej komisie
Digitálna agenda pre Európu. V závere správy by sa mali kaţdoročne objavovať aktuálne
iniciatívy Európskej komisie a vlády Slovenskej republiky, ako aj porovnania a hodnotenia
vývoja jednotlivých oblastí informačnej spoločnosti, obsiahnutých v časti II. oproti
predchádzajúcemu roku.
I. časť
Popis stavu a pokroku v realizácii aktivít operačného programu Informatizácia
spoločnosti (ďalej „OPIS“)
V sledovanom období roku 2010 pokračoval proces vypracovania a schvaľovania štúdií
uskutočniteľnosti (ďalej „ŠU“), finalizovanie základných dokumentov a proces
implementácie programu formou vyhlásenia výziev na podávanie ţiadostí o poskytnutie
nenávratnej finančnej pomoci (ďalej „NFP“), hodnotenie a výber ţiadostí o NFP, proces
podpisu zmlúv o NFP, overovanie verejného obstarávania a realizácie projektov. V roku 2010
boli pripomienkované a posúdené čiastkové ŠU pre oblasti štátnej správy, oblasti samosprávy
(vyššie územné celky, krajské mestá, obce, dátové centrum obcí a miest) a moduly
a komponenty centrálnej architektúry.
Tabuľka č. 1: Štúdie uskutočniteľnosti pre prioritné osi OPIS – celkový zoznam ukončených
ŠU s výnimkou ŠÚ projektov eGovernmentu zameraná na rozvoj elektronických sluţieb
vybraných oblastí štátnej správy, ktorá nebola k 31. 12. 2010 schválená riadiacim výborom.
Štúdia
Schválenie
Stručný popis ŠU
uskutočniteľnosti (ŠU)
ŠU
ŠU projektov prioritnej osi 1 OPIS – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb

ŠU zameraná na celkovú
architektúru
eGovernmentu

ŠU projektov zameraná
na rozvoj sluţieb
eGovernmentu na
centrálnej úrovni

ŠU zameraná na rozvoj
sluţieb eGovernmentu na
úrovni samosprávy

ŠU zameraná na rozvoj
komunikačnotechnologickej
infraštruktúry
informačných systémov
verejnej správy na
centrálnej úrovni
ŠU zameraná na rozvoj
komunikačnotechnologickej
infraštruktúry
informačných systémov
verejnej správy na úrovni
samosprávy
ŠU pre Dátové centrum
obcí a miest (ďalej
„DCOM“)

Zámerom ŠU je identifikovať a navrhnúť
projekty rozvoja Informačných systémov
verejnej správy, ktoré podporia integráciu
procesov, zjednodušia administratívu, skvalitnia
poskytovanie sluţieb ich elektronizáciou, budú
zniţovať náklady a skvalitňovať rozhodovanie
vo verejnej správe.
Konkrétnym cieľom tejto ŠU so zameraním na
sluţby eGovernmentu na centrálnej úrovni, t. j.
na úrovni úsekov štátnej správy, je navrhnúť pre
túto úroveň kľúčové projekty vrátane spôsobu
ich implementácie so zreteľom na naplnenie
cieľov OPIS efektívnym a najúčinnejším
spôsobom tak, aby boli v súlade s celkovou
architektúrou informačných systémov verejnej
správy, definovanou v Národnej koncepcii
informatizácie verejnej správy.
Cieľom ŠU je navrhnúť na úrovni samosprávy
kľúčové projekty vrátane spôsobu ich
implementácie so zreteľom na naplnenie cieľov
OPIS efektívnym a najúčinnejším spôsobom tak,
aby boli v súlade s celkovou architektúrou
informačných systémov verejnej správy,
definovanou
v Národnej
koncepcii
informatizácie verejnej správy. ŠU bola
realizovaná formou čiastkových výstupov.
Dodávateľ spôsob plnenia rozdelil v postupnosti
predkladania čiastkových ŠU a výziev pre:
vyššie územné celky, krajské mestá, obce
a dátové centrum miest a obcí. Ďalším dôleţitým
prvkom bolo vytvorenie číselníka ţivotných
situácií a eGovernment sluţieb.
Cieľom uvedenej ŠU bolo vypracovanie
detailnej koncepcie architektúry komunikačnotechnologickej infraštruktúry na centrálnej
úrovni, identifikácia zmien potrebných pri
prechode na novo navrhnutú komunikačnotechnologickú infraštruktúru.

29. 9. 2009

29. 9. 2009

29. 9. 2009

15. 4. 2010

Cieľom uvedenej ŠU bolo vypracovanie 15. 4. 2010
detailnej koncepcie architektúry komunikačnotechnologickej
infraštruktúry
na
úrovni
samosprávy, identifikácia zmien potrebných pri
prechode na novo navrhnutú komunikačnotechnologickú infraštruktúru.
Štúdia bola zameraná na detailnú analýzu 15. 4. 2010
a určenie
cieľovej
skupiny
vyuţívajúcej
elektronické
sluţby
verejnej
správy
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poskytovaných DCOM-om, hĺbkovú analýzu
rozsahu riešenia a spôsobu poskytovania
elektronických
sluţieb
verejnej
správy
prostredníctvom DCOM-u, analýzu modelu
udrţateľnosti a finančného modelu DCOM-u
zabezpečujúceho
dlhodobo
udrţateľné
poskytovanie elektronických sluţieb verejnej
správy, technologický návrh riešenia DCOM-u,
hĺbková analýza legislatívnych dopadov
zavedenia
DCOM-u
a načrtnutie
rámca
zmluvných
vzťahov
medzi
DCOM-om
a prijímateľmi elektronických sluţieb verejnej
správy, popis a plán budúcej implementácie
DCOM-u a príprava štruktúrovaného rozpočtu
potrebného na jeho vybudovanie, výzvu na
Elektronické sluţby Dátového centra obcí
a miest,
pravidelný reporting a moţnosť
monitoringu počas prípravy štúdie pre DCOM zo
strany MF SR.
ŠU zameranej na
Cieľom štúdie bola analýza existujúceho stavu 15. 4. 2010
Architektonický rámec
a návrh budúceho architektonického rámca pre
a implementáciu
jednotlivé
komponenty
aj
celkovú
Programu eHealth
implementáciu eHealth; stanovenie priorít
v rámci implementačného programu v horizonte
do r. 2011 súlade so schváleným materiálom
„Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj
informatizácie
verejnej
správy
v oblasti
zdravotníctva na Slovensku“ a celkovou
architektúrou
integrovaného
informačného
systému verejnej správy.
ŠU pre Národný projekt
Cieľom bolo na detailnejšej úrovni rozpracovať 10. 6. 2010
Integrované obsluţné
spôsob implementácie projektu IOM do podoby
miesta (ďalej „IOM“)
podkladov do výzvy na predloţenie projektu tak,
obsahujúca spracovanie
aby bola zabezpečená efektívna a najúčinnejšia
problematiky riešenia
realizácia Národného projektu IOM v súlade
a zavedenia IOM
s celkovou
architektúrou
integrovaného
informačného
systému
verejnej
správy
definovanou v NKIVS a ostatnými strategickými
a koncepčnými
dokumentmi
v oblasti
eGovernmentu.
ŠU projektov
Všeobecným cieľom projektu je navrhnutie do 31. 12.
eGovernmentu zameraná efektívneho a účinného postupu implementácie 2010 nebola
na rozvoj elektronických projektov eGovernmentu, ktorý bude v súlade schválená
sluţieb vybraných oblastí s celkovou
architektúrou
integrovaného riadiacim
štátnej správy
informačného systému verejnej správy.
výborom
ŠU projektov prioritnej osi 2 OPIS – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova
ich národnej infraštruktúry
ŠU PO2 OPIS
Cieľom ŠU je čiastková analýza kultúrneho 22. 1. 2010
sektora, identifikácia poţiadaviek a potrieb
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kultúrnych
organizácií
v strednodobom
horizonte do roku 2013. Hlavným výstupom ŠU
je identifikácia informačných zdrojov, ktoré
budú predmetom digitalizácie, a zároveň návrh
efektívnych modelov ich sprístupňovania.
ŠU projektov prioritnej osi 3 OPIS – Zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu
ŠU PO3 OPIS

Predmetom štúdie je výstavba širokopásmovej 24. 9. 2009
infraštruktúry, portfólio a dostupnosť sluţieb,
návrh
štandardov
a metodiky
v zmysle
poţiadaviek štrukturálnych fondov a legislatívna
regulácia. Práce na štúdii boli rozdelené do troch
vzájomne nadväzujúcich a spolu súvisiacich
častí. Prvá časť podrobne mapuje prostredie
širokopásmového
internetu
v podmienkach
Slovenskej republiky. Druhá časť sa zaoberá
analytickými
moţnosťami
v súvislosti
s naplnením cieľov prioritnej osi. Tretia časť sa
zaoberá návrhom riešení.

1.1

1.1

1.2

1.1

1.1

Elektronické
sluţby
daňových
agend MF SR
Elektronizácia
sluţieb
Sociálnej
poisťovne – 2.
Prioritná oblasť
Elektronizácia
sluţieb miest
a obcí
Register
a identifikátor
právnických
osôb
a podnikateľov
Elektronické
sluţby
Ministerstva

Dátum
vyhlásenia
výzvy
Dátum
uzávierky
prijímania
ţiadostí o NFP

Ţiadateľ

Názov

Opatrenie

Tabuľka č. 2: Stav vyhlasovania výziev / písomných vyzvaní na národné projekty Prioritnej
osi k 31. 12. 2010
Alokácia finančných prostriedkov
na výzvu
(NFP) v Eur

Spolu

Z toho
Štátny
ŠF/KF
rozpočet

MF SR

18. 2.
2010

22. 6. 2010

49 791 000 37 497 602

SP

28. 5.
2010

30. 8. 2010

13 300 000 10 016 230 3 283 770

Mestá a
obce

12 293
398

Zrušená
16. 6.
výzva – 3. 9. 50 000 000 42 500 000 7 500 000
2010
2010

Štatistický
úrad SR

3. 6.
2010

Zrušenie pís.
vyzvania –
6. 9. 2010

MH SR

4. 6.
2010

Zrušenie pís.
vyzvania – 15 500 000 11 673 050 3 826 950
6. 9. 2010
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4 647 000

3 499 656 1 147 344

hospodárstva
SR
Elektronické
sluţby
1.1
stavebného
poriadku
Elektronické
sluţby
1.1 zdravotníctva –
druhá prioritná
oblasť

MVRR SR

4. 6.
2010

Zrušenie pís.
vyzvania –
6. 9. 2010

MZ SR

16. 6.
2010

Zrušenie pís.
vyzvania – 49 000 000 36 901 900
6. 9. 2010

9 958 176

7 499 502 2 458 674

192 196 149 587
176 940

Spolu za prioritu

12 098
100
42 608
236

V rámci prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb boli v
roku 2010 vyhlásené výzvy/národné projekty v celkovej hodnote 192.196.176,00 Eur, z toho
boli zrušené výzvy/národné projekty v hodnote 129 105 176 Eur. Vyhlásené výzvy v roku
2010 boli zrušené z dôvodu prehodnocovania projektov operačného programu Informatizácia
spoločnosti. V roku 2011 sa pripravuje nový harmonogram výziev. Čo sa týka hodnotenia
projektov, v súčasnosti prebieha hodnotenie Národného projektu Elektronizácia sluţieb
Sociálnej poisťovne – 2. prioritná oblasť; ukončenie sa predpokladá v marci 2011. Výzvy
v rámci prioritnej osi 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry a prioritnej osi 3 - Zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu neboli
vyhlásené. V roku 2010 bola vytvorená pracovná skupina pre PO3 OPIS s cieľom zabezpečiť
maximálnu synergiu a efektívnosť vyuţívania verejných prostriedkov smerovaných do
zvýšenia prístupnosti k širokopásmovému internetu a efektívneho zvládnutia notifikačného
procesu. Súčasne prebiehali práce na spresnení výstupov zo štúdie uskutočniteľnosti PO3
OPIS a na príprave riadiacej dokumentácie. V mesiaci máj 2010 bol v rámci tzv.
prednotifikačnej fázy odoslaný návrh notifikácie štátnej pomoci národných projektov PO3
OPIS Európskej komisii a spracovatelia ŠU PO3 OPIS predloţili na pripomienkovanie
aktualizáciu tretej časti ŠU PO3 OPIS. V rámci prípravy národných projektov PO3 OPIS bol
realizovaný návrh expertnej analýzy: „Analýza pre implementáciu národných projektov
v rámci PO3 OPIS“, ktorá sa zaoberala aj problematikou sietí novej generácie. V júni 2010
bola schválená aktualizácia tretej časti ŠU PO3 OPIS. Súčasne prebiehala komunikácia medzi
RO OPIS a DG Regio a DG Competition, výsledkom bola písomná poţiadavka EK o
vysvetlenie a objasnenie niektorých častí materiálov. Koncom júla boli predmetné odpovede
odoslané a bola uskutočnená konzultácia v Bruseli. V zmysle záverov stretnutia v Bruseli
boli v treťom štvrťroku v rámci verejnej konzultácie pripravené a v decembri 2010 všetkým
relevantným operátorom pôsobiacim v Slovenskej republike odoslané listy so ţiadosťou
o pomoc pri spresnení bielych miest a o stanovisko k plánom na budovanie regionálnych sietí
v rámci PO3 OPIS. Odpovede operátorov sú priebeţne spracovávané, vyhodnocované a budú
tvoriť dôleţitý podklad v rámci prípravy notifikačnej fázy. Z celkovej pôvodnej alokácie
prostriedkov pre PO3 OPIS vo výške 113 177 826 Eur, ktorá mala byť vyuţitá na podporu
projektov, ešte neboli k 31. 12. 2010 čerpané prostriedky. Koncom roka 2010 však uţ
prebiehali rokovania s Európskou komisiou týkajúce sa pripravovanej revízie OPIS, v ktorej
rámci bude určená konečná výška finančnej alokácie na podporu širokopásmového prístupu
v rámci PO3 OPIS. Po vyjasnení tejto otázky bude oficiálne prostredníctvom odboru štátnej
pomoci MF SR predloţený notifikačný formulár štátnej pomoci spolu s prílohami. Po
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schválení notifikácie štátnej pomoci Európskou komisiou bude realizované písomné vyzvanie
na národné projekty (prípadne veľký projekt) PO3 OPIS.
Prehľad zazmluvnených projektov v celkovej sume 445 028 416.30 Eur a stav čerpaných
prostriedkov ERDF + štátny rozpočet k 31. 12. 2010 je uvedený v tabuľke č.3
Tabuľka č. 3: Zazmluvnené projekty a stav čerpaných prostriedkov k 31. 12. 2010
Stav čerpaných
Zazmluvnená suma prostriedkov ERDF +
Názov
Ţiadateľ
Eur
štátny rozpočet
Elektronizácia sluţieb matriky
MV SR
9 294 297.28
0
Elektronizácia sluţieb Sociálnej
Sociálna
33 193 918
0
poisťovne
poisťovňa
Elektronické sluţby Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny
SR na úseku výkonu správy
MPSVaR SR
33 193 916
0
štátne sociálne dávky, sociálna
pomoc a pomoc v hmotnej núdzi
IS registra fyzických osôb
MV SR
21 181 999.45
0
IS identifikátora fyzických osôb
MV SR
12 613 688
4 110 381.76
Elektronické sluţby katastra
ÚGKK SR
33 650 866.41
7 994 821.03
nehnuteľností
Kontrolórsky informačný systém
NKÚ SR
3 516 845.05
0
NKÚ
IS registra adries
MV SR
8 298 480
0
Elektronické sluţby katastra
ÚGKK SR
9 426 361.28
1 309 963.90
nehnuteľností - ZB GIS
Elektronické sluţby
MZ SR
39 938 800
0
zdravotníctva
Elektronická identifikačná karta
MV SR
46 499 999.09
0
Elektronické sluţby pre
MV SR
25 972 494.99
6 855 918.03
osvedčenie o evidencii vozidla
Elektronické sluţby
Štatistický úrad
22 599 998
0
Štatistického úradu SR
SR
Elektronické sluţby centrálnej
MV SR
14 099 999.39
0
ohlasovne
Elektronické sluţby národnej
MV SR
30 440 000
0
evidencie vozidiel
Elektronické sluţby centrálneho
MF SR
17 017 000
0
elektronického priečinka
Elektronické sluţby verejného
ÚVO SR
3 485 400
0
obstarávania
Elektronické sluţby spoločných
0
modulov ÚPVS a prístupových
ÚV SR
47 446 823.34
komponentov
Elektronizácia sluţieb VÚC –
VÚC BB
4 736 842
0
Banská Bystrica
Elektronizácia sluţieb VÚC –
VÚC TT
4 736 842
0
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Trnava
Elektronizácia sluţieb VÚC –
Trenčín
Elektronizácia sluţieb VÚC –
Nitra
Elektronizácia sluţieb VÚC –
Ţilina
Elektronizácia sluţieb VÚC –
Prešov
Elektronizácia sluţieb VÚC –
Košice

VÚC TN

4 736 842

0

VÚC NR

4 736 842

0

VÚC ZA

4 736 479

0

VÚC PO

4 736 842

0

VÚC KE

4 736 841

0

Tabuľka č.4 zobrazuje celkový stav čerpania podľa jednotlivých opatrení k 31. 12. 2010
% čerpania
ERDF + štátny
ERDF na
ERDF
Opatrenie
rozpočet + pro rata
celkovej alokácii
Eur
Eur
ERDF na
opatrenie
Opatrenie 1.1
20 271 084.72
15 266 153.88
3.19
Opatrenie 1.2
0
0
0
Opatrenie 2.1
0
0
0
Opatrenie 2.2
0
0
0
Opatrenie 3.1
0
0
0
Opatrenie 4.1
4 878 850.71
4 147 022.81
32.80
Opatrenie 4.2
7 621 352.64
6 478 149.24
35.13
Spolu
32 771 288.07
25 891 325.93
2.62
Stav v oblasti Koncepcií rozvoja informačných systémov
Podľa princípov stanovených Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy i v roku
2010 pokračovali subjekty verejnej správy vo vypracovaní svojich koncepcií rozvoja
informačných systémov (ďalej „koncepcia“), ktoré sú základným strategickým dokumentom
povinných osôb v oblasti rozvoja informačných systémov verejnej správy, zameraným na
digitalizáciu úsekov správy v súlade s ich vecne vymedzenými kompetenciami. Tieto
koncepcie MF SR hodnotí z hľadiska ich súladu s architektúrou integrovaného informačného
systému verejnej správy, so štandardmi, pouţitými číselníkmi a interoperabilitou. MF SR,
rovnako ako aj po minulé roky, pokračovalo v hodnotení a schvaľovaní predloţených
koncepcií, pričom roku 2010 schválilo1 koncepcie ďalším štyrom orgánom štátnej správy a 46
orgánom samosprávy. Aktuálny stav schválených koncepcií rozvoja informačných systémov
povinných osôb zverejňuje MF SR na webovej stránke http://www.informatizacia.sk/579menu/8686s.
V roku 2009 MF SR, ako správca Centrálneho metainformačného systému verejnej správy
(ďalej „MetaIS“), začalo prípravy v oblasti tvorby a implementácie MetaIS, pričom v
priebehu roka 2010 bola vyvinutá aplikácia systému, ktorý je komponentom integrovaného
1

Na základe § 4 ods. 1) písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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informačného systému verejnej správy (ďalej „VS“). Informácie obsiahnuté v MetaIS budú
dôleţitým prínosom pre VS pri budovaní eGovernmentu. MetaIS poskytne platformu, ktorej
prostredníctvom budú povinné osoby sprístupňovať informácie o prevádzkovaných
informačných systémoch VS, o elektronických sluţbách a o ďalších s tým súvisiacich
technologických, administratívnych a organizačných údajoch. MetaIS bude nástrojom pre
spracovanie a hodnotenie koncepcií rozvoja informačných systémov VS, a tieţ prostriedkom
MF SR pre zabezpečenie správy základného číselníka úsekov VS a agend VS. V
nasledujúcom období MF SR plánuje testovanie systému s vybranými organizáciami VS,
pričom sa predpokladá, ţe do konca roka 2011 budú do MetaIS prihlásené všetky
ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie vybrané organizácie štátnej
správy.
II. časť
Všeobecný stav a pokrok v oblasti informatizácie spoločnosti, medziročný posun
a medzinárodné porovnania
Dostupnosť a vyuţívanie elektronických sluţieb verejnej správy
V rámci krajín Európskej únie (ďalej „EÚ“) Slovenská republika pri budovaní elektronických
sluţieb verejnej správy (ďalej „eGovernment“) v roku 2010 nenapredovala tak výrazne ako
v predchádzajúcom roku. Vyplýva to z pripravovaného porovnávania v oblasti eGovernment
sluţieb za rok 20102. V dostupnosti 20 eGovernment sluţieb poskytovaných elektronicky sme
obsadili 28. miesto v rámci 32 hodnotených krajín Európy (ďalej „EÚ 27+“). V oblasti
sofistikovanosti 20 online eGovernment sluţieb, pričom sofistikovanosť popisuje stupeň
informatizácie sluţieb (5-stupňový model), dosiahla Slovenská republika 25. miesto v rámci
EÚ 27+. V percentuálnom vyjadrení bola dostupnosť 20 eGovernment sluţieb v Slovenskej
republike na úrovni 63 %, pričom priemer EÚ 27+ sa pohyboval na úrovni 82 %.
Sofistikovanosť eGovernment sluţieb u nás dosiahla úroveň 81 %, čo je však tieţ pod
priemerom EÚ27+, ktorý bol v tomto roku na úrovni 90 %.
V porovnaní jednotlivých typov eGovernment sluţieb dosiahla Slovenská republika lepšie
hodnotenia v oblasti eGovernment sluţieb pre podnikateľov, kde s výnimkou elektronickej
sluţby povolení ţivotného prostredia dosahuje 100 % sofistikovanosť eGovernment sluţieb.
V oblasti eGovernment sluţieb pre občanov došlo v priebehu roka 2010 k zvýšeniu úrovne aţ
u piatich eGovernment sluţieb (dávky sociálneho zabezpečenia, prihlasovanie na vysoké
školy, verejné kniţnice, zdravotné sluţby, rodné a svadobné listy), naďalej však Slovenská
republika dosahuje 100 % sofistikovanosť iba pri elektronických sluţbách dani z príjmu,
vyhľadávania pracovných príleţitostí, vybavovania osobných dokladov a prihlasovania na
vysoké školy. Významnú prioritu v oblasti sledovania vyuţívania elektronických sluţieb VS
zaznamenalo elektronické verejné obstarávanie. V rámci merania2 sa špeciálna pozornosť
venovala sledovaniu ukazovateľov „viditeľnosť verejných obstarávaní“ a „dostupnosť
verejných obstarávaní vo fáze pred vyhlásením víťazov“. V rámci Slovenskej republiky bolo
v roku 2010 „viditeľných“ na portáloch VS len 47 % verejných obstarávaní, pričom v EÚ 27+
to bolo priemerne 71 %. V rámci druhého indikátora Slovenská republika dosiahla úroveň aţ
76 %, čo bolo o 6 % viac neţ priemer EÚ 27+ v roku 2010.
2

9th Benchmark Measurement, Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into
practice.
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Dostupnosť informačných zdrojov VS prostredníctvom portálov má aj naďalej zlepšujúcu sa
tendenciu. Všetky orgány VS vrátane vyšších územných celkov a takmer všetkých obcí, majú
verejne prístupné webové sídlo, kde sú dostupné informácie pre občana, napr. kontakt, úradné
hodiny, dokumenty a ďalšie náleţitosti. Z verejne prístupnej internetovej stránky si môţe
prijímateľ sluţby stiahnuť tlačivá, formuláre alebo iné dokumenty potrebné pre začatie
administratívneho spracovania príslušnej verejnej sluţby. MF SR pravidelne vykonáva
monitorovanie oblasti dodrţiavania štandardov, ktoré stanovilo svojím
výnosom
o štandardoch pre informačné systémy VS. Tieto monitorovania prebiehajú niekoľkokrát
ročne, pre kaţdú oblasť štandardizácie osobitne. Hlavný dôraz je kladený najmä na funkčnosť
a pouţiteľnosť webových sídiel a informačnú bezpečnosť.
V oblasti prístupnosti webových sídiel3 pre pouţívateľov internetu monitorovanie v roku
20104 potvrdilo, ţe úroveň webových sídiel v tejto oblasti narastá a webové stránky sú do
veľkej miery prístupné pre znevýhodnených občanov. Verejná správa sa v tomto smere
zlepšila o 5,33 % na priemernú úroveň 86,1 %. Novšie oblasti ako štandardy obsahu
a funkcionalít webových sídiel sa oproti roku 2009 zlepšili o 19,7 % z pôvodných 60,9 % na
80,6 %. Dodrţiavanie štandardov pre pouţívanie správnych tvarov e-mailových adries sa
zlepšilo o viac ako 20 % na úroveň 82,1 %, dodrţiavanie štandardov pre pouţitie súborov
však čiastočne pokleslo (o pribliţne 7 %). Stav informačnej bezpečnosti sa zlepšuje a
organizácie VS prechádzajú na systémové a kontinuálne riešenia celej tejto oblasti, namiesto
ad hoc rozšírených separovaných riešení konkrétnych tém. Vo všeobecnosti je moţné
konštatovať, ţe situácia síce stále nie je optimálna, ale kontinuálne sa zlepšuje. Mnohé
organizácie pochopili dôleţitosť prístupu k informáciám a sluţbám a začali ich poskytovať na
vyššej pouţívateľskej úrovni ako predtým, k čomu pomohlo aj ich vyššie povedomie
o štandardizácii
Dôleţitú úlohu v sprístupňovaní informačných zdrojov VS prostredníctvom portálov zohráva
Ústredný portál verejnej správy5 (ďalej „ÚPVS“). V rámci porovnávania2 bola Slovenská
republika zaradená medzi šesť krajín s najlepším eGovernment portálom, a to najmä
z hľadiska vyuţiteľnosti, orientácie na pouţívateľa a z pohľadu budovania elektronických
sluţieb. Informačný obsah portálu bol priebeţne aktualizovaný, no v priebehu roka 2010 sa
nerozširovala podstatne funkčnosť portálu. Jednou z príčin bolo kvalitatívne prehodnocovanie
projektov realizovaných v rámci OPIS, kde boli pozastavené viaceré významné aktivity.
Najviac vyuţívanou novinkou na portáli bolo prepojenie Jednotných kontaktných miest na
register trestov, pričom bolo zrealizovaných takmer 48 tisíc ţiadostí. V roku 2010
pokračovalo vyuţívanie uţ existujúcich sluţieb, napr. sluţby „všeobecné podanie“, ktorá
umoţňuje pouţívateľom podávať elektronické podania na vybrané inštitúcie VS, ktoré sa k
tejto sluţbe prihlásili. Ku koncu roka 2010 bolo prihlásených 409 subjektov VS. Bolo
uskutočnených 7808 podaní so zaručeným elektronickým podpisom (ďalej „ZEP“) a 296
podaní bez ZEP. Kaţdoročne sú tieţ prostredníctvom ÚPVS zverejňované tlačivá pre ročné
zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie. Túto sluţbu vyuţilo cca 800 tisíc osôb.

3

Metodika a výsledky monitorovania sú dostupné na
http://www.informatizacia.sk/monitorovanie-pristupnosti-webov/2824s.
4
Správy MF SR k monitorovaniu dodrţiavania štandardov (podľa oblastí), zdroj:
www.informatizacia.sk/monitorovanie-obsahu-a-funkcionality-webov/5589s.
5
http://portal.gov.sk.
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V rámci kľúčových cieľov Digitálnej agendy pre Európu má do roku 2015 vyuţívať sluţby
elektronickej VS 50 % občanov vo veku 16 aţ 74 rokov, pričom viac ako polovica z nich
bude vyuţívať tieto sluţby na zasielanie vyplnených formulárov. Kým v roku 2009 percento
občanov vyuţívajúcich sluţby elektronickej VS dosiahlo na Slovensku 38 % (38 % pre EÚ
27), v roku 2010 táto hodnota stúpla aţ na 50 % (41 % pre EÚ 27), čím Slovensko
v predstihu naplnilo cieľ pre rok 2015. Z tejto skupiny vyuţíva elektronické sluţby na
zasielanie vyplnených formulárov v roku 2010 40 % jednotlivcov, čo predstavuje pokles
oproti roku 2009 o 12 % (v EÚ 27 naopak táto hodnota medziročne stúpla o 4 %, t. z. na 51 %
v roku 2010).
Tabuľka č. 5: Rozvoj eGovernmentu v Slovenskej republike a EÚ
SR
SR
indikátor rozvoja informačnej spoločnosti
2006
2009
dostupnosť eGovernment sluţieb
20 %
55 %
sofistikovanosť eGovernment sluţieb
50 %
72 %
% jednotlivcov pouţívajúcich internet na
32 %
31 %
interakciu s verejnou správou
% jednotlivcov vo veku 16 aţ 74 rokov
38 %
vyuţívajúcich v posledných 12 mesiacoch
eGovernment sluţby6
z nich %, ktoré vyuţíva tieto sluţby na
52 %
zasielanie vyplnených formulárov6
% podnikov pouţívajúcich internet na
77 %
92 %
interakciu s verejnou správou

SR
2010
63 %
81 %

EÚ27
2009
74 %
83 %

EÚ27
2010
82 %*
90 %*

35 %

30 %

32 %

50 %

38 %

41 %

40 %

47 %

51 %

88 %

71 %

75 %

Zdroj: Eurostat, European Commission (9th Benchmark Measurement, Digitalizing Public
Services in Europe: Putting ambition into action)
* hodnota je zatiaľ dostupná iba pre EÚ 27+
Spokojnosť občanov a podnikateľov s vybranými elektronickými sluţbami verejnej
správy
Rozvoj eGovernmentu v Európe uţ dávno nie je len otázkou nasadzovania elektronických
sluţieb do praxe. V 21. storočí je jedným zo základných znakov modernej a vyspelej verejnej
správy kaţdého štátu široké portfólio elektronických sluţieb (ďalej „e-sluţby VS“), ktoré
kopírujú reálne potreby občanov či podnikateľov pri riešení všetkých ţivotných situácií
vyţadujúcich kontakt s úradmi. Hlavným cieľom súčasnej elektronizácie VS je, pomocou
dobre nastavených e-sluţieb VS, zniţovať administratívne zaťaţovanie občana a podnikateľa
a z jeho pohľadu optimálne zjednodušiť procesy úradných úkonov.
V roku 2010 MF SR zrealizovalo druhý ročník prieskumného projektu „Spokojnosť
s vybranými e-sluţbami verejnej správy“7. Projekt priniesol zaujímavé informácie z oblasti
znalosti, vyuţívania, hodnotenia kvality a spokojnosti s vybranými e-sluţbami VS. Prieskum
monitoroval vývoj situácie v oblasti znalosti e-sluţieb, ochoty ich vyuţívať, dôvery
v elektronický proces riešenia úradných záleţitostí, zmapoval samotné očakávania uţívateľov
a spokojnosť s doterajšou úrovňou poskytovaných e-sluţieb VS. 76 % populácie Slovenska
6
7

Merateľný ukazovateľ pre kľúčové oblasti definované v digitálnej agende.
http://www.informatizacia.sk/prieskum-spokojnosti-2010/9841s.
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vyuţíva internet a z toho aţ neuveriteľných 92 % má túto moţnosť z pohodlia svojho
domova. Pre verejnú správu je takýto potenciál moţnej uţívateľskej základne veľkou výzvou
a zároveň hnacím motorom pre ďalšiu prácu na úspešnom rozvoji eGovernmentu. Výsledky
prieskumu sú dôleţitou spätnou väzbou v otázkach zvoleného postupu optimalizácie
a kvalitatívneho nastavenia vybraných e-sluţieb VS.
Druhý ročník prieskumu bol navrhnutý a zrealizovaný tak, aby bola zachovaná moţnosť
porovnania výsledkov s predchádzajúcim ročníkom projektu (rok 2009). Kvantitatívny
prieskum sa realizoval telefonickým dopytovaním v biznis segmente a rezidenčnom segmente
(populácia Slovenskej republiky 18+) a online dotazníkom v segmente rezidenčných
uţívateľov e-sluţieb VS. Podľa výsledkov projektu si respondenti všetkých troch sledovaných
segmentov veľmi dobre uvedomujú výhody online riešenia úradných záleţitostí.
Prieskum v roku 2010 nepoukázal na ţiadne dramatické zmeny vo vývoji znalosti a
vyuţívania e-sluţieb VS v rezidenčnom segmente. Aspoň jednu e-sluţbu VS vyuţilo 33 %
populácie. Tá časť populácie, ktorá riešila úradnú záleţitosť pomocou internetu, deklaruje, ţe
v súčasnosti rozvinutosť e-sluţieb VS viac-menej zodpovedá jej predstavám, vnímajú výhody
e-sluţieb VS (úspora času a finančných prostriedkov, jednoduchosť a pohodlie vybavovania
cez internet), avšak nemajú dostatok informácií o e-sluţbách VS, resp. takejto moţnosti
riešenia úradnej záleţitosti. Najväčší potenciál elektronického riešenia úradnej záleţitosti bol
zistený pri sluţbách ako vyhľadávanie pracovného miesta, podanie dane z príjmu, registrácia
motorových vozidiel a sociálne zabezpečenie.
Graf č.1: Komplexná rozvinutosť sledovaných e-sluţieb VS, rezidenční uţívatelia e-sluţieb
VS, n = počet respondentov
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n = 441/406 (2009/2010)
Výhody vyuţívania e-sluţieb VS ako úspora času, zjednodušenie procesov pri vybavovaní,
ušetrenie cestovných nákladov, časová neobmedzenosť pri vybavovaní a iné, patria medzi
najvýznamnejšie dôvody rozvoja eGovernmentu na Slovensku. V tejto súvislosti je preto
nevyhnutné poskytnúť kompletné a aktuálne informácie o týchto sluţbách, a to najlepšie na
jednom mieste. V tejto oblasti prieskum ukázal značné rezervy, pretoţe len necelých 23 %
populácie pozná webové sídlo www.portal.gov.sk , ktoré by malo slúţiť práve na tento účel.
Celková spokojnosť s e-sluţbami VS v segmente uţívateľov e-sluţieb VS (tí, ktorí za
posledných 12 mesiacov riešili elektronicky sledované úradné záleţitosti) stagnuje, čo
indikuje nie veľké kvalitatívne zmeny v oblasti e-sluţieb VS za posledný rok (61,4 bodov zo
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100). Ani indexy odporučenia (74,8 bodov zo 100) a opätovného vyuţívania (82,5 bodov zo
100) sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne nezmenili. Uţívatelia jednoznačne
deklarujú, ţe e-sluţby VS robia ich ţivot jednoduchším, moţnosť vyuţívať e-sluţby VS je
atraktívna a rozvoj týchto sluţieb povaţujú za veľmi dôleţitý. Index lojality, ktorý vyjadruje
celkový postoj k vyuţívaniu internetu na riešenie úradných záleţitostí, ostal v porovnaní s
minulým rokom takmer nezmenený na hodnote 73 bodov, ide o uspokojivú hodnotu, napriek
tomu je tu priestor na zlepšovanie sa. Najviac vyuţívané e-sluţby VS v tomto segmente sú:
sluţby katastra nehnuteľností, podanie dane z príjmu a ročné zúčtovanie zdravotného
poistenia. Súčasní uţívatelia e-sluţieb VS deklarujú svoj záujem aj o iné sluţby VS, a to
najmä moţnosť hlasovania cez internet – e-voting, podanie dane z nehnuteľnosti, moţnosť
sledovania stavu dôchodkového účtu. Znalosť ÚPVS (www.portal.gov.sk) je v tomto
segmente len na úrovni 59,9 %.
Graf č. 2: Index spokojnosti, Index odporúčania a Index opätovného elektronického spôsobu
riešenia, n = počet respondentov

Vyuţívanie internetu v biznis segmente je na vysokej úrovni (97 %) a potvrdil sa aj
predpoklad vyššieho percenta vyuţívania sledovaných e-sluţieb VS (o 44 % oproti
rezidenčnému segmentu). 77 % firiem uviedlo, ţe pri riešení aspoň jednej zo sledovaných
úradných záleţitostí, vyuţili internet. Aj vo firmách sa však elektronické vybavenie končí vo
väčšine prípadov hľadaním informácie, stiahnutím si úradného formulára, prípadne jeho
online vyplnením. Znalosť ÚPVS, ako najdôleţitejšieho uzla informácií o elektronických
sluţbách, je tieţ na nízkej úrovni. Len 55 % firiem portál pozná a 86 % z tých, čo ho poznajú,
ho aj vyuţívajú. Na základe výsledkov indexu odporúčania (84,9 bodov zo 100) a indexu
opätovného elektronického spôsobu riešenia úradnej záleţitosti (83,9 bodov zo 100) moţno
konštatovať, ţe firmy majú v budúcnosti tendenciu intenzívne vyuţívať výhody e-sluţieb VS.
Skúsenosti v tejto oblasti vedú firmy k pomerne slušnému indexu spokojnosti (65,5 bodov zo
100), dôvodmi nespokojnosti sú skôr nekomplexnosť e-sluţby VS (nemoţnosť vybaviť
úradnú záleţitosť plne elektronicky) a neinformovanosť o všetkých moţnostiach
elektronického riešenia sluţieb. Index lojality v biznis segmente dosahuje hodnotu 78,7
bodov, čo je o 5,8 bodu viac ako v segmente uţívateľov e-sluţieb VS.
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Graf č. 3: Index spokojnosti, Index odporúčania a Index opätovného elektronického spôsobu
riešenia, n = počet respondentov

Vyuţívanie e-sluţieb verejnej správy nie je ešte, hlavne v populácii Slovenska, úplným
štandardom. Väčšina respondentov z kaţdého sledovaného segmentu síce uţ vyuţila pri
riešení úradnej záleţitosti internet, ale najčastejšie ide o hľadanie informácie alebo stiahnutie
si úradného formulára. Bariéry ako bezpečnosť osobných údajov na internete alebo dôvera v
„bezpapierový“ proces vybavenia úradnej záleţitosti, ešte stále nútia občanov v istých
situáciách navštíviť úrad osobne. Skutočnosť, ţe nie všetky sledované sluţby VS sa dajú
vybaviť plne elektronicky, ako aj fakt, ţe nie kaţdý to dnes aj očakáva a vyţaduje, nahráva
pomerne nízkej náročnosti na e-sluţby VS. Aţ 69 % populácie Slovenska, ktorá niekedy
vyuţila moţnosť vybaviť úradnú záleţitosť pomocou internetu, deklaruje, ţe súčasná úroveň
e-sluţieb VS viac-menej zodpovedá jej potrebám a predstavám. Neustále zvyšujúcou sa
digitálnou gramotnosťou obyvateľstva moţno očakávať stúpajúcu tendenciu v oblasti nárokov
občanov a firiem na úroveň elektronickej VS.
Zámerom MF SR je aj naďalej sledovať vývoj situácie v oblasti rozvoja e-sluţieb VS, s
následnou implementáciou výsledkov projektu do praxe. Opakovaným monitorovaním
atribútov, definovaných v projekte ako napr. index spokojnosti, index lojality, index
odporúčania a i., je moţné presnejšie definovať postupy procesu vytvárania modernej
elektronickej VS v súlade s potrebami a záujmom súčasných a potenciálnych uţívateľov.
Pravidelné sledovanie vývoja prináša moţnosť analýz, hodnotení, a zároveň moţnosť
kontroly správnosti strategických rozhodnutí a investícií do rozvoja e-sluţieb VS.
Vyuţitie internetu
Slovensko naďalej pokračuje v trende nadpriemerného počtu pravidelných uţívateľov
internetu v porovnaní s EÚ27, kde dosahuje 65 %. Percento obyvateľov, ktorí internet
vyuţívajú pravidelne najmenej raz za týţdeň, narástol z 66 % v roku 2009 na 73 % v roku
2010, pričom väčšina z nich sa pripája denne. Štatistiky v oblasti pouţívania internetu
vykazujú zvýšenú mieru digitálnej integrácie, dôkazom čoho je, ţe percento pravidelných
uţívateľov patriacich do znevýhodnených skupín (jednotlivci na dôchodku a ekonomicky
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neaktívni, s niţším vzdelaním a jednotlivci vo vekovej skupine 55 aţ 64 rokov) rástlo
najrýchlejšie. Pozitívnou skutočnosťou je najvyššie percento pravidelných uţívateľov
internetu medzi deťmi a mladými ľuďmi, najmä u detí do 15 rokov (93 %), v kategórii 16 aţ
24 rokov (97 %), a v kategórii študenti (99 %). Najčastejším miestom odkiaľ obyvatelia
vrátane obyvateľov ţijúcich v riedko osídlených oblastiach (menej ako 100 obyvateľov na
km2) pristupujú k internetu naďalej ostáva domov. Počet obyvateľov pristupujúcich
k internetu z domova za posledný rok výrazne stúpol (o 11 %), pričom najväčší nárast (aţ
o 16 %) bol u obyvateľov vo vekovej kategórii 45 aţ 54 rokov. Na pripojenie k internetu sú
najčastejšie (aţ v 96 %) vyuţívané klasické počítače a notebooky.
So 17 % má Slovensko oproti EÚ27 o 9 % niţšie percento populácie, ktorá nikdy nevyuţila
internet. Pozitívna je skutočnosť, ţe počet jednotlivcov, ktorí nikdy nevyuţili internet,
kaţdým rokom plynulo klesá. V roku 2010 najvýraznejšie klesol vo vekovej skupine 55 aţ 74
rokov so strednou úrovňou vzdelania, a to o 23 %. Medzi študentmi v roku 2010 sa takí, ktorí
nikdy nevyuţili internet, nenachádzajú. Naopak, vysoké percento jednotlivcov, ktorí nikdy
nevyuţili internet, nájdeme u osôb na dôchodku či ekonomicky neaktívnych, vo vyšších
vekových kategóriách od 55 rokov a u osôb s niţším vzdelaním. Najčastejšie udávaným
dôvodom, pre ktorý 55 % slovenských domácností bez internetu nemá prístup k internetu je,
ţe ho nepotrebujú, pretoţe obsah pre nich nie je uţitočný alebo zaujímavý, pričom toto
percento oproti roku 2009 výrazne vzrástlo (aţ o 15 %). Druhým najčastejším dôvodom
udávaným slovenskými domácnosťami je najnovšie nedostatok potrebných zručností, taktieţ
s prudkým nárastom v poslednom sledovanom období. Moţnosť prístupu k internetu na inom
mieste ako doma, ktorá bola v minulom sledovanom období uvádzaná ako druhá najčastejšia
príčina, prečo domácnosti nemajú prístup k internetu, ostala na rovnakej úrovni ako v roku
2008. Percento domácností, ktoré nemajú internet z dôvodu vysokej ceny prístupu
k internetu, v roku 2010 mierne stúplo z 15 % na 18 %, stále je to však takmer polovičný
pokles oproti roku 2006. Percento domácností, ktoré nemajú internet z dôvodu vysokej ceny
potrebného zariadenia, v roku 2010 naopak mierne kleslo.
Pre súčasnosť je charakteristické intenzívne vyuţívanie vyspelých internetových sluţieb,
pričom obyvatelia rýchlo menia svoje návyky, prijímajú a osvojujú si nové spôsoby
komunikácie a získavania informácií. Slovensko má oproti EÚ27 vyššie percento
jednotlivcov, ktorí sa venovali online aktivitám vo väčšine sledovaných aktivít. Ide najmä
o aktivity ako prijímanie a posielanie elektronickej pošty, hranie a sťahovanie počítačových
hier, obrázkov, filmov a hudby, čítanie a sťahovanie online novín a časopisov, telefonovanie
a video hovory. Naopak, oproti EÚ27 zaostávame najmä v online aktivitách ako umiestnenie
vlastného obsahu na web s cieľom zdieľania, vyuţívanie internet bankingu, získavanie
informácií a tovaroch a sluţbách a online objednávanie tovarov a sluţieb. Vyuţívanie takmer
všetkých sledovaných sluţieb na Slovensku má rastúcu tendenciu, pričom výrazný
medziročný posun nastal napríklad vo vyhľadávaní informácií o tovaroch a sluţbách (vzrast
o 12 %). Ako jeden z mála poklesov vo vyuţívaní internetových sluţieb je moţné uviesť
počúvanie web rádia a pozeranie web televízie (pokles o 1 %).
V rámci kľúčových cieľov Digitálnej agendy pre Európu do roku 2015 má 75 % populácie
pravidelne, aspoň raz týţdenne, pouţívať internet. Slovensko sa so 73 % v roku 2010
k tomuto cieľu významne priblíţilo. K ďalším cieľom Digitálnej agendy patrí zníţiť počet
obyvateľov, ktorí nikdy nepouţili internet na 15 %, pričom v tejto oblasti dosahuje Slovensko
so 17 % tieţ výborné výsledky. Naplnenie kľúčových cieľov v oblasti elektronického
obchodovania (do roku 2015 bude online nakupovať 50 % obyvateľov), v oblasti
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cezhraničného elektronického obchodovania (do roku 2015 bude online z inej krajiny EÚ
nakupovať 20 % obyvateľov) a v oblasti elektronického obchodovania malých a stredných
podnikov (do roku 2015 bude 33 % malých a stredných podnikov nakupovať/predávať online)
bude ťaţšie. V týchto oblastiach dosahuje Slovensko podpriemerné hodnoty tak v porovnaní
s cieľmi Digitálnej agendy, ako aj oproti krajinám EÚ27.
Tabuľka č. 6: Pouţívanie internetu v Slovenskej republike a EÚ, reprezentatívny výber
z ukazovateľov
SR
SR
SR
EÚ2
indikátor rozvoja informačnej spoločnosti (ako %
2008 2009 2010
7
populácie)
2009
pravidelní pouţívatelia internetu (min. 1x za týţdeň)6
62 % 66 % 73 % 60 %
častí pouţívatelia internetu (denne)
44 % 49 % 58 % 48 %
nikdy nepouţili internet6
25 % 22 % 17 % 30 %
pouţívanie internetových sluţieb (ako % populácie)
vyhľadávanie informácií o tovaroch a sluţbách
49 % 50 % 62 % 51 %
umiestnenie vlastného obsahu na web za účelom
9%
4%
7%
20 %
zdieľania
odoslanie správy na chatovacie stránky, blogy,
29 % 39 % 29 %
sociálne siete, online diskusie
posielanie emailov
58 % 61 % 70 % 57 %
čítanie/sťahovanie online novín a časopisov
34 % 35 % 37 % 31 %
internet banking
24 % 26 % 33 % 32 %
vyhľadávanie zdravotných informácií
25 % 30 % 35 % 33 %
počúvanie rádiových staníc alebo pozeranie TV
17 % 25 % 24 % 24 %
telefonovanie, videohovory
30 % 35 % 41 % 17 %
objednávanie tovarov alebo sluţieb pre osobnú potrebu
23 % 28 % 33 % 37 %
(za posledný rok)6
objednávanie tovarov alebo sluţieb od predajcov z inej
5%
8%
9%
8%
krajiny EÚ (za posledný rok)6
predaj tovaru alebo sluţieb
5%
3%
6 % 10 %
malé a stredné podniky nakupovanie elektronickým
8 % 12 % 14 % 23 %
spôsobom (aspoň 1 % nákupu)6
malé a stredné podniky predaj elektronickým
4%
5%
6 % 11 %
spôsobom (aspoň 1 % obratu)6
cestovanie a ubytovacie sluţby
29 % 33 % 40 % 35 %
Zdroj: Eurostat

EÚ2
7
2010
65 %
53 %
26 %
56 %
22 %
32 %
61 %
34 %
36 %
34 %
26 %
19 %
40 %
9%
13 %
28 %
13 %
37 %

Vývoj v oblasti zavádzania širokopásmového prístupu
Rok 2010 je v oblasti širokopásmového pripojenia charakterizovaný stabilným tempom rastu.
Hustota pevného širokopásmového pripojenia obyvateľov podľa štatistiky Európskej komisie
(ďalej „EK“)8 vzrastala z 10,9 % populácie v januári 2009 na 14,8 % v januári 2010, aţ na
15,5 % v júli 2010, čo predstavuje nárast o 4,6 percentuálneho bodu.

8

Metodika COCOM: pevné širokopásmové pripojenie s nepretrţitým prístupom
a prenosovou rýchlosťou smerom ku koncovému uţívateľovi vyššou alebo rovnou 144 kbi/s.
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Všeobecne v rámci európskeho trhu so širokopásmovým pripojením je moţné konštatovať
posun k vyšším rýchlostiam. EK začala monitorovať rýchlosti v súvislosti so stanoveným
cieľom Digitálnej agendy pre Európu6- do roku 2020 by mali mať všetci Európania prístup na
internet s rýchlosťou vyššou ako 30 Mbit/s a 50 % európskych domácností by malo mať
internetové pripojenie rýchlejšie ako 100 Mbit/s. Len 4,4 % širokopásmových pripojení v EÚ
je rovných alebo vyšších ako 30 Mbit/s a len 0,5 % je vyšších ako 100 Mbit/s. Úrovne
ponúkaných rýchlostí širokopásmových pripojení na slovenskom trhu sa oproti
predchádzajúcemu roku zvýšili, z 59 % pevných širokopásmových pripojení ponúkajúcich
rýchlosť v rozmedzí 2 -10 Mbit/s v roku 2009 na 64 % v roku 2010.
So zlepšujúcimi sa parametrami a dostupnosťou sa zvyšuje aj penetrácia mobilného
širokopásmového pripojenia. Širokopásmový prístup zaloţený na mobilných technológiách je
úspešný najmä vo Fínsku (21,5 %), Rakúsku (16,7 %) a Írsku (10,5 %). Priemerná penetrácia
mobilného širokopásmového pripojenia v krajinách EÚ bola podľa štatistiky EK
vypracovanej podľa metodiky Výboru pre elektronické komunikácie (COCOM9) v júli 2010
na úrovni 6,1 %. Mobilné širokopásmové pripojenie sa úspešne rozvíja aj na Slovensku.
Podľa uvedenej štatistiky dosahovala penetrácia mobilného širokopásmového pripojenia
v Slovenskej republike v júli 2010 hodnotu 5,4 %.
Hoci je digitálna účastnícka prípojka po metalických vedeniach DSL stále najpouţívanejšia
technológia širokopásmového pripojenia účastníkov, najvýznamnejší rast podielu na trhu
zaznamenala technológia optických pripojení FTTH/B. V rozvoji optického pripojenia je
Slovensko jedna z najvýkonnejších krajín, pokiaľ ide o pomer FTTH/B a celkového počtu
pevných širokopásmových pripojení. Intenzívnejší nástup budovania optických sietí na
Slovensku sa začal v priebehu roku 2008. V polovici roku 2010 bol optický prístup do
domácností (FTTH) alebo optický prístup do budovy (FTTB) dostupný v takmer 100 obciach
na Slovensku. Pokryté boli najmä časti miest s vyššou koncentráciou obyvateľov, prevaţne
mestské sídliská. Na začiatku júla 2010 vyuţívalo optické širokopásmové pripojenie 183 945
účastníkov, z toho bolo 165 910 bytových. Vďaka širokej palete poskytovaných sluţieb
záujem o takéto pripojenie narastá.
Aj napriek pozitívnemu trendu rozvoja širokopásmového pripojenia na Slovensku a dobrej
pozícii v penetrácii mobilného širokopásmového pripojenia, Slovensko naďalej zaostáva
v penetrácii pevného širokopásmového pripojenia obyvateľov za priemerom EÚ, ktorý bol
podľa uvedenej štatistiky Európskej komisie k júlu 2010 na úrovni 25,6 %. Zlepšenie tohto
nepriaznivého stavu sa očakáva realizáciou projektov na budovanie širokopásmových
prístupových a regionálnych sietí financovaných z prostriedkov tretej prioritnej osi OPIS.
Tabuľka č. 7: Rozvoj internetu v Slovenskej republike a EÚ (2008 - 2010)
PRIEMER SR
PRIEMER EÚ 27
indikátor rozvoja
informačnej spoločnosti
2008
2009
2010
2008
2009
2010
domácnosti s pripojením na
58 %
62 %
67 %
60 %
65 %
70 %
internet
domácnosti s pripojením na
35 %
42 %
49 %
49 %
56 %
61%
širokopásmový internet
podniky s pripojením na
79 %
78 %
78 %
81 %
83 %
86 %
9

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/comm_
committee/index_en.htm.
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širokopásmový internet
hustota širokopásmového
internetu (% populácie)
bezdrôtový prístup na
internet s vyuţitím
notebooku mimo práce
a domova (% jednotlivcov)
Zdroj: Eurostat

10,9 %

14,8 %

15,5
%
(júl)

21,7 %

24,8
%

25,6 %
(júl)

9%

16 %

20 %

12 %

17 %

19 %

Pokrok v oblasti digitálnej gramotnosti
Digitálna gramotnosť vo všeobecnosti zahŕňa schopnosť porozumieť informáciám a pouţívať
ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, prezentovaných prostredníctvom moderných
informačných a komunikačných technológií (Velšic, Digitálna gramotnosť a trh práce, 2010).
Aby obyvatelia boli schopnými účastníkmi znalostnej ekonomiky a aktívnymi občanmi
znalostnej spoločnosti, musia byť vybavení takýmito zručnosťami. Úroveň digitálnej
gramotnosti obyvateľstva Slovenska je mapovaná od roku 2005. Posledné reprezentatívne
meranie prebehlo v roku 2009, kde index digitálnej gramotnosti (DLI) populácie Slovenskej
republiky nad 14 rokov dosiahol hodnotu 0,44 bodu (max. hodnota indexu DLI = 1bod)10.
Monitoring schopností vyuţívať informačno-komunikačné technológie (ďalej „IKT“)
predovšetkým mladými ľuďmi v snahe podporiť ich záujem o štúdium a prácu v tejto oblasti
si dala za cieľ kampaň EK s názvom „e-Skills week 2010“11. Na Slovensku túto kampaň
podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej „MŠVVaŠ SR“)
a koordinátorom bola IT Asociácia Slovenska. Súčasťou kampane boli zaujímavé podujatia,
školenia, návštevy škôl, súťaţe, ktoré organizovali orgány VS, IKT spoločnosti, školy
a študenti. Vo februári 2010 sa na Slovensku uskutočnilo testovanie úrovne základných IKT
vedomostí a zručností širokej verejnosti, predovšetkým však mladých ľudí so stredoškolským
a vysokoškolským vzdelaním, s názvom „IT Fitnes test“. Vyhodnotených bolo viac ako 39
900 respondentov, ktorí sa testovania zúčastnili formou on-line testu. Slováci zvládli IT Fitnes
test v priemere na 38,49 %. Respondenti mali podľa spracovaných výsledkov najväčšie
medzery vo vedomostiach o informačnej bezpečnosti, najlepšie sa orientovali vo vyuţívaní
softvérového vybavenia počítača. Test ukázal, ţe do sociálnych sietí je zapojených aţ 89 %
jeho účastníkov a najpouţívanejšou on-line sluţbou je internet banking12.
V oblasti podpory rozvoja digitálnej gramotnosti MŠVVaŠ SR v roku 2010 postupovalo
podľa Stratégie informatizácie regionálneho školstva13, ktorá bola vládou Slovenskej
republiky prijatá uznesením č. 112 z 20. 2. 2008. Cieľom tejto stratégie je priblíţiť slovenské
školstvo k moderným európskym školám, ktoré pripravujú ţiakov pre vedomostnú
spoločnosť. Stratégia stavia na troch základných pilieroch - obsah, ľudia a infraštruktúra
a jednou z podmienok dosiahnutia cieľov stratégie je kontinuálne zvyšovanie úrovne
digitálnej gramotnosti obyvateľov Slovenska.

10

http://www.ivo.sk/buxus/docs/vyskum/subor/DG_a_trh_prace.pdf.
http://www.eskills.sk/.
12
http://www.eskills.sk/files/ITAS_TS_ITfitnesstest_final.pdf.
13
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2013.
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Aj prostredníctvom národných projektov operačného programu Vzdelávanie14, akými sú
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (ďalej „ZŠ“) a Modernizácia
vzdelávacieho procesu na stredných školách (ďalej „SŠ“), sa v roku 2010 pokračovalo
v prispôsobovaní vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Medzi cieľmi
národných projektov je aj vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti IKT,
a to v dvoch rovinách: samotné ovládanie techniky IKT a nové metódy vo vyučovaní
v nadväznosti na vyuţívanie IKT. S podporou týchto dvoch národných projektov bolo doteraz
učiteľom odovzdaných 6 165 notebookov a školám 3 093 dataprojektorov a 19 681 počítačov.
Túto techniku môţu učitelia a ţiaci vyuţívať v desiatich predmetoch na vzdelávacom
stupni ZŠ a v siedmich predmetoch na stredoškolskom vzdelávacom stupni. Moţnosť
vyuţívať IKT uţ na najniţších stupňoch vzdelávania významne ovplyvňuje schopnosť
vyuţívať IKT aj v ostatných oblastiach ţivota a plnohodnotne sa tak zaradiť do vedomostnej
spoločnosti.
Tabuľka č. 8: Stav implementácie národných projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu
na ZŠ a Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ k 31. 12. 2010
Názov projektu:

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Stav implementácie za Realizácia projektu prebiehala prostredníctvom štyroch základných
rok 2010:
aktivít, a to: 1.1. Multimediálny - digitálny obsah pre vzdelávanie
učiteľov pre modernizáciu vzdelávania - Bol vytvorený
multimediálny obsah pre všetky vzdelávacie moduly (Modul 1,
Modul 2, Modul 3). Na portáli projektu je pre frekventantov
sprístupnená digitálna kniţnica so všetkými študijnými materiálmi.
1.2. Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre
modernizáciu vzdelávania - Sfinalizoval sa obsah a frekventantom
boli odovzdané učebnice a učebné pomôcky pre Modul 1, Modul 2
a Modul 3. V rámci Modulu 3 bolo vydaných 9 z 10 učebníc k
jednotlivým predmetom.
2.1. Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho
procesu na báze vyuţívania IKT:
Modul 1 - „Digitálna gramotnosť“
Modul 2 - „Moderná didaktická technika v práci učiteľa“
Modul 3 - „Vyuţitie IKT v danom predmete“
Vzdelávanie v Module 1 bolo ukončené podľa harmonogramu. V
rámci Modulu 2 a Modulu 3 malo byť v roku 2010 vyškolených 40
% frekventantov. Vzdelávanie bude ukončené s miernym
oneskorením.
2.2. Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu
vzdelávania - Dňa 17. 12. 2009 bolo zverejnené vo Vestníku
verejného obstarávania oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania na nákup výpočtovej techniky a súvisiacich sluţieb.
Dňa 21. 1. 2010 bola k verejnému obstarávaniu vznesená
pripomienka zo strany záujemcov. Po príprave nových podmienok
bolo vyhlásené nové oznámenie o verejnom obstarávaní. Aktivita
bola úspešne ukončená v decembri 2010.
Celkový
rozpočet 33 077 287,06 Eur, z toho:
14

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=426.
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projektu:

32 395 334,86 Eur (cieľ K - územie celej Slovenskej republiky
okrem Bratislavského kraja)
681 952,20 Eur (cieľ RKZ - územie Bratislavského kraja)

Finančné čerpanie za rok 13 172 390,93 Eur (cieľ K - územie celej Slovenskej republiky
okrem Bratislavského kraja)
2010:
18 782,79 Eur (cieľ RKZ - územie Bratislavského kraja)
Finančné čerpanie od 27 186 499,73 Eur (cieľ K - územie celej Slovenskej republiky
začiatku
program. okrem Bratislavského kraja)
18 782,79 Eur (cieľ RKZ - územie Bratislavského kraja)
obdobia:
Plnenie vybraných
ukazovateľov od
začiatku programového
obdobia:

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav/skutočný stav)

Názov projektu:

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

Počet novovytvorených vzdelávacích programov
10/10
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu
1960/2032
Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov
306/392
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu
3670/4309
Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov
vyuţívajúcich IKT vo vyučovacom procese
10/10
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu vyuţívajúceho
IKT vo vyučovacom procese
1960/2032
Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu
vyuţívajúceho IKT vo vyučovacom procese
3670/4309
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa
nachádzajú ţiaci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych
komunít
500/1209

Stav implementácie za Realizácia projektu prebiehala prostredníctvom 4 základných aktivít,
a to: 1.1 Multimediálny - digitálny obsah pre vzdelávanie
rok 2010:
učiteľov pre modernizáciu vzdelávania: v sledovanom období bol
vypracovaný multimediálny - digitálny obsah pre Modul 1, Modul 2
a Modul 3. Na portáli projektu bola vytvorená digitálna kniţnica,
sprístupnená pre všetkých frekventantov, so všetkými študijnými
materiálmi.
1.2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre
modernizáciu vzdelávania: frekventantom boli odovzdané
učebnice a učebné pomôcky pre Modul 1, Modul 2 a Modul 3.
V rámci Modulu 3 bolo vydaných všetkých 8 učebníc k jednotlivým
predmetom.
2.1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho
procesu na báze vyuţívania IKT
19

Celkový
projektu:

rozpočet

Finančné čerpanie za rok
2010:
Finančné čerpanie od
začiatku
program.
obdobia:
Plnenie vybraných
ukazovateľov od
začiatku programového
obdobia:

Modul 1. – „Digitálna gramotnosť“
Modul 2 - „Moderná didaktická technika v práci učiteľa“
Modul 3 - „Vyuţitie IKT v danom predmete“
Vzdelávanie v Module 1 bolo ukončené podľa harmonogramu. V
rámci Modulu 2 a Modulu 3 malo byť v roku 2010 vyškolených 40
% frekventantov. Vzdelávanie bude ukončené s miernym
oneskorením.
2.2 Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu
vzdelávania
Aktivita bola ukončená v decembri 2009. Aktivita bola realizovaná
iba pre cieľ K.
13 191 749,65 Eur, z toho:
12 733 347,87 Eur (cieľ K - územie celej Slovenskej republiky
okrem Bratislavského kraja)
458 401,78 Eur (cieľ RKZ - územie Bratislavského kraja)
5 177 412,86 Eur (cieľ K - územie celej Slovenskej republiky okrem
Bratislavského kraja)
15 554,80 Eur (cieľ RKZ - územie Bratislavského kraja)
5 187 328,21 Eur (cieľ K - územie celej Slovenskej republiky okrem
Bratislavského kraja)
22 352,86 Eur (cieľ RKZ - územie Bratislavského kraja)
Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný stav)
Počet novovytvorených vzdelávacích programov
7/7
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu
665/687
Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov
130/174
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu
1560/1848
Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov
vyuţívajúcich IKT vo vyučovacom procese
7/7
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu vyuţívajúceho
IKT vo vyučovacom procese
665/687
Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu
vyuţívajúceho IKT vo vyučovacom procese
1560/1848
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu, v ktorých sa
nachádzajú ţiaci pochádzajúci z marginalizovaných rómskych
komunít
200/361

Zdroj : MŠVVaŠ
K zvyšovaniu digitálnej gramotnosti významne prispel v roku 2010 aj ďalší národný projekt
OP Vzdelávanie, financovaný zo štrukturálnych fondov, s názvom Ďalšie vzdelávanie
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učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika15. Obdobie realizácie projektu je
1. 10. 2008 – 30. 09. 2011. Cieľom projektu je zabezpečiť moderné vzdelávanie pre učiteľov
informatiky a informatickej výchovy, ktoré je podporované digitálnymi technológiami.
Projekt okrem študijnej literatúry zabezpečuje dodávku technického zariadenia. Doteraz bolo
študujúcim učiteľom odovzdaných 1500 notebookov, USB kľúčov a 1500 dataprojektorov.
Túto techniku môţu učitelia vyuţívať okrem vyučovania informatiky a informatickej výchovy
aj v ďalších predmetoch.
Tabuľka č. 9: Národný projekt Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl
v predmete informatika, stav k 31. 12. 2010
Názov
národného Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl s stredných škôl
v predmete informatika (Cieľ K - všetky kraje Slovenskej
projektu:
republiky s výnimkou Bratislavského)
Stav
implementácie V roku 2010 pokračovala aktivita 2.1 Zariadenie a vybavenie
projektu IKT, ktorá bola ukončená v decembri 2010. V rámci
projektu za rok 2010:
Aktivity 1.1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na predmet
informatika a informatická výchova, 1.2 Vzdelávanie
nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ a
1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2.
stupni ZŠ a na SŠ pokračovalo samotným vzdelávaním
Celkový
projektu:

rozpočet 7 029 006,34 Eur (Cieľ K)

Finančné čerpanie rok 1 510 521,45 Eur (Cieľ K)
2010:
Finančné čerpanie od 1 574 470,96 Eur (Cieľ K)
začiatku
program.
obdobia:
Plnenie vybraných
ukazovateľov za rok
2010:

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný stav)

Názov projektu:

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
v predmete informatika (Cieľ RKZ - Bratislavský samosprávny
kraj)

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 530/407
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu
1 301/588

Stav
implementácie V roku 2010 pokračovala realizácia aktivity 2.1 Zariadenie a
vybavenie projektu, aktivity 1.1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ
projektu za rok 2010:
na predmet informatika a informatická výchova, 1.2 Vzdelávanie
15

http://dvui.ccv.upjs.sk/oprojekte.php.
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Celkový
projektu:
Finančné
2010:

nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ a
1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2.
stupni ZŠ a na SŠ.
rozpočet 1 053 171,81 Eur (Cieľ RKZ)
čerpanie

za 248 105,06 Eur (Cieľ RKZ)

Finančné čerpanie od 252 152,28 Eur (Cieľ RKZ)
začiatku
program.
obdobia:
Plnenie vybraných
ukazovateľov za rok
2010:

Ukazovatele výsledku (plánovaný stav /skutočný stav)
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu 60/62
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu
199/83

Zdroj: MŠVVaŠ
Zlepšiť vyuţívanie IKT na školách pomáha nový digitálny vzdelávací obsah štátnych
vzdelávacích programov a jeho zavedenie do vyučovacieho procesu. Ide o pilotný projekt
MŠVVaŠ SR, ktorý sa v roku 2010 overoval na 125 školách. V blízkej budúcnosti sa ráta
s jeho postupným rozšírením na všetky školy. Digitálny vzdelávací obsah sa pripravuje v
štátnom jazyku, a to pre predmety štátneho vzdelávacieho programu. Bude uloţený v
dátovom centre ministerstva a školy ho budú mať k dispozícii vo verzii on-line, off-line a na
DVD.
Jednou z oblastí, v ktorých Nový štátny vzdelávací program umoţňuje získať ţiakom kľúčové
kompetencie, je aj oblasť zvyšovania digitálnej gramotnosti a schopnosti vyuţívať IKT.
V rámci samostatného predmetu informatická výchova a informatika sa v tomto smere
vzdelávajú ţiaci kontinuálne uţ od 2. ročníka ZŠ. V roku 2010 bolo na internet pripojených
100 % škôl na Slovensku. MŠVVaŠ SR úspešne uzavrelo v decembri 2010 rokovania
o pokračovaní projektu Infovek 2 (pripojenie škôl na internet). V rámci projektu SANET do
škôl16 sa v roku 2010 pripojilo na internet s rýchlosťou 1 Gbit/s ďalších 102 škôl.
Projekty na podporu digitálnej gramotnosti realizovali v roku 2010 aj rôzne neziskové
organizácie za podpory IT spoločností alebo pomocou eurofondov. Zvyšovanie digitálnej
gramotnosti u hendikepovaných skupín obyvateľov prebiehala napr. aj vďaka Únií
nevidiacich a slabozrakých Slovenska17 alebo Nadačnému fondu Slovak Telekom18. Digitálnu
gramotnosť starších občanov projektom Zvýšenie profesionality ľudských zdrojov v Jednote
dôchodcov na Slovensku19 výrazne podporila Jednota dôchodcov na Slovensku. Problematika
podpory vzdelávania v oblasti IT bola v roku 2010 aktívne podporovaná korporátnym
sektorom.
16

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=4510.
http://www.unss.sk.
18
http://www.fondst.sk/.
19
http://www.jds.sk/index.php?esf=projekt.
17
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Slovensko v oblasti digitálnej gramotnosti napreduje priemerným tempom. Napriek snahe
vytvoriť ideálne podmienky pre rýchlejší rast úrovne digitálnej gramotnosti, sú tu bariéry
ekonomické, sociálne, kultúrne, bariéry v oblasti prístupnosti a dostupnosti IKT, ako aj
demografické bariéry. Najvýznamnejšími aktivátormi zvyšovania digitálnej gramotnosti sú
najmä vonkajší spoločenský tlak, vnútorná motivácia a odhodlanie jednotlivca zlepšovať sa
a učiť sa. Progres v tejto oblasti je otázkou prosperity a zachovania konkurencieschopnosti
celej krajiny. Aby úroveň digitálnej gramotnosti obyvateľom Slovenska umoţňovala čo
najviac vyuţívať dynamickú európsku digitálnu znalostnú ekonomiku a prispievať k jej
rozvoju, je predovšetkým potrebné:
klásť zodpovedajúci celospoločenský a politický dôraz na rozvoj digitálnej
gramotnosti obyvateľstva, podporovať realizácie formálnych programov na rozvoj
digitálnych zručností,
zabezpečiť, aby digitálne zručností nadobúdané vo vzdelávacom procese boli tie, ktoré
mladých ľudí vrátane znevýhodnených osôb pripravia na ďalšie vzdelávanie a
pracovný ţivot,
zabezpečiť, aby investície do infraštruktúry IKT na školách boli v súlade so
štandardmi v EÚ
monitorovať rozvoj digitálnej gramotnosti populácie Slovenska a na základe
získaných poznatkov vhodne nastaviť ďalšie plány rozvoja a strategické ciele v danej
oblasti.
Záver
V máji 2010 predstavila EK nový reformný päťročný plán aktivít - Digitálna agenda pre
Európu. Dokument je jednou zo základných oblastí stratégie Únie na zabezpečenie
inteligentného, udrţateľného a inkluzívneho rastu; tzv. Európa 2020. Agenda vytýčila sedem
prioritných oblastí pre opatrenia: vytvorenie jednotného digitálneho trhu, širšia
interoperabilita, zvýšenie dôvery a bezpečnosti internetu, oveľa rýchlejší prístup na internet,
vyššie investície do výskumu a vývoja, zlepšenie digitálnej gramotnosti a inklúzie a
uplatňovanie IKT pri riešení problémov, ktorým spoločnosť čelí (zmena klímy, starnúca
populácia a pod). Tento rok boli do druhej časť správy doplnené aj vybrané merateľné
ukazovatele vyplývajúce z tohto nového reformného plánu, ktoré sa budú spolu s ďalšími,
pôvodne zaradenými ukazovateľmi kaţdoročne sledovať.
Rovnako ako v roku 2009, aj tento rok je moţné sledovať medziročný pokrok v prevaţnej
väčšine sledovaných indikátorov monitorovaných v druhej časti správy. Nedostatkom je stále
dlhodobé pretrvávanie relatívne nízkej miery penetrácie pevného širokopásmového internetu,
najmä na vidieku, ako aj absencia pravidelného ročného monitorovania digitálnej
gramotnosti.
Ako uţ bolo spomínané v kapitole „Popis stavu a pokroku v realizácii aktivít operačného
programu Informatizácia spoločnosti“ neboli v prioritnej osi 3 - Zvýšenie prístupnosti
k širokopásmovému internetu k 31. 12. 2010 čerpané finančné prostriedky. Koncom roka
2010 však uţ prebiehali rokovania s EK, týkajúce sa pripravovanej revízie OPIS, v ktorej
rámci bude určená konečná výška finančnej alokácie na podporu širokopásmového prístupu.
Následne bude EK predloţený notifikačný formulár štátnej pomoci a po schválení bude
realizované písomné vyzvanie na národné projekty, resp. veľký projekt.
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Celkové čerpanie opatrení v rámci prioritných osí, ktoré spadajú pod kompetenciu MF SR
bolo k 31. 12. 2010 v objeme 27 582 525,45 Eur. Uvedená hodnota zahŕňa prostriedky
z ERDF a štátneho rozpočtu. V roku 2011 je plánovaný nový harmonogram výziev
a predpokladá sa výraznejší posun v implementácií finančných prostriedkov.
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