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1 Úvod
Ministerstvo financií SR pri vypracovaní dokumentu pre monitorovanie rozvoja digitálnej spoločnosti a
hospodárstva 2014-2020 vychádzalo z národného Strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb
a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) (ďalej len „Strategický dokument“).
Dokument bral zároveň do úvahy aj európske politiky a monitorovacie rámce pre oblasť informatizácie spoločnosti.
Strategický dokument definuje stratégiu ďalšieho rozvoja digitálnych služieb a infraštruktúry prístupovej siete novej
generácie na Slovensku a zameriava sa na splnenie ex ante kondicionalít, prostredníctvom ktorých Európska únia
posudzuje pripravenosť členských štátov realizovať zvolené investičné priority. Konkrétne sa tento dokument
zaoberá splnením dvoch ex ante kondicionalít definovaných v rámci tematického cieľa číslo 2: „Zlepšenie prístupu
k informačným a komunikačným technológiám, ako aj ich využívania a kvality“. Strategický dokument zároveň
definuje špecifické ukazovatele výsledkov v rámci špecifických cieľov Služby občanom a podnikateľom, Efektívna
verejná správa, Širokopásmové pripojenie / NGN.
Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) vypracovaním Strategického dokumentu deklarovalo splnenie ex ante
kondicionalít 2.1. Rast v oblasti digitálnych služieb a 2.2. Infraštruktúra sietí novej generácie (NGN) v rámci
tematického cieľa 2: Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality v gescii MF SR.
Splnenie predmetných ex ante kondicionalít bolo jednou z podmienok v rámci prípravy Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra stanovených Európskou komisiou.
Európska komisia schválila Strategický dokument (vrátane ukazovateľov) vo svojom stanovisku k návrhu
Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 zo dňa 16.04.2014 a potvrdila splnenie ex ante kondicionalít.
Dokument obsahuje zoznam ukazovateľov pre oblasť rozvoja digitálneho hospodárstva a spoločnosti v členení
podľa jednotlivých štrukturálnych oblastí. Dôraz bol kladený na výber ukazovateľov, ktoré berú do úvahy súčasné
trendy a poskytujú obraz o digitálnej pripravenosti krajiny. Tieto kľúčové informácie sú potrebné na úspešnú
realizáciu a implementáciu národných politík. Každý ukazovateľ je popísaný nasledovnými atribútmi:
 Názov a definícia
 Metóda merania
 Východisko
 Cieľová hodnota
Súčasťou dokumentu je aj popis indikátorov nového nástroja, ktorým Európska komisia od roku 2015 meria pokrok
a úroveň rozvoja digitálnych technológií v jednotlivých členských krajinách. Index digitálnej ekonomiky a
spoločnosti (DESI) mapuje úroveň internetového pripojenia (rozšírenosť, rýchlosť a cenová dostupnosť
širokopásmového pripojenia), internetových zručností, online činností od sledovania správ až po nakupovanie, ako
aj stupňa rozvoja kľúčových digitálnych technológií (elektronické faktúry, služby cloudu, elektronický obchod...)
a digitálnych verejných služieb, ako napríklad elektronická verejná správa či elektronické zdravotníctvo. Tento
kompozitný indikátor je kombináciou viac ako 30 ukazovateľov, ktorých zloženie a výber môže Európska komisia
v priebehu rokov zmeniť. Z tohto dôvodu nie sú pre index nastavené ani cieľové hodnoty, tak ako to bolo napr. pri
Digitálnej agende pre Európu.
Je potrebné spomenúť, že hoci obdobie platnosti stanovených ukazovateľov je 2014 – 2020, úplné dosiahnutie
cieľovej hodnoty bude možné odpočtovať až v roku 2023, keďže pre európske štrukturálne a investičné fondy, ktoré
predstavujú najvýznamnejší nástroj financovania aktivít v oblasti informatizácie je oprávnenosť výdavkov
stanovená do 31.12.2023 (tzv. pravidlo n+3).
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2 Metódy merania ukazovateľov pre plnenie špecifických cieľov
Pri ukazovateľoch možno použiť nasledujúce metódy merania:


Prieskumy (Prieskum), ktoré sú vykonané zberom a spracovaním údajov od reprezentatívnej vzorky
účastníkov, prípadne od všetkých účastníkov projektu alebo programu, môžu byť vykonané napríklad online
for mulármi alebo spätnou väzbou či reportovaním od právnických či povinných osôb;



Automatické vyhodnotenie (Automaticky generované) ukazovateľa IT nástrojmi implementovanými
u povinnej osoby v rámci projektu (napríklad analytické nástroje sociálnych médií), ktoré využívajú
automatický zber údajov pre ukazovateľ;



Mystery Shopping (Mystery Shopping), počas ktorého vyškolení a dobre informovaní nakupujúci pozorujú
a vyhodnocujú na základe vlastnej skúsenosti pokrok v poskytovaní služieb a fungovaní verejnej správy. Ako
referencia sa používa detailný a objektívny checklist pre vyhodnotenie;



Reportovanie (Report) povinných osôb, ktoré vykazujú dosiahnuté výsledky po skončení projektu,
vynaložené zdroje a efektivitu práce alebo vykonávajú štúdie na analýzu dopadov projektov.



Existujúce štatistické údaje (Štatistiky Eurostatu), ktoré zbiera a vyhodnocuje buď Štatistický úrad
alebo Eurostat a na ktoré je možné v prípade potreby použiť dodatočné vzorce prepočtu, prípadne sa tieto
ukazovatele zverejňujú Európskou komisiou na stránke DG CNET1;



Nové štatistické údaje (Národné Štatistiky), ktorých metódu zberu je potrebné zadefinovať a zaviesť do
procesu povinných osôb, prípadne právnických a fyzických osôb, a Štatistického úradu alebo inej inštitúcie,
ktorá má povinnosť spracovávať štatistické údaje a tvoriť indikátory. Na výpočet výsledného ukazovateľa
možno použiť tiež existujúce štatistické údaje.

1

http://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/indicators
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3 Ukazovatele pre oblasť služieb občanom a podnikateľom
3.1 Rozvoj elektronických služieb
Tabuľka 1: Špecifické ukazovatele výsledkov pre rozvoj elektronických služieb
Špecifické ukazovatele výsledkov pre rozvoj elektronických služieb
ID

Definícia ukazovateľa

Metóda
merania

Východisko
v roku 2012

Cieľová
hodnota

1

Celková spokojnosť občanov/podnikateľov so službami eGovernmentu
Ukazovateľ meria spokojnosť občanov a podnikateľov prieskumom
mienky v oblasti časových úspor, flexibility, pohodlia, jednoduchosti,
pridanej hodnoty, dostupnosti informácie, miery inovácie a spoľahlivosti.
Počíta sa tiež so zavedením zjednodušeného trojstupňového indikátora
spokojnosti, ktorý bude možné jednoducho zakliknúť na webe po použití
služby alebo pri odchode z klientskeho centra. Týmto spôsobom bude
možné flexibilnejšie reagovať na prípadnú nespokojnosť občanov a
podnikateľov.

Prieskum,
Mystery
Shopping

Občania:
59,9
Podnikatelia:
64,2

Občania:
71
Podnikatelia: 71

2

Nárast používania služieb eGovernmentu
Ukazovateľ pre občanov definuje percento jednotlivcov vo veku medzi
16 až 74 rokov, ktorí v posledných 12 mesiacoch mali interakciu online
so štátnou správou - získavali informácie z webových stránok, sťahovali
si formuláre alebo posielali vyplnené formuláre.
Ukazovateľ pre podnikateľov meria percento podnikov s viac ako 10
zamestnancami, ktorí v poslednom kalendárnom roku mali interakciu
online so štátnou správou - získavali informácie a formuláre z webových
stránok, posielali vyplnené formuláre, vybavovali si elektronicky
administratívne záležitosti alebo ponúkali svoje produkty v elektronickom
verejnom obstarávaní.
Ukazovateľ možno korigovať, prípadne merať v budúcnosti pomocou
nástrojov implementovaných na portáloch poskytujúcich služby.

Štatistiky
Eurostat

90,7 %
Podnikatelia
42,2 %
Občania

98 %
Podnikatelia
70 %
Občania

Tabuľka 2: Špecifické ukazovatele výsledkov pre eZdravotníctvo
Špecifické ukazovatele výsledkov pre eZdravotníctvo
ID

Definícia ukazovateľa

Metóda
merania

Východisko
v roku 20112

Cieľová
hodnota

1

Percento populácie vyhľadávajúce informácie o zdraví
Ukazovateľ zaznamenáva percento populácie vo veku 16 až 74 rokov,
ktoré vyhľadalo informácie o zdraví na internete v posledných troch
mesiacoch (o zranení, chorobe, prevencii, výžive). Osobitne sa bude
sledovať návšteva verejného portálu zdravia. Národný portál zdravia, jeho
FB stránka, Twitter verzia a mobilná verzia budú identifikovať a
zaznamenávať jedinečné prístupy k svojim stránkam. Každý mesiac bude
robená štatistika o počte jedinečných návštev a potom ročná štatistika.
Bude meraný pomer počtu jedinečných návštev k počtu občanov s
prístupom na Internet. Počiatočná hodnota ukazovateľa vychádza zo
štatistiky, ktorú vykazuje Eurostat 3.

Štatistiky
Eurostat,
Prieskum,
Automaticky
generované

37.9 %

75 %

Tabuľka 3: Špecifické ukazovatele výsledkov pre eVzdelávanie
Špecifické ukazovatele výsledkov pre eVzdelávanie
ID

Definícia ukazovateľa

Metóda
merania

Východisko
v roku 20114

2

Najnovšie dostupné údaje na Eurostate

3

Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00130&plugin=1
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Najnovšie dostupné údaje na Eurostate
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Cieľová
hodnota

1

Percento populácie, ktoré navštevuje on-line kurz
Ukazovateľ vyjadruje percento populácie vo veku 16 až 74 rokov, ktoré
aktívne navštevovalo kurz ľubovoľného typu online v posledných troch
mesiacoch. Pre kurzy poskytované cez verejnú správu budú hodnoty
návštevníkov zbierané automaticky. Pre iné typy kurzov tretích strán sa
bude vykonávať online prieskum. V súčasnosti sa vychádza zo štatistiky,
ktorú vykazuje Eurostat za posledné tri mesiace pred vykonaním
prieskumu 5.

Štatistiky
Eurostat,
Prieskum,
Automaticky
generované

1,4 %

10 %

Tabuľka 4: Špecifické ukazovatele výsledkov pre eKultúru
Špecifické ukazovatele výsledkov pre eKultúru
ID

Definícia ukazovateľa

Metóda
merania

Východisko
v roku 2013

Cieľová
hodnota

1

Percento populácie využívajúce digitálny obsah prostredníctvom návštevy
špecifických lokalít s miestami sprístupnenia kultúrneho dedičstva
Ukazovateľ vyjadruje percento populácie, ktoré navštívilo v roku danú
lokalitu s miestom sprístupnenia kultúrneho dedičstva. Ukazovateľ
nepriamo sleduje zvýšenie návštevnosti regiónov.

Prieskum

2%

15 %

3.2 Využívanie otvorených dát
Tabuľka 5: Špecifické ukazovatele výsledkov
Špecifické ukazovatele výsledkov pre využívanie otvorených dát
ID

Definícia ukazovateľa

Metóda
merania

Východisko
v roku 2013

Cieľová
hodnota

1

Pomer dát verejnej správy, ktoré sú popísané pomocou metadát, na
celkovom počte dát
Ukazovateľ vyjadruje pomer dát v danej kategórii, ktoré sú popísané
metadátami, k celkovému počtu štruktúrovaných dát produkovaných
verejnou správou v danej kategórii. Typy dát, ktoré sú popísané
metadátami, nahlasuje povinná osoba. Tieto dátové zdroje budú tiež
predmetom analytických projektov v novom období.

Report

0,92 %

80 %
štruktúrovateľných dát

3.3 Podpora malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike
Tabuľka 6: Špecifické ukazovatele výsledkov
Špecifické ukazovatele výsledkov pre podporu malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike
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ID

Definícia ukazovateľa

Metóda
merania

Východisko
v roku 2012

Cieľová
hodnota

1

Predaj a nákup tovaru a služieb online
Ukazovateľ pre občanov vyjadruje percento jednotlivcov vo veku medzi 16
až 74 rokov, ktorí si za posledných 12 mesiacov objednali tovar a služby
online pre súkromné použitie.
Ukazovateľ pre podnikateľov vyjadruje percento podnikateľov, ktorých
predaj cez počítačové siete v kalendárnom roku predstavoval aspoň 1%
celkového obratu bez DPH.

ŠtatistikyE
urostat

12,2 %
Podnikatelia
44,7 %
Občania

40 %
Podnikatelia
70 %
Občania

2

Obrat z eCommerce
Ukazovateľ vyjadruje obrat z elektronického obchodu podnikov s aspoň 10
zamestnancami na digitálnom trhu ako percento z ich celkového obratu bez

ŠtatistikyE
urostat

11,6 %

Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00103&plugin=1

8

30

DPH. Ukazovateľ je vykazovaný Eurostatom a zahŕňa všetky sektory
priemyslu a služieb okrem finančného sektora 6.

3.4 Podpora eInklúzie
Tabuľka 7: Špecifické ukazovatele výsledkov
Špecifické ukazovatele výsledkov pre podporu eInklúzie
ID

Špecifické programové ukazovatele

Metóda
merania

Východisko

Cieľová
hodnota

1

Percento obyvateľstva s nepostačujúcimi IKT zručnosťami pre pracovný trh
Ukazovateľ vyjadruje percento ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktoré
nemá postačujúce IKT zručnosti pre potreby pracovného trhu. V rámci merania
ukazovateľa, jednotlivci so zamestnaním, SZČO a opatrovatelia vo veku 16 až
74 zodpovedia na otázku (áno alebo nie), či považujú svoje počítačové a
internetové zručnosti dostatočné pre trh, ak by si mali do roka hľadať nové
zamestnanie. Ukazovateľ možno ďalej segmentovať podľa zamestnaneckého
postavenia, pohlavia, veku, miesta pobytu a podobne.

Štatistiky
Eurostatu

24,7 %
(v roku 20117)

10 %

2

Znevýhodnení jednotlivci používajúci internet
Ukazovateľ udáva percento znevýhodnených osôb, ktoré pravidelne používa
internet (aspoň raz za týždeň). Znevýhodnené osoby sú definované ako
jednotlivci, ktorí disponujú aspoň jednou z nasledujúcich charakteristík: vek 55
až 74 rokov, nízka úroveň vzdelania (ISCED 0-2) a/alebo sa nachádzajú mimo
pracovného trhu (nezamestnaní, neaktívni alebo na dôchodku).

Štatistiky
Eurostatu,
Prieskum

52,8 %
(v
roku 2012)

70 %

6

Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00110&plugin=1

7

Najnovšie dostupné údaje na Eurostate
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4 Ukazovatele pre oblasť efektívnej verejnej správy
4.1 Zavedenie inovačného centra eGovernmentu (Architektonickej kancelárie VS)
Tabuľka 8: Špecifické ukazovatele výsledkov
Špecifické ukazovatele výsledkov pre zavedenie inovačného centra eGovernmentu
ID

Definícia ukazovateľa

Metóda
merania

Východisko
v roku 2013

Cieľová
hodnota

1

Počet centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci
ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Ukazovateľ vyjadruje, koľko podporných systémov ako EDMS a Enterprise
resource planning používajú vo svojom prostredí inštitúcie verejnej správy
ako cloudovú službu SaaS.

Report

5

12

2

Pomer inštitúcií verejnej správy, ktoré majú informačné prostredie popísané
pomocou enterprise architektúry (centrálne zdieľané)
Ukazovateľ vyjadruje pomer inštitúcii verejnej správy, ktoré majú popísané
svoje IT systémy na troch vrstvách enterprise architektúry. Tento model
musia tiež centrálne zdieľať.

Report

0%

75 %

4.2 Podpora procesov efektívnej verejnej správy
Tabuľka 9: Špecifické ukazovatele výsledkov
Špecifické ukazovatele výsledkov pre podporu procesov efektívnej verejnej správy
ID

Definícia ukazovateľa

Metóda
merania

Východisko
v roku 2013

Cieľová
hodnota

1

Počet úloh vybavených úradom za jednotku času
Ukazovateľ eviduje, koľko úloh danej zložitosti bolo vybavených úradom
za mesiac a rok v prepočte priemerne na jedného zamestnanca. V
ukazovateli sa berú do úvahy len úrady, ktoré sú súčasťou reformy ESO.
Informácie pre tento ukazovateľ sú generované priamo zo systému pre
centrálne spravovanie úloh.

Automatick
y
generovan
é

100 %

150 %

4.3 Zavedenie eGovernment cloudu
Tabuľka 10: Špecifické ukazovatele výsledkov
Špecifické ukazovatele výsledkov pre zavedenie eGovernment cloudu
ID

Definícia ukazovateľa

Metóda
merania

Východisko
v roku 2013

Cieľová
hodnota

1

Zníženie prevádzkových nákladov ISVS (pre povinné osoby)
Ukazovateľ vyjadruje percentuálne zníženie ročných nákladov povinných
osôb na prevádzku ISVS. Cloud bude poskytovať
službu pre
monitorovanie prevádzkových nákladov.

Report

0%

10 %

2

Zníženie spotreby energie (na jednotku výpočtového výkonu, transakciu
apod.)
Ukazovateľ vyjadruje percentuálne zníženie ročnej spotreby energie na
prevádzku ISVS. Cloud bude poskytovať službu pre monitorovanie
spotreby energie.

Report

0%

30 %
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4.4 Bezpečnosť
Tabuľka 1: Špecifické ukazovatele výsledkov
Špecifické ukazovatele výsledkov pre bezpečnosť
ID

Definícia ukazovateľa

Metóda
merania

Východisko
v roku 2012

Cieľová
hodnota

1

Percento včas rozpoznaných a mitigovaných bezpečnostných incidentov
v informačných systémoch verejnej správy.
Ukazovateľ vyjadruje, koľko bezpečnostných incidentov (reálnych a
simulovaných) v kritických systémoch verejnej správy bolo včas
rozpoznaných tak, že vďaka minimalizácii následkov bola zabezpečená
biznis kontinuita procesov a služieb.

Report,
Automaticky
generované

90 %

95 %
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5 Ukazovatele pre oblasť širokopásmového pripojenia / NGN
Tabuľka 12: Špecifické ukazovatele výsledkov
Špecifické ukazovatele výsledkov pre zavedenie a používanie širokopásmového pripojenia / NGN
ID

Definícia ukazovateľa

Metóda
merania

Východisko
v roku 2012

Cieľová
hodnota

1

Percento domácností bývajúcich v oblasti s prístupom k internetu s
rýchlosťou aspoň 30 Mbit/s
Ukazovateľ vyjadruje percento domácností, ktoré bývajú v oblastiach s
možnosťou pripojenia k sieťam NGN, ktoré sú založené na technológiách:
FTTH, FTTB, Cable Docsis 3.0, VDSL a iných technológiách
širokopásmového internetu s rýchlosťou vyššou ako 30 Mbit/s pri
downloade.

Štatistiky
Eurostatu

50,1 %

100 %

2

Počet bielych miest

Štatistiky
NASES

729

0

Štatistiky
Eurostatu

74 %

80 %

Štatistiky
Eurostatu

17,7 %

12 %

Ukazovateľ vyjadruje počet bielych miest ako územné jednotky, v ktorých
nie sú dostupné služby širokopásmového internetu s rýchlosťou aspoň 1
Mbit/s, alebo sú tieto služby poskytované za nedostupnú cenu. V súčasnosti
sa vychádza zo štúdie NASES.
3

Percento populácie využívajúce internet pravidelne
Ukazovateľ vyjadruje percento populácie vo veku od 16 do 74 rokov, ktoré
pravidelne aspoň raz do týždňa používa internet. Tento ukazovateľ je
vykazovaný Eurostatom8.

4

8
9

Percento populácie, ktorá nikdy nepoužila internet
Ukazovateľ určuje percento populácie, ktoré nikdy nepoužilo internet, či už
v domácnosti alebo mimo domova. Ukazovateľ vykazuje Eurostat pre
občanov vo veku od 16 do 74 rokov 9Ukazovateľ možno ďalej segmentovať
podľa pohlavia, veku, miesta pobytu a podobne.

Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00091&plugin=1
Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00011&plugin=1
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6 Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)
6.1 Internetové pripojenie
Tabuľka 13: Ukazovatele I. pilieru – internetové pripojenie
ID

Definícia ukazovateľa

Zdroj

Východisko
v roku 2014

1

Pevné širokopásmové pokrytie
Ukazovateľ definuje percento domácností, ktoré žijú v oblastiach pokrytých
štandardným pevným širokopásmovým pripojením (xDSL, káblové (základ a
NGA), FTTP alebo WiMax siete).

štúdie pre EK od Point
Topic

87 %

2

Zavádzanie pevného širokopásmového pripojenia
Ukazovateľ definuje percento domácností s pevným širokopásmovým pripojením
na internet.

Eurostat

70%

3

Zavádzanie mobilného širokopásmového pripojenia
Ukazovateľ meria penetráciu mobilného širokopásmového internetu ako počet
aktívnych SIM s mobilným broadbandom na 100 obyvateľov.

EK (COCOM)

57

4

Frekvenčné spektrum
Rozsah spektra prideleného členskými štátmi pre mobilné bezdrôtové
širokopásmové komunikácie (WBB) v rozpätiach harmonizovaných Európskou
úniou. Vyjadrené v % cieľovej hodnoty pre spektrum, ktoré sa má harmonizovať
na úrovni EÚ.

ECO report

77%

5

Pokrytie sieťami NGA
Ukazovateľ definuje percento domácností, ktoré bývajú v oblastiach s možnosťou
pripojenia k sieťam NGN, ktoré sú založené na technológiách: FTTH, FTTB,
Cable Docsis 3.0, VDSL a iných technológiách širokopásmového internetu s
rýchlosťou vyššou ako 30 Mbit/s pri downloade..

štúdie pre EK od Point
Topic

63%

6

Predplatenie rýchleho širokopásmového pripojenia
Ukazovateľ vyjadruje podiel predplatení pevného širokopásmového pripojenia,
ktoré je väčšie alebo rovné 30Mb/s z celkového počtu predplatených pevných
širokopásmových pripojení.

EK (COCOM)

28%

7

Cena pevného širokopásmového pripojenia
Ukazovateľ vyjadruje cenu predplateného širokopásmového pripojenia
vyjadrenú ako podiel z hrubého príjmu. T.j. jednotlivec, ktorý má záujem
predplatiť si širokopásmové pripojenie, si na to, musí vyčleniť v priemere 1,5%
svojho hrubého príjmu.

štúdie pre EK od Van
Dijk

1,5%
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6.2 Ľudský kapitál
Tabuľka 14: Ukazovatele II. pilieru – ľudský kapitál
ID

Definícia ukazovateľa

Zdroj

Východisko
v roku 2014

1

Používatelia internetu
Ukazovateľ definuje percento populácie vo veku od 16 do 74 rokov, ktoré
pravidelne aspoň raz do týždňa používa internet.

Eurostat

76%

2

Základné digitálne zručnosti
Ukazovateľ meria percento populácie vo veku od 16 do 74 rokov so základnými
alebo viac ako základnými zručnosťami.

EK

59%

3

Odborníci v oblasti IKT
Ukazovateľ vyjadruje percento zamestnaných osôb so špecializovanými IKT
zručnosťami.

Eurostat

2,2% (2013)

4

Absolventi v oblasti vedy, technológií, strojárenstva a matematiky
Ukazovateľ vyjadruje počet absolventov v oblasti vedy, technológií, strojárenstva
a matematiky na 1 000 osôb vo veku 20 -29 rokov.

Eurostat

18 (2012)

6.3 Používanie internetu
Tabuľka 15: Ukazovatele III. pilieru – používanie internetu
ID

Definícia ukazovateľa

Zdroj

Východisko
v roku 2014

1

Aktuálne správy
Ukazovateľ definuje percento obyvateľov vo veku 16 -74 rokov, ktorí použili
internet v posledných 3 mesiacoch na čítanie alebo sťahovanie online novín/
aktuálnych správ/ časopisov.

Eurostat

65%

2

Hudba, videá a hry
Ukazovateľ definuje percento obyvateľov vo veku 16 -74 rokov, ktorí použili
internet v posledných 3 mesiacoch na hranie alebo sťahovanie hier, obrázkov,
filmov alebo hudby.

Eurostat

35%

3

Video na požiadanie
Ukazovateľ vyjadruje percento domácností s predplatným na video na
požiadanie.

IHS
TV
Intelligence

4

IPTV
Ukazovateľ meria percento domácností s TV

neznáme

11% (2013)

5

Videohovory
Ukazovateľ definuje percento obyvateľov vo veku 16-74 rokov, ktorí použili
internet v posledných 3 mesiacoch na telefonovanie alebo na video hovory (cez
webkameru).

Eurostat

55%

6

Sociálne siete
Ukazovateľ definuje percento obyvateľov vo veku 16-74 rokov, ktorí použili
internet v posledných 3 mesiacoch na účasť na sociálnych sieťach.

Eurostat

63%

7

Bankovníctvo
Ukazovateľ definuje percento obyvateľov vo veku 16-74 rokov, ktorí použili
internet v posledných 3 mesiacoch na využitie online bankingu.

Eurostat

51%

8

Nakupovanie
Ukazovateľ meria percento obyvateľo vvo veku 16-74 rokov, ktorí použili internet
za posledný rok na objednávanie tovarov alebo služieb online.

Eurostat

58%

14

media

11% (2013)

6.4 Integrácia digitálnych technológií
Tabuľka 16: Ukazovatele IV. pilieru – integrácia digitálnych technológií podnikmi
ID

Definícia ukazovateľa

Zdroj

Východisko
v roku 2014

1

Elektronická výmena informácií
Ukazovateľ definuje percento podnikov (okrem finančného sektora, s počtom 10
a viac zamestnancov), ktoré využívajú vnútorný ERP software k zdieľaniu
informácií medzi jednotlivými funkčnými zložkami (napr. účtovníctva, plánovania,
marketingu..)

Eurostat

28%

2

Rádiofrekvenčná identifikácia (RFID)
Ukazovateľ definuje percento podnikov (okrem finančného sektora, s počtom 10
a viac zamestnancov) využívajúcich RFID technológiu k identifikácii produktov.

Eurostat

3%

3

Sociálne médiá
Ukazovateľ definuje percento podnikov (okrem finančného sektora, s počtom 10
a viac zamestnancov), ktoré využívajú 2 alebo viac z nasledovných sociálnych
médií: sociálne siete, podnikový blog alebo mikroblog, webstránky so zdieľaným
multimediálnom obsahom, nástroje na zdieľanie vedomostí.

Eurostat

10%

4

Elektronické faktúry
Ukazovateľ definuje percento podnikov (okrem finančného sektora, s počtom 10
a viac zamestnancov), ktoré posielajú/prijímajú elektronické faktúry v
štandardizovaných formátoch ako EDIFACT, XML atď., ktoré umožňujú
automatické spracovávanie.

Eurostat

14% (2013)

5

Cloud
Ukazovateľ definuje percento podnikov (okrem finančného sektora, s počtom 10
a viac zamestnancov), ktoré nakupujú aspoň jednu z nasledujúcich služieb cloud
computingu: hosťovanie podnikových databáz, účtovnícke softvérové aplikácie,
CRM softvér, výpočtový výkon.

Eurostat

13%

6

Malé a stredné podniky predávajúce online
Ukazovateľ vyjadruje percento malých a stredných podnikov, ktoré za posledný
kalendárny rok realizovali online predaj.

Eurostat

11%

7

Obrat pri elektronickom obchode
Ukazovateľ definuje percento obratu malých a stredných podnikov získaného
z online predaja za posledný kalendárny rok.

Eurostat

6%

8

Cezhraničný predaj online
Ukazovateľ meria percento malých a stredných podnikov, ktoré zrealizovali za
posledný kalendárny rok elektronický predaj do iných členských krajín EÚ.

Eurostat

8,1%
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6.5 Digitálne verejné služby
Tabuľka 17: Ukazovatele V. pilieru – digitálne verejné služby
ID

Definícia ukazovateľa

Zdroj

Východisko
v roku 2014

1

Používatelia eGovernmentu
Ukazovateľ meria percento používateľov internetu vo veku 16 -74 rokov, ktorí
zasielajú vyplnené formuláre verejnej správe cez internet za posledných 12
mesiacov.

Štatistiky Eurostat

20%

2

Predvyplnené formuláre
Ukazovateľ meria rozsah, v akom sa údaje, ktoré sú verejnej správe už známe
vopred, vypĺňajú vo formulároch predkladaných používateľovi. Vyjadrené ako
skóre 0-100. Ukazovateľ zahŕňa nasledovné životné situácie: založenie
podnikania, strata a hľadanie zamestnania, štúdium, bežné podnikateľské
operácie, sťahovanie, vlastníctvo a vedenie vozidla, uplatnenie reklamácií
s malým nárokom.

eGovernment
benchmarking report

22

3

Online dokončenie služby
Ukazovateľ meria rozsah, v akom je možné úplne online dokončiť jednotlivé
administratívne kroky pri interakcii s verejnou správou v súvislosti so životnou
situáciou. Vyjadrené ako skóre 0-100. Ukazovateľ zahŕňa nasledovné životné
situácie: založenie podnikania, strata a hľadanie zamestnania, štúdium, bežné
podnikateľské operácie, sťahovanie, vlastníctvo a vedenie vozidla, uplatnenie
reklamácií s malým nárokom.

eGovernment
benchmarking report

46

4

Otvorené dáta
Ukazovateľ celkové PSI skóre v rozsahu 0-700

PSI Scoreboard

380

5

Výmena lekárskych údajov
Ukazovateľ vyjadruje percento všeobecných lekárov, ktorí používajú elektronickú
výmenu lekárskych údajov

Štúdia Benchmarking
Deployment of eHealth
among
General
Practitioners,
rok 2013

7,4%

6

Elektronické predpisovanie liekov
Ukazovateľ definuje percento všeobecných lekárov, ktorí odosielajú lekárske
predpisy lekárnikom elektronicky.

Štúdia Benchmarking
Deployment of eHealth
among
General
Practitioners,
rok 2013

3,5%
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