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Informatizácia spoloènosti

Politická priorita?

Informatizácia spoloènosti (IS) si popred-
né miesto medzi politickými prioritami jed-
noznaène zaslú�i. Jej pozitívny vplyv na rast 
HDP krajiny èi vzdelanostnej úrovne obyva-
te¾stva s priaznivým dopadom na trh práce 
je ekonómami zdokumentovaný u� nieko¾-
ko rokov. Elektronické slu�by verejnej sprá-
vy, eGovernment, zasa výrazne zni�ujú mo�-
nosti korupcie. Na Slovensku v�ak bola táto 
oblas� doteraz skôr politickou �Popolu�kou� 
a svoje miesto v reálnej politickej agende na-
�ich slovenských politických strán si nachá-
dzala pomaly. Svedèí o tom aj fakt, �e vo väè-
�ine dlhodobo porovnávaných kritérií (prí-
stup obèanov k �irokopásmovému internetu, 
elektronické slu�by verejnej správy, digitál-
na gramotnos� obyvate¾ov) v rámci krajín Eu-
rópskej únie patríme dlhodobo na posledné 
miesta rebríèkov. Predchádzajúca vláda pri-
pravila v rámci Stratégie konkurencieschop-
nosti Slovenska do roku 2010 Minerva am-
biciózny akèný plán aj pre IS, realizácia väè-
�iny týchto úloh je dnes diskutabilná a ich 
dokonèenie za súèasnej vlády je, ako sa za-
tia¾ zdá, viac ako neisté. Asi by bolo vhodné, 
aby aj táto stredo-¾avá vláda predstavila svoj 
�akèný plán� pre oblas� informatizácie spo-
loènosti, èo by bolo rozhodne u�itoèným prí-
spevkom aj pre väè�iu transparentnos� rea-
lizácie vládnych IT projektov. A samozrejme 
obèania/volièi by dokázali lep�ie kontrolova� 
plnenie stanovených úloh.

Vláda strán Smer-SD, ¼S-HZDS a SNS síce 
informatizáciu spoloènosti vo svojom progra-
movom vyhlásení spomenula na viacerých 
miestach, ale nasledujúce mesiace ve¾mi pre-
svedèivé neboli. V odbornej verejnosti rezo-

novali najmä vnútrostranícke kompetenèné 
spory o riadenie Operaèného programu In-
formatizácia spoloènosti (OP IS) s peniaz-
mi zo �trukturálnych fondov EÚ a o presun 
�tátnych kompetencií pre informatizáciu 
spoloènosti z MDPT SR na MF SR. Po pol-
roku na�ahovania sa ministrov zo Smeru je 
jasné, �e v�etko dôle�ité sa bude odohráva� 
na �trase� Ministerstvo financií SR � Úrad 
vlády SR. U ministra financií Jána Poèiatka 
sú po novelizácii kompetenèného zákona od 
1. februára 2007 �tátne kompetencie pre IS 
a implementácia OP IS, u podpredsedu vlá-
dy Du�ana Èaplovièa je Riadiaci orgán OP 
IS a horizontálna koordinácia informatizácie 
v rokoch 2007 � 2013. Na ÚV SR bude zrejme 
sedie� aj nový splnomocnenec vlády pre in-
formatizáciu spoloènosti, ktorého meno ani 
kompetencie v èase písania tohto èlánku e�te 
neboli známe... (Dúfajme, �e sa v�etci zain-
teresovaní na nové, komplikované rozlo�enie 
kompetencií naladia èo najskôr a èo najlep-
�ie sa zohrajú.)

Veľa, veľa peňazí...

Zatia¾ zrejme najvidite¾nej�ím a u odbor-
nej IT verejnosti najviac oceòovaným kro-
kom tejto vlády je navà�enie finanènej alo-
kácie pre informatizáciu spoloènosti v zaèí-
najúcom programovacom období EÚ 2007 
� 2013. Kým minulá vláda navrhovala 850 
miliónov eur, súèasná navrhla pre OP IS e�te 
viac � 993 miliónov eur, bez kofinancovania 
slovenskej strany (to je plus ïal�ích 25 per-
cent). K tomu treba pripoèíta� aj prostriedky 
z iných operaèných programov, ktoré pod-
poria informatizáciu spoloènosti nepriamo, 
keï�e ide nielen o vertikálnu, ale aj horizon-
tálnu prioritu tohto programovacieho obdo-
bia. V Regionálnom OP na MVRR SR bude 
informatizácia regionálneho �kolstva (zá-
kladné a stredné �koly), v OP Zdravotníctvo 
na MZ SR bude informatizácia zdravotníc-
tva, v OP Výskum a vývoj na M� SR bude IT 

infra�truktúra pre vedu a výskum a pre vyso-
ké �koly, OP Vzdelávanie na M� SR umo�ní 
pozdvihnú� digitálnu gramotnos� obyvate¾-
stva èi na�tartova� eLearning, v OP Konku-
rencieschopnos� a hospodársky rast mo�no 
oèakáva� podporu modernizácie hardvéru 
a softvéru v malých a stredných podnikoch 
atï. Pod¾a niektorých odhadov pôjde o ïal-
�iu pol miliardu eur. 

Dosiahnutie èo najväè�ej synergie na ho-
rizontálnej úrovni bude úlohou Riadiaceho 
orgánu na ÚV SR, ktorý si bude musie� jed-
noznaène zladi� a zmluvne upravi� úlohy 
a právomoci s dr�ite¾om �tátnych kompe-
tencií zo zákona � Ministerstvom financií 
SR. V ka�dom prípade jedným z najväè�ích 
rizík mô�e by� katastrofálny nedostatok ad-
ministratívnych kapacít a èastokrát aj ich 
diskutabilná kvalita. Je tu v�ak príle�itos� 
pouèi� sa z predchádzajúceho programo-
vacieho obdobia 2004 � 2006, ktoré mimo-
chodom nové èlenské krajiny EÚ, ako Bul-
harsko a Rumunsko dnes nemajú a rozbeh 
programovacieho obdobia je u nich e�te 
problematickej�í ako u nás.

Pod¾a viacerých neoficiálnych informácií 
sa dá predpoklada�, �e ukonèenie rokovaní 
s Európskou komisiou o na�ich Operaèných 
programoch a ich schválenie je mo�né a� 
v lete. Prvé výzvy na predkladanie projek-
tov by potom zrejme boli zverejnené, pod¾a 
optimistických predpokladov, na jeseò tohto 
roku. Dovtedy èaká riadiace i sprostredkova-
te¾ské orgány e�te ve¾a práce.

Tri kľúčové priority OP IS

Z obsahového h¾adiska mo�no teda v na-
sledujúcich rokoch, aspoò teoreticky, oèa-
káva� výraznú modernizáciu a informatizá-
ciu verejnej správy, zní�enie nákladov, stran-
sparentnenie procesov èi pozdvihnutie úrov-
ne digitálnej gramotnosti nielen úradníkov 
VS, ale aj obèanov ako takých. Najnároènej-
�ou prioritou zrejme bude prioritná os èíslo 1 

Slovenská IT komunita očakáva, čo dokáže nová vládna garnitúra

INFORMATIZÁCIA 
SPOLOČNOSTI AKO POLITICKÁ 

VÝZVA
Slovensko sa ocitlo v jedinečnej situácii – má šancu využiť štrukturálne fondy Európskej 
únie v začínajúcom sedemročnom programovacom období EÚ 2007 – 2013 na zníže-
nie zaostávania našej krajiny vo viacerých oblastiach. Jednou z nich je jednoznačne aj 
informatizácia spoločnosti vrátane budovania elektronických služieb verejnej správy. 

Od nástupu novej vládnej koalície už prešlo viac ako pol roka. Podľa viacerých deklará-
cií jej predstaviteľov, najmä zo strany Smer-SD, patrí informatizácia spoločnosti medzi 
jej politické priority. Napovedali tomu už odvážne formulácie vo volebnom progra-
me najsilnejšej vládnej strany, ale aj viaceré zmienky v programovom vyhlásení vlády. 

Nadišlo obdobie, keď je čas prejsť od slov k činom...
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v OP IS �Elektronizácia verejnej sprá-
vy a rozvoj elektronických slu�ieb�, 
zjednodu�ene eGovernment. Je na òu 
predbe�ne alokovaná suverénne naj-
väè�ia finanèná suma, ale chýba jed-
noznaèné zadefinovanie �tátnej poli-
tiky, neexistuje príslu�ná legislatíva 
a ani relevantné �túdie realizovate¾-
nosti. Druhá priorita OP IS �Rozvoj 
pamä�ových a fondových in�titúcií 
a obnova ich národnej infra�truktú-
ry� bude bezpochyby významná pre 
zachovanie ná�ho národného kultúr-
neho dedièstva a pre jeho lep�ie vyu-
�itie vo vzdelávacom procese, ale i tu-
ristickom ruchu. Tretia priorita OP IS 
�Zvý�enie prístupnosti k �irokopás-
movému internetu� by mala význam-
ne pozdvihnú� rozvoj skutoèného 
vysokorýchlostného internetu a no-
vých slu�ieb aj do oblastí, ktoré nie sú 
atraktívne pre èisto komerèných pro-
viderov. Jednou z mo�ností je aj budo-
vanie metropolitných èi regionálnych 
optických sietí, ktoré mô�u so sebou 
prinies� výrazný kvalitatívny posun aj 
do fungovania miestnej a regionálnej 
samosprávy.

Èasto diskutovanou témou sú v od-
borných kruhoch tzv. �národné pro-
jekty�. Na prvý poh¾ad by sa mohlo 
zda�, �e takéto �celoslovenské� pro-
jekty by mohli významne zjedno-
du�i� implementovanie OP IS. Tre-
ba v�ak túto mo�nos� starostlivo zva�ova�, 
preto�e v ostatnom období èasto zlyhávala 
realizácia takýchto projektov napríklad pri 
príprave zmlúv s koneènými prijímate¾mi 
pomoci alebo vo fáze verejného obstaráva-
nia. Rozhodne treba èo najskôr zadefinova� 
a objedna� k¾úèové �túdie realizovate¾nosti 
k jednotlivým opatreniam a �ir�iu odbor-
nú diskusiu k týmto témam. Najzlo�itej�ia 
bude zrejme oblas� eGovernmentu, keï�e 
existujúca Cestovná mapa zavádzania elek-
tronických slu�ieb verejnej správy nepokrý-
va miestnu a regionálnu úroveò a navy�e je 
u� nieko¾ko rokov stará, a teda v mnohých 
aspektoch neaktuálna. 

Hlavnú úlohu pri týchto prípravách by 
malo zohra� najmä Partnerstvo pre OP IS, 
ktorému predsedá podpredseda vlády SR 
Du�an Èaploviè. Pozitívne mo�no hodnoti� 
vznik webovej stránky Riadiaceho orgánu 
OP IS www.roopis.vlada.gov.sk, ktorá vznik-
la na Úrade vlády SR a priná�a v�etky rele-
vantné dokumenty i aktuálne informácie.

Dôležitá spolupráca

Keï�e v na�om prvom programovacom ob-
dobí EÚ 2004 � 2006 bolo na informatizáciu 
spoloènosti ako takej v Operaènom progra-
me Základná infra�truktúra (OP ZI) vyèle-
nených zhruba 14 miliónov eur prostredníc-
tvom Opatrenia 3.2, isté skúsenosti s imple-
mentáciou eurofondov na IT projekty máme 
naprieè celou verejnou správou. Boli, resp. sú 
realizované prvé projekty na úrovni centrál-

nej vlády i niektorých samosprávnych krajov. 
Ve¾mi pozitívne treba hodnoti� aj koncepèné 
projektové aktivity ZMOS. 

Medzi samosprávnymi krajmi vidie� ve¾-
ké kvalitatívne i kvantitatívne rozdiely pri 
informatizaèných aktivitách. Chýba tu aj 
jasný prístup �tátu v oblasti príslu�ných 
�tandardov a legislatívy, neexistuje takmer 
�iadna výmena skúseností a efektívna spo-
lupráca medzi samosprávnymi krajmi na-
vzájom, ale aj voèi ústredným orgánom �tát-
nej správy èi lokálnej samospráve a najmä, 
chýba jasná a politickou reprezentáciou 
podporovaná vízia...

Obèianske zdru�enie Partnerstvá pre pro-
speritu (PPP) bude naïalej pokraèova� vo 
svojich aktivitách zameraných na vytváranie 
èo naj�ir�ej podpory informatizácie spoloè-
nosti na v�etkých úrovniach verejnej správy. 
Aj tento rok organizujeme v spolupráci s via-
cerými partnermi rôzne pracovné stretnutia 
odborníkov, zamerané na prediskutovanie 
prípravy a pripomienkovanie slovenských 
programovacích dokumentov, komunikaèné 
a vzdelávacie aktivity pre potenciálnych ko-
neèných prijímate¾ov pomoci i mo�ných do-
dávate¾ov. Informácie o aktivitách a pozván-
ky na podujatia PPP sa zverejòujú na strán-
kach www.ppp.sk. 

Odstrániť zaostávanie SR

 Informatizáciu slovenskej spoloènosti 
teda èaká v nasledujúcich siedmich rokoch 
ve¾a projektov a výrazná finanèná injekcia 

z eurofondov. Kedy sa jej na�a verejná 
správa doèká a s akým efektom èi de-
fektom budú tieto obrovské finanèné 
prostriedky vyu�ité, zále�í teraz pre-
dov�etkým od vlády a príslu�ných mi-
nistrov. Jednou z prvých ponúkaných 
mo�ností by mohlo by� prehodnote-
nie 35 projektov zo zásobníka Opat-
renia 3.2. OP Základná infra�truktúra 
�Budovanie a rozvoj informaènej spo-
loènosti pre verejný sektor�, ktorý za-
padá prachom na MVRR SR. Niekto-
ré z nich by sa mohli teoreticky zaèa� 
realizova� e�te tento rok a boli by aj 
dobrou ��kolou� implementácie pro-
jektov pre novo vytváranú sekciu in-
formatizácie spoloènosti na Minister-
stve financií SR.

Jedným z prvkov, ktorý by mo-
hol akcelerova� najmä budovanie 
IT infra�truktúry a prevádzku elek-
tronických slu�ieb verejnej sprá-
vy je realizácia takýchto projektov 
prostredníctvom modelu Public-
-Private Partnership, teda verejno-
-súkromného partnerstva. Aktuálne 
programovacie dokumenty síce s ta-
kýmto spôsobom realizácie projek-
tov poèítajú, de facto v�ak máme na 
Slovensku s takouto metódou nulo-
vé skúsenosti, najmä keï sa porov-
náme napríklad so susednou Èes-
kou republikou. Dnes je vo svete, 
ale aj v Európe mnoho skúseností 

a desiatky realizovaných IT projektov me-
tódou Public-Private Partnership, ktoré sú 
�ivotaschopné a priniesli ve¾mi ve¾a pozi-
tív. Mohli by by� in�piráciou aj pre v�etky 
úrovne slovenskej verejnej správy � od cen-
trálnej vlády cez regionálnu a� po miestnu 
samosprávu. 

Výmena vládnej elity síce spôsobila 
vy�e polroèné spomalenie príprav na toto 
programovacie obdobie, ale výzva je naïa-
lej obrovská. Ak vládni politici a nimi dosa-
dení vysokí �tátni úradníci túto výzvu ne-
zvládnu, nielen�e sa zaostávanie SR v tejto 
oblasti zväè�í a budeme èeli� kritike Európ-
skej komisie, ale ¾ahko sa mô�e sta�, �e sa 
v najbli��ej predvolebnej kampani nebudú 
ma� èím pred volièmi pochváli�. Aj na to by 
mali myslie�. ■

Milan Ištván 
(Autor je výkonný riadite¾ obèianskeho zdru-
�enia Partnerstvá pre prosperitu a èlen Pra-
covnej skupiny pre prípravu OP IS.)
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