
 

Vážené dámy, vážení páni. 

Dostali ste do rúk CD, aké nemá na Slovensku obdobu. Doteraz nikto nevydal 
takýto súbor materiálov a informácií, zameraných najmä na oblasť informatizácie 
miestnych samospráv a v takom rozsahu ich neponúkol starostkám a primátorkám, 
starostom a primátorom. Som úprimne hrdý, že toto prvenstvo má občianske 
združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a ďakujem za úzku spoluprácu Združeniu 
miest a obcí Slovenska (ZMOS). 

Naším cieľom pri príprave a vydaní tohto informačného CD bolo razantnejšie 
ako doteraz podporiť informatizáciu miestnych samospráv na Slovensku. Sme 
presvedčení, že toto je najlepšia cesta k modernizácii samospráv a modernizácii ich 
služieb pre občanov. Informatizácia prináša úspory vašim úradom, väčšie pohodlie 
vašim voličom, ľahší prístup k informáciám, ktoré chcete dostať k občanom a naopak, 
o ktoré majú záujem oni. Keď sa povie „elektronické služby verejnej správy“ 
najčastejšie sa hovorí o podávaní daňových priznaní prostredníctvom internetu. Znie 
to lákavo z hľadiska občanov, ktorým sa nechce merať cestu na úrady.  

To však zďaleka nie je všetko. Podávanie najrôznejších formulárov, 
dotazníkov či žiadostí zo strany občanov prostredníctvom internetu zjednodušuje 
život predovšetkým obecným a mestským úradom. Už viac nepotrebujete podateľňu 
(miestnosť, regále, šanóny, knihy záznamov, kópie a jedného či viacerých 
pracovníkov), lebo počítačový systém elektronicky podaný dokument zaznamená, 
uloží a doručí ho pracovníkovi, ktorému patrí. Zamestnanci úradov už nemusia 
spracúvať spisy (šanóny, obaly, kópie) a presúvať ich z oddelenia na oddelenie, lebo 
počítačový systém to automaticky urobí za nich. Vedúci úradov nemusia pracne 
zháňať, kde ten – ktorý spis práve leží, lebo počítačový systém mu poskytne 
okamžitú informáciu o jeho vybavovaní i celú históriu od podania až do daného 
momentu.  

Myslím, že stačí takýto príklad, aby bolo jasné, že informatizácia samosprávy 
znamená menej nákladov na papier, menej nákladov na administratívne úkony, 
menej nákladov na poštovné, menej nákladov na ľudí. A naopak, znamená viac 
informácií o každej záležitosti na úrade, teda viac transparentnosti, rýchlejšie 
vybavovanie, viac vybavených záležitostí za rovnaký čas. Ak  mám teda na mysli len 
fungovanie obecných a mestských úradov či obecných a mestských zastupiteľstiev, 
informatizácia znamená výrazné šetrenie finančných zdrojov i ľudských síl. Jedno 
i druhé potom môžete využiť na riešenie iných úloh a problémov.  



Toto CD vám ponúkne niekoľko konkrétnych nápadov a dobrých skúseností, 
ako konkrétne, v ktorých činnostiach vašich úradov možno informatizáciu využiť, 
pozrite si príklady, ako to už niekde aj robia. Viem, že hoci informatizácia prinesie už 
v krátkej dobe úspory, na jej naštartovanie potrebujete kapitál, ktorého je však 
v obecných a mestských pokladniciach málo. Aj preto vám ponúkame do pozornosti 
toto CD, na ktorom nájdete informácie o Operačnom programe Základná 
infraštruktúra. V jeho rámci môžu aj samosprávy získať potrebné finančné 
prostriedky, celkovo je ich zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na tieto účely 
v roku 2004 celkom 90 miliónov korún. Tieto peniaze sú tu aj pre vás, oboznámte sa 
bližšie s podmienkami, za akých ich môžete získať. 

  

Vážené dámy, vážení páni.  

            Vydanie tohto CD je ďalšou z aktivít občianskeho združenia Partnerstvá pre 
prosperitu (PPP). Vznikli sme v roku 2001, aby sme podporovali informatizáciu na 
Slovensku. Našimi prioritnými oblasťami je rozšírenie internetu a rozvoj eGovernment 
(informatizácia verejnej správy). Za vyše 3 roky pôsobenia máme za sebou desiatky 
seminárov, konferencií, prezentácií a školení, na ktorých propagujeme pozitívne 
stránky eGovernment, ukazujeme, ako sa to dá robiť lepšie, ľahšie, lacnejšie 
a rýchlejšie na konkrétnych úspešných projektoch od nás i zo zahraničia. Boli sme pri 
niekoľkých úspešných legislatívnych iniciatívach, stáli sme pri zrode Komisie NR SR 
pre informatizáciu spoločnosti a sme členmi Rady vlády SR pre informatiku. Našim 
hlavným nástrojom je obojstranne výhodná spolupráca verejných inštitúcií a politikov 
so súkromným sektorom. PPP dnes disponuje širokým odborným potenciálom, ktorý 
predstavujú nielen firemní špecialisti, ale aj vysokí reprezentanti slovenských 
univerzít (A. Čižmár, prorektor TU Košice, M. Dado, prorektor Žilinskej univerzity, Ľ. 
Molnár, dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave).  

            Sme nezisková organizácia a preto vám neponúkame obchod, 
nepresviedčame vás, aby ste si kúpili náš produkt. Ponúkame vám však partnerskú 
spoluprácu, konzultácie a pomoc vo všetkom, čo sa rozhodnete urobiť pre 
modernizáciu svojich úradov, ich činnosti a služieb občanom. Sme mladí ľudia, ktorí 
jednoducho nechcú zo Slovenska odísť a preto sa usilujú robiť niečo, aby život 
každého človeka u nás bol aspoň o čosi ľahší. Nepochybujeme o tom, že 
informatizácia je správnou cestou k modernizácii Slovenska.  

  

            Teším sa na spoluprácu.  

  

Braňo   O n d r u š   
prezident PPP 

 


