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1. Úvod
V súlade s kľúčovou iniciatívou EÚ v oblasti informatizácie spoločnosti, ktorá sa týka
digitálnej integrácie a starnutia1, Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom
tohto dokumentu informuje o situácii v oblasti digitálnej integrácie na Slovensku, stanovuje
priority, odporúča opatrenia a aktivity, ktoré môžu pomôcť túto situáciu riešiť a prezentuje
konkrétne kroky, ktoré sa v blízkej budúcnosti budú pre danú oblasť realizovať.
Predložený dokument je rozdelený do troch častí. Prvá časť prezentuje dôvody vzniku
dokumentu, stručne charakterizuje súčasný stav a cieľové skupiny digitálnej integrácie na
Slovensku a zasadzuje túto oblasť do európskeho kontextu. V druhej časti, ktorá predstavuje
ťažisko dokumentu, sú prioritné oblasti podrobnejšie rozpracované, pričom dôraz je kladený
na formuláciu opatrení, ktorých realizácia môže napomôcť pri digitálnom začleňovaní skupín
občanov ohrozených digitálnym vyčlenením. V prípade opatrenia, ktorého realizácia zjavne
prináleží do kompetencie príslušného rezortu, je tento uvedený za opatrením v zátvorke.
Príklady úspešne zrealizovaných projektov sa nachádzajú v rámčekoch za príslušnými
oblasťami. V tretej časti sa nachádza návrh organizačného a finančného zabezpečenia.
1.1.

Dôvody vzniku dokumentu

Vlády krajín EÚ sa stretávajú so zložitými problémami, ako sú starnutie populácie, problémy
s nezamestnanosťou, zdravotný stav obyvateľstva, sociálna nerovnováha. Rastú požiadavky
občanov na kvalitnejšie služby, bezpečnosť a požiadavky na širšiu účasť na demokratickom
rozhodovaní. Prechod spoločnosti na informačnú prináša problémy spojené s prehlbujúcou sa
sociálnou nerovnosťou, ktorá sa prejavuje ako tzv. „digitálna priepasť“2. Vyspelé aplikácie
informačných a komunikačných technológií (ďalej „IKT“) v sebe nesú riziko „digitálnej
exklúzie“, teda digitálneho vylúčenia zo spoločnosti.
Riešenie otázok digitálnej integrácie všetkých občanov, spolu s riešením otázok elektronizácie
verejnej správy, vytvára priestor pre zmiernenie dosahov týchto problémov na spoločnosť
a otvára možnosti na plnenie rastúcich požiadaviek obyvateľstva na zabezpečenie vyššej
kvality života, najmä zo strany štátu. V súčasnosti je digitálna integrácia nevyhnutná na
zaručenie sociálnej spravodlivosti. Na to je potrebné aktivizovať kroky a opatrenia pre
budovanie integrovanej informačnej spoločnosti pre všetkých občanov, bez ohľadu na ich
individuálne alebo spoločenské znevýhodnenia. Preto verejná správa musí prijať výzvu na boj
proti digitálnemu rozdeleniu spoločnosti a na potláčanie digitálneho vyčlenenia ohrozených
skupín občanov zo spoločnosti formou opatrení a krokov smerujúcich k digitálnej integrácii.
Dokument Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu v súlade s
prioritami EÚ vyzýva orgány štátnej správy, územnej samosprávy, organizácie tretieho
sektora a podnikateľský sektor na riešenie danej problematiky a na realizáciu navrhovaných
krokov a opatrení. Tento dokument ďalej rozvíja dokument Stratégia informatizácie verejnej
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Ministerská deklarácia pre e-Inclusion, Riga, jún 2006, Oznámenie o dôstojnom starnutí v informačnej
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správy Slovenskej republiky3, pričom adaptuje a dopĺňa kroky a zásady informatizácie
spoločnosti z pohľadu digitálnej inklúzie.
1.2. Európsky rozmer
Digitálna integrácia je nevyhnutná na zaručenie hospodárskeho a sociálneho pokroku, ktorý
sa členské štáty EÚ usilujú dosiahnuť prostredníctvom iniciatívy i2010 – Európska
informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť4 v rámci Lisabonskej agendy. Iniciatíva i2010
obsahuje špecifikáciu hlavných otázok súvisiacich s digitálnou konvergenciou, pričom kladie
dôraz na vytvorenie európskeho informačného priestoru ako jednotného trhu pre digitálne
hospodárstvo, posilnenie inovácie a investícií do výskumu IKT a na podporu digitálneho
začleňovania.
Na podporu digitálnej integrácie v iniciatíve i2010 prijali členské štáty aj Európska komisia
celý rad opatrení. Kľúčovým bolo vyhlásenie 34 ministrov európskych krajín na konferencii
„IKT pre spoločnosť podporujúcu sociálne začlenenie“ v roku 2006 v Rige1, tzv. Ministerská
deklarácia pre e-Inclusion. V deklarácii boli vytýčené konkrétne politické ciele v oblasti
dostupnosti a využívania širokopásmového pripojenia, prístupu k IKT, digitálnej gramotnosti
a inkluzívnej elektronickej verejnej správy s dôrazom na potreby starnúcej časti obyvateľstva
do roku 2010. Dokument Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu
definuje jednotlivé prioritné oblasti (pozri kapitolu 2), ktoré rešpektujú ciele a priority
stanovené ministerskou deklaráciou. Pokrok pri plnení cieľov z Rigy je vo všetkých
oblastiach pravidelne monitorovaný a vyhodnocovaný Európskou komisiou, a to jednak
celkovo pre EÚ, ale aj jednotlivo pre každú členskú krajinu5. Ukazuje sa, že pri pretrvávaní
súčasných trendov bude veľmi náročné uskutočniť väčšinu týchto cieľov na úrovni EÚ do
stanoveného roku 2010, keďže progres smerom k stanoveným cieľom dosahuje len polovicu
z požadovanej rýchlosti. Problematické oblasti stále ostávajú a rozdiely sa v mnohých
oblastiach ešte viac prehlbujú. Treba však zdôrazniť, že v rámci EÚ pri plnení stanovených
cieľov existujú veľké rozdiely a niektoré regióny vykazujú aj nadpriemerné výsledky.
Ďalšie strategické usmernenia pre uľahčenie digitálneho začlenenia znevýhodnených skupín
prostredníctvom inkluzívnej elektronickej verejnej správy boli publikované v oznámení
Európskej komisie - Akčný plán elektronickej verejnej správy (e-Government) i2010:
Urýchlenie elektronickej verejnej správy v Európe v prospech všetkých6. Akčný plán
zdôrazňuje, že jednou z významných úloh elektronickej verejnej správy je zásada, aby žiadny
občan nezostal bokom. Dokument bližšie špecifikuje jednu z rozhodujúcich oblastí úloh
digitálnej integrácie - poskytovanie verejných a špecializovaných elektronických služieb a
informačného obsahu. Rámcovo definuje opatrenia a kroky smerujúce k digitálnej integrácii v
tejto oblasti, ako implementáciu kľúčových služieb s vysokým dosahom na občanov aj
podnikateľov a posilnenie participácie občana na demokratickom rozhodovaní. Dokument
zdôrazňuje, že elektronická verejná služba zohľadňujúca potreby špecifických skupín
ohrozených digitálnym vyčlenením môže byť úspešná len v prípade, ak sú na strane dopytu
realizované opatrenia na podporu digitálnych zručností užívateľov a širokopásmového
prístupu. Takto realizované e-Government služby majú potenciál zvýšiť mieru zamestnanosti,
zvlášť ak sú doplnené o možnosť zapojenia sa do pracovného procesu prostredníctvom
teleworkingu, či umožnením práce v chránenom pracovnom prostredí.
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V najaktuálnejšom kľúčovom európskom dokumente v tejto oblasti, v oznámení Európskej
komisie Informačná spoločnosť pre všetkých7, sa nachádza zhodnotenie súčasného stavu
v oblasti digitálnej integrácie, ale tiež východiská a návrhy pre riešenie identifikovaných
problémov vo forme iniciatívy EÚ. Patrí k nej cielená kampaň pre rok 2008 s názvom
„Digitálna integrácia pre každého“, ktorej úlohou je propagovať prebiehajúce iniciatívy na
digitálnu integráciu a ich výsledky. Vyvrcholením kampane bude ministerská konferencia
v decembri 2008, od ktorej sa očakáva sformulovanie vízie smerovania digitálnej integrácie
do budúcnosti. K najzávažnejším identifikovaným príčinám vysokého podielu perspektívnych
používateľov, ktorí však IKT nevyužívajú, patria: rozdrobené a nedostatočne integratívne IKT
riešenia, ponúkané priemyselným odvetvím a poskytovateľmi služieb, nedostatočná
koordinácia a účinnosť politických opatrení verejných orgánov.
Na riešenie úloh z parciálnych oblastí budovania informačnej spoločnosti sa sústreďujú aj
ďalšie oznámenia Iniciatívy i20108 vypracované Európskou komisiou, ktorých závery
ovplyvňujú tvorbu dokumentu Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu
a procesy digitálnej integrácie vôbec. Na európskej úrovni tiež fungujú významné iniciatívy
na financovanie výskumu, vývoja a inovácií ako Siedmy rámcový program pre vedu
a výskum, Program na podporu politiky IKT v rámci Programu na podporu
konkurencieschopnosti a inovácie. Tieto programy podporujú nové oblasti digitálnej
integrácie realizáciou cielených projektov aj prostredníctvom vzájomnej výmeny
osvedčených postupov. Mimoriadne dôležitým pre nasmerovanie stratégie a sledovanie
pokroku v jej realizácii je umožnenie vzájomného porovnávania pomocou dostupných,
relevantných a spoľahlivých ukazovateľov. Významnú úlohu zohráva aktivita jednotlivých
orgánov štátnej správy pri účasti a zastúpení
v pracovných a expertných skupinách
v orgánoch EÚ, čo dáva možnosť priamo ovplyvniť tvorbu európskej legislatívy, uľahčuje jej
implementáciu na národnej úrovni a zároveň je prevenciou proti investovaniu času
a finančných prostriedkov do neperspektívnych riešení na národnej úrovni v oblastiach, kde je
potrebné zohľadňovať cezhraničné a interoperabilné riešenia.
Dokument Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu vychádza z vyššie
spomenutých strategických dokumentov a rešpektuje priority stanovené na úrovni EÚ.
Zároveň však zohľadňuje slovenské prostredie, jeho špecifiká a problémy, ktoré sa od tých
európskych do istej miery odlišujú. Táto skutočnosť je zohľadnená v návrhu konkrétnych
opatrení.
1.3. Súčasný stav
Prienik informačných a komunikačných technológií do všetkých aspektov života spoločnosti
je dnes nepopierateľným faktom aj v Slovenskej republike. Zatiaľ čo problematike sociálnej
inklúzie je venovaná adekvátna pozornosť 9, na oblasť digitálnej integrácie znevýhodnených
skupín obyvateľstva sa len pomaly začína sústreďovať záujem kompetentných inštitúcií.
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širokopásmovom digitálnom rozdelení, KOM(2006)129. Oznámenie o integratívnej elektronickej štátnej správe,
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Identifikácia bariér, ktoré prispievajú k digitálnemu rozdeleniu spoločnosti, je prvým krokom
k ich úspešnému prekonaniu.
Zvýšené riziko vylúčenia z využitia nových technológií z dôvodu nedostupnosti IKT a
následne sťažený prístup k elektronickým službám verejnej správy hrozí najmä zdravotne
postihnutým, starším, geograficky znevýhodneným či nedostatočne ekonomicky
zabezpečeným skupinám obyvateľstva. Tieto skupiny často nevlastnia počítač, ani k nemu
nemajú prístup. Navyše, zdravotne postihnutí občania narážajú na prekážky pri prístupe
k webovým stránkam, spôsobené nedodržiavaním základných štandardov. Znepokojujúcou
skutočnosťou je zistenie, že ani informácie na internetových stránkach štátnych inštitúcií nie
sú čitateľné a dostupné pre všetkých.
Počet aktívnych užívateľov internetu vo všeobecnosti dynamicky stúpa. Pomerne priaznivá je
aj situácia v oblasti použitia technológie širokopásmového pripojenia. Na druhej strane je
možné identifikovať skupiny, ktoré internet používajú málo alebo vôbec, a tým pre nich nie
sú dostupné výhody elektronických služieb verejnej správy a nedostupným sa stáva aj internet
ako významný
zdroj informácií. Ide najmä o skupiny obyvateľov z geograficky
znevýhodnených oblastí, ale ohrozené sú aj skupiny s nízkym príjmom vrátane starnúcej časti
populácie. Prehlbujúci sa problém digitálneho vyčleňovania týchto skupín obyvateľov je
ovplyvnený najmä ich nízkou úrovňou digitálnej gramotnosti, a s tým súvisiacou nízkou
motiváciou pre využívanie IKT a elektronických služieb. K slabej motivácii
využívania elektronických služieb verejnej správy prispieva aj malá ponuka špecializovaných
služieb určených či prispôsobených pre znevýhodnené skupiny občanov a v neposlednom
rade aj všeobecne nedostatočná úroveň ponúkaných služieb.
Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu je dôkazom posunu otázok
digitálnej integrácie do popredia a uvedomovania si potreby vyvíjať iniciatívy, ktoré vytvoria
priestor na digitálnu integráciu sociálne znevýhodnených skupín občanov. Konkrétnejšie sa
problematika súčasného stavu digitálnej integrácie v Slovenskej republike popisuje v časti 2
dokumentu.
1.4. Predmet dokumentu
Predmetom dokumentu Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu
("e-Inclusion") je stanovenie prioritných oblastí digitálnej integrácie, pre ktoré je potrebné
formulovať opatrenia smerujúce k digitálnemu začleneniu čo najväčšieho počtu sociálne
znevýhodnených občanov a občanov ohrozených digitálnym vyčlenením. Zdrojom definície
oblastí je Ministerská deklarácia pre e-Inclusion, ktorá bola prijatá na ministerskej konferencii
„IKT pre inkluzívnu spoločnosť“ v roku 2006 v Rige1. Možnosti smerujúce k digitálnemu
začleneniu čo najväčšieho počtu sociálne znevýhodnených občanov a občanov ohrozených
digitálnym vyčlenením sú kumulované do šiestich základných oblastí, ktoré sa v takmer plnej
miere zhodujú s oblasťami otvorených problémov a riešení v podmienkach Slovenska,
popísaných v predchádzajúcej kapitole:
•
•
•
•
•
•

prístupnosť a použiteľnosť IKT,
inkluzívny e-Government,
zvyšovanie digitálnej gramotnosti a spôsobilosti používania IKT,
znižovanie geografických digitálnych rozdielov,
podporovanie kultúrnej rozdielnosti,
IKT pre starších občanov.
6

Oblasť kultúrnej rozmanitosti nie je v tomto dokumente samostatne riešená, pretože
synergickým efektom riešení ostatných oblastí sú riešenia aj pre túto oblasť.
1.5. Definovanie skupín občanov ohrozených digitálnym vyčlenením
Základným východiskom špecifikácie konkrétnych skupín občanov, ktorých sa opatrenia
smerujúce k ich digitálnej integrácii týkajú, sú dôvody a príčiny ich znevýhodnenia, resp.
ohrozenia. Na jednej strane sú to fyzické a duševné danosti a schopnosti (zdravotné
postihnutie, nižšie vzdelanie, vek) a na druhej strane sociálne a spoločenské podmienky, v
ktorých občan žije, či už krátkodobo alebo trvalo (geografická a demografická charakteristika
oblasti - regiónu, sociálne postavenie, finančné zabezpečenie).

definované na základe fyzických
a duševných daností a schopností
občana
definované na základe sociálnych
a spoločenských podmienok, v
ktorých občan žije

Skupiny občanov ohrozených digitálnym vyčlenením

Prehľad skupín občanov ohrozených digitálnym vyčlenením:

Zdravotne postihnutí
občania

telesne postihnutí občania, občania so
sluchovou
a zrakovou
dysfunkciou,
imobilní občania....

Občania s nedostatočnou
úrovňou vzdelania

občania neschopní dosiahnuť vyššiu úroveň
vzdelania, občania s nízkou digitálnou
gramotnosťou a nízkou spôsobilosťou
používania IKT...

Pracujúci občania vo
vyššom veku a starší
občania

občania aktívne starnúci v práci, doma, v
tematických spoločenstvách....

Občania žijúci v geograficky
a demograficky
problémových oblastiach
(regiónoch)

občania žijúci v geograficky horšie
dostupných oblastiach, v oblastiach a
nízkou hustotou osídlenia...

Občania znevýhodnení ich
spoločenským postavením

nezamestnaní
občania,
marginálnych skupín.....

Občania žijúci s finančným
zabezpečením pod hranicou
životného minima

občania odkázaní na sociálnu pomoc

príslušníci

7

2.

Prioritné oblasti

2.1. Prístupnosť a použiteľnosť informačných a komunikačných technológií
Elektronický bezbariérový prístup (eAccessibility) je jednou z dôležitých priorít digitálnej
integrácie a je súčasťou štandardizácie v oblasti informatizácie spoločnosti. Oblasť
eAccessibility vystupuje do popredia v prípadoch, kedy sa obsah, funkcie, prípadne ďalšie
aspekty IKT produktov a služieb stretávajú s problémami v prístupnosti a použiteľnosti
znevýhodnenými skupinami obyvateľstva. IKT produkty a služby s aplikovanými princípmi
elektronického bezbariérového prístupu pomáhajú týmto skupinám vyrovnať sa
s každodennými výzvami, ktorým čelia pri využívaní technológií a služieb informačnej
spoločnosti.
Pre umožnenie využitia IKT zdravotne postihnutými užívateľmi bol vytvorený
interdisciplinárny teoretický rámec odporúčaní tzv. dizajn pre všetkých10. Definuje princípy
návrhu prostredia alebo výrobku, ktorý môže využiť každý človek, bez potreby jeho ďalšieho
prispôsobovania. Výsledkom aplikovania dizajnu pre všetkých do praxe by mala byť
dostupnosť produktov, služieb a technológií pre čo najširší okruh užívateľov, najmä pokiaľ
ide o zdokonalenie ich pracovnej schopnosti a sociálneho zaradenia.
V oblasti prístupnosti a použiteľnosti IKT na strane používateľa je potrebné venovať
pozornosť vývoju a dostupnosti asistenčných technológií, ako napr. čítačom obrazovky,
hmatovým displejom, zväčšovacím programom, špeciálnym ovládacím zariadeniam, ktoré
uľahčujú prístup zdravotne postihnutým k informačným kioskom, bankomatom, mobilným
telefónom, digitálnej televízii, elektronickým volebným zariadeniam, elektronickým knihám,
elektronickému vzdelávaniu, elektronickej komunikácii a pod. Do popredia sa dostávajú aj
nové technológie (napr. digitálna televízia, nová generácia mobilných telefónov), ktoré by
mali spĺňať podmienky kompatibility a dizajnu hardvéru a služieb.
Kvôli zdravotným obmedzeniam až 40% obyvateľov EÚ nikdy nepoužilo internet a viac ako
95% webových sídiel nie je prispôsobených pre návštevu zdravotne postihnutých
užívateľov11. Práve pre túto skupinu je dôležité, aby webové stránky12 boli prístupné, a teda
nekládli svojim užívateľom žiadne prekážky, a to nezávisle od ich obmedzení, znalostí,
schopností či skúseností. Z hľadiska prístupnosti webových sídiel sa často stretávame so
zovšeobecnením postihnutých užívateľov na zrakovo postihnutých. Je potrebné si uvedomiť,
že pod pojmom znevýhodnený užívateľ rozumieme takého užívateľa, ktorý má vo
všeobecnosti problémy pri práci s webovým sídlom, ktoré nie je schopný obísť. Takýto
užívateľ nemusí nutne spĺňať podmienku zdravotného postihnutia. Na druhej strane
predovšetkým zrakovo a sluchovo postihnutí občania musia pri využívaní webových sídiel
čeliť prekážkam, ktoré spôsobujú nevyhovujúce technológie a nevhodné podanie obrazového
a zvukového obsahu. Aj na plne prístupných stránkach sa často vyskytujú dokumenty, ktorých
obsah je len ťažko prístupný alebo nie je prístupný vôbec. Pre zrakovo postihnutých sa
webové sídla bez základných nástrojov, ako sú napr. zväčšenie písma, voľba prehľadnejšieho
textového módu, stávajú nečitateľné. Iba nepatrné množstvo webových sídiel obsahuje aj
asistenčné technológie, ktoré umožňujú hlasové čítanie textu a konvertovanie hovoreného
slova do textovej podoby. Dôvodom absencie týchto technológií na webových sídlach môže
10

www.designforalleurope.org
Prieskum Európskej komisie z marca 2008, http://www.euractiv.sk/informacna-spolocnost/clanok/zdravotnepostihnuti-a-internet.
12
Webové stránky, ako on-line dostupné miesta na internete, tvoria súčasť webového sídla.
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byť slabá osveta, nezáujem vlastníkov stránok poskytovať tieto služby, nízka štandardizácia
internetových protokolov a prípadne aj neznalosť základných štandardov.
Využitie webových sídiel zdravotne postihnutými občanmi nie je možné bez ich
prispôsobenia sa špeciálnym požiadavkám, ktoré by mali byť zakotvené v priemyselných
štandardoch. Zákon o informačných systémoch verejnej správy13 ukladá správcom systémov,
aby informačné systémy verejnej správy do 1. júna 2008 vyhovovali štandardom14, ktoré
presne definujú povinné požiadavky prístupnosti webových stránok. Z dôvodu zmapovania
situácie v oblasti dodržiavania uvedeného zákona uskutočnilo Ministerstvo financií
Slovenskej republiky v roku 2007 prieskum15, ktorý odhalil na reprezentačnej zložke 200
webových sídiel z verejného a súkromného sektora veľmi neuspokojivú situáciu. Pravidlá
prístupnosti v plnom rozsahu splnili len 4 webové sídla. Zo skúmania rozsahu porušenia
jednotlivých pravidiel prístupnosti vyplynulo, že zostávajúce webové sídla sú z menšej či
väčšej miery ťažko prístupné, prípadne pre niektorých používateľov úplne neprístupné.
Jednou z príčin je najmä nedostatočné povedomie tvorcov webových stránok o potrebe
vytvárania prístupných webových sídiel pre znevýhodnených používateľov z hľadiska
podpory rovného prístupu a antidiskriminácie. Keďže zákon ukladá povinnosť zosúladenia
systémov len v oblasti verejnej správy, je veľmi obtiažne bez tlaku verejnosti vyvolať záujem
o dodržiavanie štandardov aj v súkromnej sfére. Záujmom Európskej únie v tejto oblasti je,
aby do roku 2010 webové stránky všetkých verejných inštitúcií spĺňali pravidlá prístupových
webových aplikácií16, a aby sa ďalej zvyšovalo využívanie internetu medzi skupinami
obyvateľov, ktoré nemôžu plne využívať výhody informačnej spoločnosti. Ministerstvo
financií Slovenskej republiky má preto záujem o pravidelné monitorovanie prístupnosti
webových stránok so zameraním na dodržiavanie štandardov, pričom rozsah monitorovaných
sídiel sa zameriava najmä na verejnú správu. K dispozícii sú výsledky aktuálneho
monitorovania zverejnené v septembri 2008.
Opatrenia:
• zvyšovať povedomie užívateľov a tvorcov webových sídiel o štandardoch, ktoré majú
webové sídla spĺňať, aby boli v plnej miere využiteľné všetkými užívateľmi - formou
školení, konferencií, článkov v printových a elektronických médiách, vystúpení.
Spolupráca na osvete so strednými a vysokými školami pripravujúcimi potenciálnych
tvorcov webových sídiel. (Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky),
• podporovať inovácie v návrhoch produktov, služieb, technológií a aplikácií vhodných
pre užívateľov s rôznym druhom postihnutia (súkromný a verejný sektor, vedecké
a výskumné organizácie),
• zabezpečovať opakovaný prieskum o stave prístupnosti webových stránok vo
verejnom a v súkromnom sektore. V prípadoch zistenia vážnych a opakovaných

13

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 678/2006 Z. z.
14
Výnos č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. K uvedenému
právnemu predpisu je vydaný aj vysvetľujúci metodický pokyn.
15
Správa o stave prístupnosti webových stránok vo verejnom a v privátnom sektore za rok 2007,
http://www.informatizacia.sk/monitorovanie-pristupnosti-webovych-stranok/2824s.
16
Skupina Web Accessibility Initiative (WAI) vytvorená v rámci konzorcia World Wide Web Consortium
(W3C) zostavila pravidlá pre tvorbu bezbariérového webu (WCAG 1.0). Uvedené pravidlá nie sú zákonmi, majú
len funkciu odporúčaní. Na tieto pravidlá nadviazali všetky ostatné metodiky v tejto oblasti. V apríli 2008 bol
publikovaný pracovný návrh verzie WCAG 2.0. Označovanie webových sídiel (Accessibility labelling) logom
W3C, BlindFriendly atď. slúži na identifikáciu úrovne prístupnosti daného webového sídla.
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nedostatkov uplatniť § 10 zákona 275/2006 Z. z.13. (Ministerstvo financií Slovenskej
republiky).
Jednou z úspešných aktivít v oblasti eAccessibility je iniciatíva Blind Friendly Web
(www.BlindFriendly.sk ), ktorá vznikla z iniciatívy občianskych združení: Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska a eSlovensko s významnou podporou Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej republiky a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
Česká republika (www.blindfriendly.cz). Cieľom iniciatívy je prispieť k zabezpečeniu
dostupnosti web stránok pre ľudí so zrakovým alebo aj iným zdravotným postihnutím
prostredníctvom posudzovania tých častí designu web stránok, ktoré majú bezprostredný
vplyv na ich prístupnosť z používateľského hľadiska. Umožňuje znevýhodneným
používateľom ľahšiu orientáciu na webových stránkach pomocou portálu prístupných stránok
a poukázaním na princípy bezbariérového webu nabáda tvorcov webových sídiel
k dodržiavaniu týchto pravidiel. Snahou je, aby si každý tvorca otestoval svoj web sám na
základe metodického pokynu. Metodika Blind Friendly okrem užívateľov so zrakovým
postihnutím akceptuje vo svojich pravidlách aj iné znevýhodnené skupiny užívateľov (napr.:
užívateľov s telesným postihnutím, užívateľov, ktorí nepoužívajú majoritný internetový
prehliadač a taktiež užívateľov s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami).
2.2. Inkluzívny e-Government
Inkluzívnym e-Governmentom rozumieme poskytovanie elektronických verejných služieb
spôsobom, ktorý umožní, aby boli na prospech aj občanom bez prístupu k IKT, bez
potrebných zručností a bez špecializovaných pomôcok a zariadení. Je dôležité, aby
e-Government ponúkol možnosť uspokojiť potreby všetkých občanov, ktorí majú záujem
o jeho využívanie bez ohľadu na ich znevýhodnenie.
Faktorov, ktoré ovplyvňujú digitálne vyčleňovanie znevýhodnených skupín, je viacero. Môžu
mať finančný, vzdelanostný, zdravotný, alebo geografický charakter, rovnako však môžu
existovať aj technické bariéry. Práve vyžívanie elektronických verejných služieb by týmto
znevýhodneným skupinám prinieslo zvýšenie kvality života, možnosť prístupu ku vzdelaniu,
práci či účasti na procese rozhodovania verejnej správy, tiež by zlepšilo ich informovanosť
a sociálne začlenenie. Nemenej dôležitá je možnosť kvalitnejšieho poskytovania sociálnych
služieb a zdravotnej starostlivosti.
Hoci elektronické služby napomáhajú redukovať administratívne bremeno, existuje riziko, že
ľuďom bez ľahkého prístupu k IKT alebo bez potrebných zručností sa stane interakcia
s verejnou správou naopak zložitejšou. Oblasti ako neprístupnosť IKT infraštruktúry, nízke
IKT zručnosti, ako aj neadekvátna dostupnosť komunikačných kanálov, môžu reprezentovať
prekážky, pre ktoré nie sú schopní naplno využiť potenciál elektronických služieb. Práve
zručnosti v oblasti IKT a digitálna gramotnosť sú jednými z najdôležitejších podmienok
úspešného využitia e-Government služieb. Tieto faktory hrajú ešte dôležitejšiu úlohu ako
socio-ekonomické ukazovatele, napr. mzda, pohlavie, sociálne postavenie či vzdelanie.
Štúdie Európskej komisie5 ukazujú, že len cca 20% používateľov služieb verejnej správy sa
spolieha na digitálne komunikačné kanály. Pri kontaktovaní verejnej správy väčšina občanov
v skúmaných krajinách preferovala bezprostredný kontakt, telefón alebo poštu. Zároveň sa
zistilo, že 42% obyvateľstva využívajúceho e-Government pristupuje k elektronickým
službám v mene svojich známych alebo rodiny. Vykonávajú tak funkciu sprostredkovateľov,
ktorí poskytujú službu pomocou IKT pre konečného používateľa alebo v jeho mene.
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Skúsenosti z vyspelých členských štátov EÚ naznačujú, že vysoké percento ľudí preferuje
v komunikácii s verejnou správou telefón. Dôležitú možnosť zlepšenia kontaktu a
komunikácie s verejnou správou predstavuje práve skutočnosť, že už väčšina ľudí
z ohrozených skupín vlastní mobilný telefón. Rozvojom tzv. multikanálových stratégií je
možné zabezpečiť alternatívne možnosti výberu spôsobu komunikácie s verejnou správou.
Typy komunikačných kanálov, ktorými budú služby dostupné verejnosti, môžu zahŕňať
tradičné spôsoby, ako napr. osobný kontakt (či už fyzické kancelárie alebo ľudských
sprostredkovateľov), telefónne call centrá, mobilné telefóny alebo elektronické – ako internet,
e-mail, sms, digitálna televízia. Dôležitou alternatívou sú aj tzv. integrované obslužné miesta,
kde budú fyzicky poskytované asistované elektronické služby pracovníkom tohto centra.
Tento bude spĺňať funkciu sprostredkovateľa, ktorý po identifikácií žiadateľa prostredníctvom
portálov verejnej správy využil e-služby tak, ako keby k nim pristupoval priamo žiadateľ.
Dôležitou súčasťou inkluzívneho e-Governmentu je aj podpora kultúrnej a jazykovej
rôznorodosti. Široké využitie IKT, zvlášť medzi mladými ľuďmi vrátane utečencov
a etnických skupín, by mohlo napomôcť prekonať bariéry v etnickej, kultúrnej a jazykovej
oblasti. Hoci je viacjazyčný obsah v digitálnom priestore stále obmedzený a jazykové mutácie
sú skôr cielené na turistov, vedcov resp. investorov, je dôležité, aby sa jeho vytváraním
zlepšila ekonomická a sociálna účasť ohrozených skupín na informačnej spoločnosti.
Na Slovensku je ťažiskom riešenia otázok digitálnej inklúzie transformácia v súčasnosti
budovaného e-Governmentu na inkluzívny e-Government. Táto línia vývoja je zo strany
Ministerstva financií Slovenskej republiky deklarovaná v základných materiáloch
popisujúcich tento proces, a to v Stratégii informatizácie verejnej správy Slovenskej
republiky3 a v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy17. Tieto dokumenty
deklarujú jasnú podporu vlády Slovenskej republiky inkluzívnemu e-Governmentu,
ktorého cieľom je umožniť všetkým vrátane zdravotne postihnutých občanov a sociálne
znevýhodnených skupín obyvateľstva, využívať možnosti e-Governmentu. Vytvorenie
rovnakých príležitostí pre všetkých je základným prvkom oboch strategických dokumentov.
Pri implementácii IKT a kľúčových e-Government služieb sa budú využívať zásady a
dodržiavať štandardy, ktoré zabezpečia prístupnosť webových stránok zdravotne postihnutým
alebo inak znevýhodneným osobám (pozri kapitolu 2.1). Do úvahy sa bude brať aj rozdielna
sociálno-ekonomická situácia medzi jednotlivými regiónmi a skupinami obyvateľov s cieľom
dosiahnutia porovnateľnej úrovne informatizácie vo všetkých regiónoch, ako aj pre všetky
skupiny obyvateľov.
Opatrenia:
• rozširovanie portfólia elektronických služieb verejnej správy vrátane služieb
poskytovaných prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy o špecializované
elektronické služby určené pre znevýhodnené a ohrozené skupiny občanov napr.
služby na vybavovanie vecí špecifických pre znevýhodnených občanov, nástroje na
verejnú diskusiu a na účasť na demokratickom rozhodovaní vytvorenie a poskytovanie
kľúčových e-Government služieb takým spôsobom, ktorý nevynechá žiadnu skupinu
obyvateľstva (Ministerstvo financií Slovenskej republiky),
• podporovanie flexibilnejšieho prístupu k využitiu rôznych IKT a k poskytovaniu
služieb verejnej správy multikanálovým prístupom s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu
dostupnosť IKT pre občanov zo znevýhodnených skupín (budovanie verejných
prístupových bodov k internetu, miestností prvého kontaktu s možnosťou vybavovania
17

Uznesenie vlády SR č. 331/2008 zo dňa 21.5.2008.
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•
•

veci samotným občanom bez prítomnosti tretej osoby, zriaďovanie špeciálnych
miestností s prístupom k PC a internetu na pracoviskách, v zariadeniach sociálnych
služieb a v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, vo verejných kultúrnych
ustanovizniach a pod.) (Ministerstvo financií Slovenskej republiky),
podpora pluralizmu, kultúrnej identity a jazykovej rôznorodosti pri vytváraní
kľúčových e-služieb (Ministerstvo financií Slovenskej republiky),
pri realizácii prechodu na elektronické verejné obstarávanie zabezpečiť implementáciu
princípov inkluzívneho e-Governmentu (Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej
republiky).

Digitalizácia a sprístupňovanie knižničných a informačných služieb nie je v podmienkach
knižníc na Slovensku vždy vyriešená k spokojnosti všetkých skupín obyvateľstva. Kedže
verejné knižnice patria do zoznamu 20 základných kategórií služieb e-Governmentu, o to
naliehavejšia je nutnosť sprístupniť knižničné služby aj pre používateĺov, ktorí majú sťažený
prístup k informáciám. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, ako inštitúcia
pre poskytovanie knižnično-informačných služieb zrakovo postihnutým používateľom na
Slovensku, zrealizovala projekt Digitálna knižnica pre nevidiacich (www.skn.sk/dk ). Projekt
rieši digitalizáciu a bezplatné sprístupňovanie knižničných a informačných služieb pre
používateĺov, ktorí majú sťažený prístup k informáciám. Jeho cieľom je uľahčenie
využívania digitálnych služieb z webovej stránky, kde z jedného miesta môže nevidiaci
počúvať zvukové časopisy z archívu a zvukové knihy. Počas realizácie projektu bolo
vyriešené sprístupňovanie digitálnych kníh v súlade s autorským zákonom a obmedzenie
používania zvukových kníh výhradne pre nevidiacich a slabozrakých používateľov.

2.3. Zvyšovanie digitálnej gramotnosti - spôsobilosti používania informačných a
komunikačných technológií.
Digitálna gramotnosť obyvateľstva je definovaná ako schopnosť porozumieť informáciám
a používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sa prezentujú prostredníctvom
informačných a komunikačných technológií18. Pripravenosť ľudí používať moderné
informačné a komunikačné technológie je jedným zo základných pilierov budovania
znalostnej ekonomiky a v rozhodujúcej miere môže prispieť k digitálnej integrácii skupín
obyvateľov ohrozených vyčlenením z informačnej spoločnosti. Digitálna negramotnosť
negatívnym spôsobom ovplyvňuje napríklad možnosť získať kvalitné vzdelanie, atraktívne
zamestnanie, zvyšovanie kvalifikácie a špecializácie, čo samozrejme ovplyvňuje celkovú
kvalitu života obyvateľov krajiny. Aj keď otázka rastu úrovne digitálnej gramotnosti by mala
patriť medzi základné a celospoločensky riešené, Slovensko v tejto oblasti viac či menej
zaostáva za vyspelými krajinami EÚ.
Jedným zo špecifík Slovenska v otázke úrovne digitálnej gramotnosti obyvateľstva je výrazná
regionálna nerovnosť. Sociokultúrne a makroekonomické odlišnosti v regiónoch krajiny
(napr. zahraničné investície, ekonomická výkonnosť, priemerná mzda v regiónoch, miera
nezamestnanosti, národnostná štruktúra regiónu atď.) sú príčinou rozdielneho spoločenského
tlaku na zvyšovanie digitálnej gramotnosti. Aby proces zvyšovania digitálnej gramotnosti
postupoval žiaducim smerom, nesmieme zabúdať ani na rozsah, digitálny obsah, dostupnosť
poskytovaných služieb IKT a úroveň rozvinutosti komunikačnej infraštruktúry území. Zo
sociologického hľadiska sú rozdiely v úrovni digitálnej gramotnosti spôsobené najmä
18

Digitálna gramotnosť na Slovensku 2007, prieskum uskutočnený Inštitútom pre verejné otázky.
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vzdelaním, jazykovou vybavenosťou, typom ekonomickej aktivity, vekom, zdravotným
postihnutím a úrovňou kvalifikácie. Ohrozeným skupinám obyvateľstva chýba okrem reálnej
možnosti svoje zaostávanie prekonať, aj nedostatok motivácie a často aj prístup k moderným
IKT. Na druhej strane možno konštatovať, že úroveň digitálnej gramotnosti niektorých skupín
obyvateľstva je pomerne uspokojivá a neustále sa zlepšuje (mladší, vzdelanejší,
kvalifikovanejší, mestská časť populácie).
Digitálna gramotnosť je silne previazaná najmä s dosiahnutým stupňom vzdelania, pričom
vyššie vzdelanie skoro vždy znamená aj vyššiu digitálnu gramotnosť. Už dnes totiž každý
vzdelávací proces kladie vysoké nároky na schopnosti tak žiakov, ako aj pedagógov, využívať
digitálne technológie, resp. IKT v procese učenia a učenia sa. Napriek viacerým problémom,
ktorým čelí súčasné školstvo (nedostatočná informačná a komunikačná infraštruktúra,
nepostačujúce vybavenie škôl edukačným softvérom a literatúrou k danej problematike,
neexistencia centrálneho edukačného portálu a vlastných digitálnych zdrojov), prebieha
v rezorte školstva aktívna podpora využívania IKT vo vyučovacom procese a v
zabezpečovaní počítačovej gramotnosti žiakov aj pedagógov na všetkých stupňoch škôl.
Zámer umožniť dieťaťu získať už v škole zručnosti vo využívaní IKT podporuje aj novela
zákona o výchove a vzdelávaní19. Vláda Slovenskej republiky tiež schválila dokument
Stratégia informatizácie regionálneho školstva20, ktorého cieľom je priblížiť v priebehu
štyroch rokov slovenské školstvo k moderným európskym školám pripravujúcim žiakov pre
vedomostnú spoločnosť. Výrazným spôsobom sa má zlepšiť aj súčasná počítačová
gramotnosť pedagógov.
K zvyšovaniu digitálnej gramotnosti prispieva aj podpora vzdelávania zamestnancov na
pracoviskách (hlavne v malých a stredných firmách sú možnosti na intenzívnejšie a
efektívnejšie využívanie IKT vybavenia). Intenzívnu aktivitu vyvíjajú napr. úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny organizovaním rekvalifikačných kurzov pre skupinu nezamestnaných
občanov. Okrem toho prebiehajú lokálne aktivity vo vzdelávaní občanov vo vyššom veku,
organizované väčšinou miestnou samosprávou, napr. prostredníctvom akadémií vzdelávania,
knižníc, klubov pre starších občanov. Aktivity v tomto smere vyvíjajú aj iné záujmové
spoločenstvá ako napr. materské centrá organizovaním počítačových kurzov pre matky na
materských dovolenkách atď. Časť populácie získavanie či zvyšovanie svojej digitálnej
gramotnosti vzala do vlastných rúk (napr. samoštúdium, e-learning, absolvovanie kurzov).
Dôležitú úlohu v tejto oblasti zohrávajú verejné inštitúcie, samotné mestá a obce, súkromný
sektor a neziskové organizácie, ktoré svojimi aktivitami významne prispievajú k pripravenosti
obyvateľov používať moderné informačné a komunikačné technológie.
Výrazná osveta o možnostiach a výhodách využívania moderných IKT cielená nielen na
širokú verejnosť, ale najmä na skupiny obyvateľov ohrozených digitálnym vyčlenením a
zvýšenie motivácie používať IKT, vytvorením zaujímavého digitálneho obsahu, môže
významne naštartovať progres v tejto oblasti.
Opatrenia:
• zvýšenie informovanosti občanov o informačnej spoločnosti, o možnostiach a
výhodách používania IKT v prospech zvýšenia kvality života skupín občanov
ohrozených digitálnym vyčlenením, a to cestou realizácie osvetových aktivít,
systémom školení a vzdelávania (Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
19
20

Zákon č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uznesenie vlády SR č. 112/2008 zo dňa 20.2.2008.
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•

•

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, orgány regionálnej a miestnej verejnej
správy, tematické spoločenstvá),
podpora nových projektov v oblasti zvyšovania digitálnej gramotnosti, pri ktorých by
sa využil vytvorený potenciál z predchádzajúcich projektov v súlade so schválenou
Stratégiou informatizácie regionálneho školstva, podpora efektívnejšieho využitia
ľudských zdrojov a počítačového vybavenia škôl na Slovensku (Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky),
podpora zvyšovania digitálnej gramotnosti a zmenšovania rozdielov v úrovni
digitálnej gramotnosti medzi populáciou vybudovaním a sprístupnením
e-learningových aplikácií a organizovaním kurzov, prednášok, seminárov a školení,
vytváranie možností získavania zručností a spôsobilosti v používaní IKT
predovšetkým pre tie skupiny, ktoré sú digitálnym vyčlenením najviac ohrozené
(Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky, orgány regionálnej a miestnej verejnej správy, tematické spoločenstvá).

Jedným z úspešne zrealizovaných projektov na podporu zvyšovania digitálnej gramotnosti
obyvateľstva bol projekt Digitálne štúrovstvo. Prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích
centier na základných a stredných školách bola pre občanov zabezpečená dostupnosť
internetu, služieb e-Governmentu ako i konzultačná podpora odborníkov. Projekt bol
zameraný najmä na zvyšovanie vzdelanosti v oblasti IKT v špecifických skupinách
obyvateľstva, ktoré by mohli byť na základe sociálneho, ekonomického, zdravotného alebo
etnického statusu vylúčené, alebo inak znevýhodnené v procese informatizácie spoločnosti.
Projektu, ktorý bol ocenený ako najlepší IT projekt v oblasti verejnej správy na
medzinárodnom kongrese ITAPA 2006 v kategórií nové služby, sa zúčastnilo cca 70 000
obyvateľov Slovenska (priemerná dĺžka vzdelávania bola cca 30 hodín na účastníka).

2.4 Znižovanie geografických digitálnych rozdielov
Rozdiely v zmysle prístupu jednotlivcov aj firiem k IKT a k možnostiam ich využívania, ktoré
sú identifikované špeciálne v spojitosti s geograficky znevýhodnenými oblasťami, sa často
označujú pojmom geografická digitálna priepasť. Okrem rozdielov v prístupe
k vysokorýchlostnému internetu prostredníctvom širokopásmových pripojení sú geografické
digitálne rozdiely významné najmä v oblasti digitálnej gramotnosti (pozri kapitolu 2.3)
a v oblasti elektronického poskytovania služieb verejnej správy (pozri kapitolu 2.2).
Nedostupnosť širokopásmového pripojenia bráni regiónom, resp. skupinám obyvateľov v
rýchlejšom ekonomickom a sociálnom rozvoji a raste a tým otvára podmienky na prehlbujúcu
sa izoláciu takto znevýhodnených skupín. Na druhej strane je dostupnosť širokopásmových
služieb jedným z rozhodujúcich prvkov pri poskytovaní pomoci miestnym komunitám
v oblasti podpory vzniku nových podnikateľských aktivít, pri umožňovaní práce na diaľku,
pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a zlepšovaní vzdelávania a verejných služieb.
Vzhľadom na rýchly rozvoj nových médií, predstavuje technicky spoľahlivý prístup
k mediálnym produktom (internetové televízne vysielanie či internetové telefónne služby) a
zároveň je kľúčovým predpokladom zlepšenia verejných služieb. V konečnom dôsledku
dostupnosť širokopásmového internetu pomôže zatraktívniť vidiecke oblasti, podporí
cestovný ruch a zlepší príležitosti na odbyt výrobkov a služieb.
Aj keď sa trh elektronických komunikácií Slovenskej republiky rýchlo rozvíja, Slovensko aj
v roku 2008 patrí v EÚ medzi krajiny s najnižšou hustotou pripojení k širokopásmovému
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internetu na počet obyvateľov a s výrazným geografickým digitálnym rozdelením.
Geografické špecifiká Slovenska ovplyvňujú náklady na sieťovú infraštruktúru v regiónoch a
sú podstatným faktorom ovplyvňujúcim penetráciu širokopásmového pripojenia.
Okrem problémov s dostupnosťou širokopásmového internetu sú vo vidieckych oblastiach
(menej ako 100 obyvateľov na km2), v ktorých žije približne 30% obyvateľov Slovenska, vo
všeobecnosti výrazne nižšie rýchlosti pripojenia, čo spolu s nižšou kúpnou silou a zatiaľ
pomerne obmedzenou ponukou užitočného obsahu a elektronických služieb verejnej správy
odrádza perspektívnych užívateľov a znižuje dopyt. Vyšší podiel obyvateľov
v postproduktívnom veku, nižšia zamestnanosť, a s tým súvisiaca nižšia úroveň digitálnych
zručností sú tiež faktory, ktoré znižujú motiváciu vidieckeho obyvateľstva zaobstarať si
širokopásmové pripojenie. Zo strany poskytovateľov širokopásmového prístupu sú
problémom v odľahlejších a vidieckych oblastiach vysoké náklady súvisiace s nízkou
hustotou obyvateľstva a odľahlosťou a nízka návratnosť investícií. Skúsenosti z členských
krajín EÚ dokazujú, že investície súkromných spoločností do zavedenia širokopásmového
pripojenia v takýchto oblastiach sú nedostatočné a nevyhnutnou sa stáva podpora zo štátneho
rozpočtu či štrukturálnych fondov EÚ.
Zabezpečenie udržateľného ekonomického a sociálneho rozvoja vidieckych oblastí si
vyžaduje strategický prístup k rozvoju informačnej spoločnosti spolu s jasne deklarovanou
politickou podporou. Strategický prístup zabezpečí komplexné riešenie problému
geografického digitálneho rozdelenia jednak akciami na užívateľskej úrovni, ktoré podporia
zručnosti, dostupnosť a motiváciu na využívanie online služieb a zároveň realizáciou
politických krokov a verejných zásahov zameraných na prekonanie geografickej digitálnej
priepasti. Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení deklarovala
podporu rozvoja širokopásmového prístupu rozvíjaním súťaže, hospodárnym využívaním
frekvenčného spektra a podporou budovania rýchlostných širokopásmových sietí aj vo
vidieckych regiónoch. V každoročne aktualizovanej Národnej stratégii pre širokopásmový
prístup v SR sú stanovené ciele a postupy rozvoja širokopásmového prístupu k elektronickým
službám v Slovenskej republike (do r. 2008) a konkrétne opatrenia na jeho podporu. Zároveň
táto stratégia zohľadňuje požiadavku na celoplošnú dostupnosť pre všetky skupiny
obyvateľstva, komerčný sektor a verejnú správu vrátane podpory prístupu k elektronickým
službám pre vidiecke a odľahlé oblasti.
Z technologickej stránky riešenie vážnych problémov v širokopásmovom pokrytí vidieckych,
riedko osídlených a neprístupných oblastí môže byť podporené inovačnými technológiami,
ktoré umožnia vybudovať širokopásmové pripojenie s vysokou kapacitou a umožnia tak
znevýhodneným regiónom preskočiť viac vývojových stupňov. Rozvoj inovatívnych
technológií je potrebné podporovať na všetkých úrovniach, pričom úlohou štátu je najmä
podporenie prístupu na trh a zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže.
Opatrenia:
• podnecovanie zvyšovania dopytu občanov po širokopásmovom pripojení stimuláciou
tvorby obsahovej náplne, rozvojom aplikácií elektronickej verejnej správy,
elektronickej zdravotnej starostlivosti a elektronického vzdelávania. (verejná správa),
• zlepšenie dostupnosti širokopásmového pripojenia pomocou opatrení iniciovaných na
miestnej úrovni s využitím spolupráce verejného a súkromného sektora. (orgány
regionálnej a miestnej verejnej správy),
• zabezpečenie prístupu k širokopásmovému internetu všetkým občanom a subjektom
verejnej správy prostredníctvom podpory budovania infraštruktúry širokopásmového
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prístupu v oblastiach nezaujímavých pre komerčných prevádzkovateľov. Riešenie
tejto oblasti bude pokryté realizáciou opatrenia 3.1. Rozvoj infraštruktúry
širokopásmového prístupu tretej prioritnej osi Zvýšenie prístupnosti k
širokopásmovému internetu Operačného programu informatizácia spoločnosti v rámci
Národného strategického referenčného rámca. (Úrad vlády Slovenskej republiky,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky).
Projekt Internet pre vzdelanie bol na základe Akčného plánu stratégie rozvoja
konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 spustený v roku 2006. Cieľom projektu je
zvýšiť penetráciu vysokorýchlostného prístupu na internet a informačnú gramotnosť
podporením 40 tisíc domácností. Dotácia vo výške 234 Sk na mesiac bola na dva roky
priznaná žiadateľovi, ktorý preukázal, že nemá zavedený vysokorýchlostný prístup na
internet. Projekt sa skončí v decembri 2008.

2.5. Informačné a komunikačné technológie pre starších občanov
Populačné starnutie obyvateľstva vo vyspelých spoločnostiach dnes vnímame ako globálny
jav. Demografické zmeny sa začínajú prejavovať prakticky vo všetkých oblastiach
spoločenského života. Trvalý rast počtu ľudí najstarších vekových kategórií má obrovský
dosah na sociálne, kultúrne i ekonomické aspekty spoločenského vývoja každej krajiny. Na
Slovensku v súčasnosti tvoria ľudia starší ako 65 rokov 12% slovenskej populácie. Na základe
prognóz Štatistického úradu Slovenskej republiky o demografickom vývoji populácie podľa
vekových skupín, vzrastie toto percento do roku 2030 na 20%. Ide o nezvratný fakt, ktorý
ovplyvní najmä ekonomiku a hospodárstvo krajiny, početnosť a štruktúru pracovných síl,
dôchodkový systém a ďalšie poistné systémy. V neposlednom rade spôsobí významný nárast
výdavkov na zdravotnú starostlivosť.
Odpoveďou na potreby starnúceho obyvateľstva v informačnej spoločnosti je možnosť
ponúknuť starším ľudom šancu na nezávislejší život a podporiť ich aktívnu účasť
v spoločnosti. Zmysluplné využívanie IKT môže pomôcť seniorom zlepšiť kvalitu ich života,
zdravotný stav a kladne ovplyvniť dĺžku života. Inovatívne riešenia ponúkajú spôsob, ako
riešiť problémy s najbežnejšími ťažkosťami staroby súvisiacimi so znížením funkcie pamäte,
zraku, sluchu, znížením mobility, stratou nezávislosti vrátane poskytnutia podpory v práci,
doma alebo v širšej komunite. IKT môžu ponúknuť pre starších ľudí nové aplikácie a služby
(napríklad inteligentné domy so zabudovanými technológiami, ktoré umožňujú automatickú
alebo diaľkovú kontrolu systémov a zariadení v dome, nové generácie pamäťových
a prenosových médií, ktoré v spojení s ďalšími zariadeniami a s GPS technológiou pomôžu
sprístupniť napr. mobilné nemocnice, umožnia okamžitú dostupnosť zdravotnej
dokumentácie...). Digitálne technológie pre kvalitné starnutie sa uplatnia aj v sociálnej
interakcii, kde napríklad prístup k internetu, telefónu cez internet a k videokonverzácii uľahčí
kontakt s rodinou a známymi a pomôže prekonať sociálnu izoláciu, uľahčí nákupy,
cestovanie, spoločenský život a využívanie verejných služieb. V neposlednom rade tiež
pomôže zvýšiť bezpečnosť a pocit istoty (monitoring vody a plynu, zhasínanie svetiel,
pripomienky na včasné užitie liekov, niektoré technológie a zariadenia zaistia, že dvere a okná
sa zamknú v noci alebo pri opustení domu). V oblasti informačných a komunikačných
technológií môže súčasný demografický vývoj predstavovať príležitosť pre vznikajúci trh s
novým tovarom a službami, ktoré zodpovedajú potrebám starších osôb.
K vytvoreniu bariér, ktoré bránia staršej generácii naplno využívať výhody informačnej
spoločnosti, prispieva nedostatočný prístup k IKT, nedostatok zručností, motivácie a niekedy
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aj ochoty využívať nové technológie. Keďže väčšinou ide o skupinu obyvateľov s nižšími
príjmami, ktorá si len ťažko môže dovoliť aj takú základnú vec v informačnej spoločnosti,
akou je využívanie internetu doma, môže byť prekážkou aj cena IKT a elektronických služieb.
Ďalšou hrozbou, zvyšujúcou možnosť vyčlenenia tejto skupiny z informačnej spoločnosti, je
neustále sa zvyšujúca úroveň techniky a vedy, ktorá zákonite vyvoláva zvýšený tlak na
odbornosť a na ovládanie výpočtovej techniky. Na druhej strane možno predpokladať, že
generácie, ktoré budú postupne vstupovať do kategórie 55+, budú čoraz digitálne zdatnejšie,
prístupnejšie novým technológiám a výhodám informačnej spoločnosti.
Demografické zmeny predstavujú závažné výzvy pre slovenskú spoločnosť. Dlhodobé
riešenia v oblasti IKT pre starších občanov nie sú jednoduché a nevykazujú výsledky
okamžite. Skupina starnúcich obyvateľov je veľmi zraniteľná a opatrenia vedúce k
zabráneniu jej digitálneho vyčlenenia je nevyhnutné realizovať v úzkej spolupráci
s kompetentnými štátnymi inštitúciami, s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, Sociálnou poisťovňou, neziskovými organizáciami s dôrazom na
organizácie tretieho sektora, združujúcich starších občanov (napr. Jednota dôchodcov
Slovenska, Fórum pre pomoc starším). Rovnako dôležité je zapojiť skupiny občanov
aktívnych v tematických spoločenstvách a občanov starnúcich doma i v práci. Pre všetky
skupiny občanov vo vyššom veku súvisia opatrenia obmedzujúce digitálne vyčlenenie vo
veľkej miere s budovaním inkluzívneho e-Governmentu (pozri kapitolu 2.2), so správnym
výberom presne cielených elektronických služieb a s budovaním informačného obsahu,
zohľadňujúceho požiadavky tejto vekovej kategórie.
Zároveň treba zdôrazniť, že všetky informácie a odporúčania opísané v tejto kapitole sa
týkajú aj osôb so zdravotným postihnutím a všetky opatrenia a technológie pre osoby so
zdravotným postihnutím sú užitočné aj pre seniorov, ktorí sa stávajú v rôznych smeroch
zdravotne postihnutými.
Opatrenia:
• podporiť pripojenie sa Slovenskej republiky k iniciatíve Európskeho spoločenstva s
názvom „Pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“ (ďalej len
„spoločný program AAL“) v súlade so spoločným programom výskumu a vývoja v
oblasti IKT pre dôstojné starnutie v informačnej spoločnosti. (Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky),
• podporovať informovanosť a vzbudiť záujem komerčných firiem v oblasti výroby a
distribúcie inovatívnych produktov, služieb a systémov založených na IKT,
zameraných na uľahčenie starnutia doma, v komunite a v práci, čo môže mať
nepriamy vplyv aj na znižovanie nákladov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť.
(Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky, súkromný sektor, orgány regionálnej a miestnej
verejnej správy, tematické spoločenstvá),
• v spolupráci so zástupcami skupín obyvateľstva ohrozených digitálnym vyčlenením na
základe veku (napr. Jednota dôchodcov Slovenska) osvetovými aktivitami zabezpečiť
informovanosť starších občanov o výhodách informačnej spoločnosti, o možnostiach a
výhodách používania IKT v prospech zvýšenia kvality ich života. Opatreniami v
oblasti vzdelávania postupne zvyšovať digitálnu gramotnosť starších vekových skupín
a vytvoriť podmienky na získavanie spôsobilosti používať IKT. (tematické
spoločenstvá, orgány regionálnej a miestnej verejnej správy),
• podporiť rozšírenie a vývoj nových elektronických služieb poskytovaných
e-Governmentom s ohľadom na špecifické potreby občanov v dôchodkovom
a preddôchodkovom veku na základe vykonania prieskumu v tejto vekovej skupine
občanov. (Ministerstvo financií Slovenskej republiky).
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Projekt MonAMI (Inteligentné prostredie v službách hlavného prúdu), realizovaný v rámci
Šiesteho rámcového programu pre vedu a výskum, sa sústreďuje na služby poskytované
digitálnou televíziou, mobilnými telefónmi a internetom, ktoré budú podporovať každodenné
aktivity a zvyšovať kvalitu života starých a zdravotne postihnutých ľudí v ich domácom
prostredí. Tento v súčasnosti najväčší európsky projekt v oblasti IKT pre starých a zdravotne
postihnutých ľudí bude demonštrovať prístupné, užitočné služby a technické pomôcky.
V rámci projektu, ktorý bude realizovaný do roku 2010, spolupracuje štrnásť univerzít a
priemyselných inštitúcií zo siedmich krajín vrátane Slovenska.
3. Organizačné a finančné zabezpečenie
3.1. Organizačné zabezpečenie digitálnej integrácie
Navrhnuté rozdelenie je určené kompetenciami príslušných inštitúcií v oblasti poskytovania
služieb občanom a ich zodpovednosťou za zabezpečovanie sociálnej spravodlivosti a
informovanosti verejnosti. Úlohu koordinátora v oblasti digitálnej integrácie preberá
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré je na základe zákona21 ústredným orgánom
štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti.
Organizačné zabezpečenie a realizácia opatrení smerujúcich k digitálnej integrácii skupín
občanov ohrozených digitálnym vyčlenením je rozdelená medzi orgány ústrednej štátnej
správy reprezentovanými vládou Slovenskej republiky, najmä Ministerstvom financií
Slovenskej republiky, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, orgánmi územnej samosprávy a
tematickými spoločenstvami združujúcimi občanov podľa druhu sociálneho znevýhodnenia.
Orgány ústrednej štátnej správy sú svojou zriaďovateľskou pôsobnosťou tiež zodpovedné za
riadenie činností podriadených organizácií, ktoré sú nositeľmi veľkej časti úloh v oblasti
realizácie opatrení smerujúcich k digitálnej integrácii. Sú to napríklad orgány špecializovanej
štátnej správy, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia zdravotnej starostlivosti, školy a
školské zariadenia, vzdelávacie inštitúcie a kultúrne zariadenia. Aktivity tematických
spoločenstiev sú postavené na báze dobrovoľnosti a vlastných iniciatív.
3.2. Finančné zabezpečenie a zdroje financovania digitálnej integrácie
Štátny rozpočet
V rozpočte kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky je vyčlenených 30 mil. Sk
v roku 2009 a ďalších 30 mil. Sk v roku 2010 na poskytovanie dotácií na účely informatizácie
spoločnosti. Uvedené finančné prostriedky sa po novelizácii výnosu22 poskytnú na projekty
podporujúce prístupnosť a použiteľnosť IKT a zabezpečenie vzdelávacích a osvetových
aktivít v oblasti IKT pre skupiny ohrozené digitálnym vyčlenením a na projekty podporujúce
sprístupnenie IKT pre starších občanov.
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Zákon č. 678/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
22
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. októbra 2007 č. MF/25915/2007-132 o poskytovaní
dotácií na účely informatizácie spoločnosti.
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Ďalšie možné zdroje financovania projektov riešených v súlade s prioritnými oblasťami
dokumentu budú zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu verejnej správy.
Štrukturálne fondy EÚ
Referenčným dokumentom vytvárajúcim rámec pre čerpanie prostriedkov EÚ je Národný
strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013. Stratégia, priority
a ciele NSRR budú implementované prostredníctvom 11 operačných programov v rámci
jednotlivých cieľov politiky súdržnosti EÚ.
Pre oblasť informatizácie spoločnosti bol ES vyčlenený príspevok vo výške 993 095 405 EUR
v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS). Globálnym cieľom tohto
OP je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj
vysokovýkonnej vedomostnej ekonomiky.
Prvá prioritná os je určená na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb.
Prostredníctvom nej má byť vybudovaná efektívna verejná správa, ktorá minimálne zaťažuje
občanov a podnikateľov a je dostupná pre všetkých občanov.
Na podporu zvýšenia prístupnosti k širokopásmovému internetu je zameraná tretia prioritná os
OPIS. Cieľom je dosiahnuť vysokú penetráciu širokopásmového internetu, porovnateľnú
s úrovňou vyspelých krajín EÚ-15, poskytnúť možnosť prístupu všetkých občanov Slovenskej
republiky k širokopásmovému internetu, rozvinúť regionálne a lokálne širokopásmové siete
v oblastiach neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov.
Globálnym cieľom operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je rast
zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna inklúzia a budovanie kapacít. Na podporu
sociálnej inklúzie je zameraná druhá a tretia prioritná os tohto operačného programu; pričom
tretia prioritná os je konkrétne cielená na podporu rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie
v Bratislavskom kraji.
Ostatné zdroje
K zdrojom financovania aktivít v oblasti digitálnej integrácie perspektívne patria finančné
prostriedky z komunitárnych programov EÚ, najmä z Rámcového programu pre
konkurencieschopnosť a inovácie - program podpory politiky informačných a komunikačných
technológií23. Ďalšie zdroje financovania môžu byť vyčlenené z vlastných príjmov územnej
samosprávy určených na financovanie výkonu ich originálnych kompetencií. K ostatným
zdrojom môžu patriť aj finančné prostriedky nadácií, granty, finančné prostriedky z aktivít
tretieho sektora, medzinárodných inštitúcií a v neposlednom rade súkromné investície.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006.
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