Politika informatizácie spoločnosti v SR
(rozšírená verzia)

1. Informatizácia - proces budovania informačnej spoločnosti

Vedecko-technický rozvoj v 20. storočí viedol k explozívnemu rastu poznatkov a vývoju
rozsiahlych energetických, dopravných, obchodných, výrobných a vojenských systémov. Pri riadení
takýchto systémov treba získavať, uchovávať, prenášať, spracovávať a vy
hodnocovať ob rovské
množstvo informácií a poznatkov, čo je prakticky nepredstaviteľné bez využitia moderných
informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT). Na druhej strane, pokrok vo vývoji nových IKT
sa odráža v nových aplikáciách, ktoré stále vo väčšej miere využívajú poznatky pri rozvoji a riadení
ekonomických procesov.
Ekonomika SR sa nachádza v štádiu riešenia problémov strategického významu. Po
transformačných krokoch z direktívne riadenej na trhovú ekonomiku nás čaká aj transformácia jej
technologickej štruktúry. Prirodzeným motorom tejto transformácie musia byť progresívne, najmä
informačné a telekomunikačné, technológie. Ich využitím dochádza k mnohonásobnému
zveľaďovaniu informačného bohatstva, k aktivizácii intelektuálneho a inovačného potenciálu krajiny
a k zvyšovaniu jeho účinnosti v prospech rozvoja spoločnosti. Vytvára sa tak nový sociálnoekonomický fenomén označovaný ako proces informatizácie spoločnosti.
Prakticky všetky krajiny sveta sa cieľavedome usilujú využívať IKT na urýchlenie rozvoja
ekonomiky, spoločnosti a na skvalitnenie života občanov. Formujú novú, digitálnu a znalostnú ekonomiku, ktorá sa stáva rozhodujúcou v globálnej súťaži o postavenie v celosvetovom spoločenstve
národov.
Znalostná a digitálna ekonomika: V dôsledku explozívneho rastu vedeckých poznatkov a
rýchleho vývoja IKT prechádza svetová ekonomika ďalekosiahlymi a globálnymi zmenami, ktoré sú
najvýznamnejšie od industriálnej revolúcie. Otvárajú sa nové perspektívy, nová ekonomika, ktorá má
obrovský potenciál pre ekonomický rast, zvyšovanie produktivity práce a zamestnanosti.
IKT sú v súčasnosti nielen nástrojom, ale hlavne stimulom pre ekonomický a sociálny rozvoj.
IKT umožňujú
• zefektívniť podnikateľské procesy znižovaním nákladov obchodných transakcií,
• otvárať nové podnikateľské možnosti na svetových trhoch aj pre malé a stredné podniky prostredníctvom
širokého a lacného prístupu k informáciám,
• vytvárať pracovné miesta pre kvalifikovaných pracovníkov, najmä v malých a stredných podnikoch,
ktoré sú v súčasnosti nositeľom zamestnanosti,
• rýchlo inovovať typy vyrábaných výrobkov a služieb a zvyšovať podiel výroby s vysokou pridanou
hodnotou,
• racionalizovať výrobné procesy a šetriť suroviny a energiu,
• posilňovať regionálny rozvoj širokým sprístupňovaním informácií a novými formami práce (napr.
dištančná práca),

a tým významne zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva a zamestnanosť.
IKT sú významným fenoménom súčasnej ekonomiky, pretože odstraňujú geografické hranice a
podporujú proces globalizácie ekonomiky a medzinárodnú spoluprácu.
Informačná spoločnosť: Zmeny vyvolané narastajúcim významom informácií a IKT nemajú
len technologický charakter a neovplyvňujú iba ekonomiku. Nemenej významným faktorom je aj ich
difúzia do všetkých odvetví národného hospodárstva, do života spoločnosti a občanov. Dôsledkom

akcelerujúceho vplyvu IKT na rozvoj spoločnosti je kvalitatívna zmena charakteru spoločnosti z
industriálnej na informačnú (vzhľadom na rýchlosť zmien sa niekedy hovorí aj o informačnej
revolúcii).
Možnosti využitia IKT na zdokonaľovanie života spoločnosti sú obrovské a ďalekosiahle. Popri
uplatnení v ekonomických odvetviach, ktoré majú priamy dopad na život občanov (napr. doprava,
energetika), sa IKT uplatňujú vo vzdelávaní, zdravotníctve, ochrane životného prostredia atď.
Nezanedbateľný je aj význam IKT pri sprístupňovaní informácií občanom, na zjednodušenie
komunikácie občana s verejnou správou a pri zvyšovaní podielu občana na riadení štátu.
Rozvoj informačnej spoločnosti sa stal politickým programom ekonomicky najvyspelejších
krajín a zoskupení (USA, EU, OECD). Politické dokumenty sa stali východiskom pre stanovenie
dlhodobých strategických programov (a na ne nadväzujúcich akčných plánov) stimulujúcich proces
rozvoja informačnej spoločnosti (ďalej informatizácia spoločnosti). Spoločným cieľom strategických
programov je prostredníctvom IKT podporiť ekonomický rozvoj, uľahčiť prácu a spríjemniť život
občanov, sprístupniť a skvalitniť vzdelávanie a efektívne využitie voľného času každému človeku.
Programy informatizácie spoločnosti vyspelých krajín, okrem vytýčenia strategických záujmov
a cieľov štátu, stanovujú konkrétne kroky pre rozvoj informačnej spoločnosti. Zameriavajú sa najmä
na podporu budovania potrebnej informačno-komunikačnej infraštruktúry, na vytvorenie potrebnej
legislatívy, na pilotné projekty informatizácie verejnej správy, na rozvoj digitálnej gramotnosti
všetkých občanov a na podporu informatického výskumu. Popritom vytvárajú priestor pre rozvoj
elektronického podnikania, pre informatizáciu zdravotníctva, dopravy, kultúry atď. V súvislosti s
procesom informatizácie spoločnosti je nevyhnutné riešiť celý rad sociálnych otázok spojených s
ochranou ľudskej dôstojnosti, s ochranou detí, mládeže a spotrebiteľov, s ochranou informácií, s
právom na informačné sebaurčenie atď. Význam štátnej strategickej vízie spočíva okrem iného aj v
tom, že vytvára priestor pre investície podnikateľského sektoru.
Informatizácia spoločnosti nie je (len) technologickým problémom, svojím záberom a dopadmi
sa stáva najmä ekonomickým, legislatívnym, regulačným, sociálnym, politickým a etickým
problémom.
Ak sa proces informatizácie spoločnosti realizuje nedôsledne, povrchne alebo oneskorene, môže
mať aj politické, ekonomické, sociálne a etické dôsledky v polarizácii spoločnosti (t. j. vznik dvoch
kategórií občanov, digitálne gramotných a digitálne negramotných) a polarizácii krajín (krajiny
OECD, ktoré majú 17 % svetového obyvateľstva, pokrývajú 93 % trhu s IKT, zatiaľ čo zvyšok sveta
s 83 % obyvateľstva sa na ňom podieľa iba 7 %).
2. Situácia vo svete

Vízia informačnej spoločnosti a základné princípy prechodu od industriálnej k informačnej
spoločnosti boli formulované krajinami G7 a Európskej únie už na prelome rokov 1994 - 1995. Na
objednávku vládnych orgánov sa v priebehu posledných rokov pripravujú a uskutočňujú prakticky vo
všetkých vyspelých krajinách dlhodobé programy zamerané na masívnu podporu procesu informatizácie spoločnosti opierajúce sa o najnovšie IKT.
Zahraničné skúsenosti ukazujú, že nutnou podmienkou k systematickému presadzovaniu
procesu informatizácie spoločnosti boli a sú politická vôľa, spoločenský súhlas a existencia jasnej
vízie informatizácie spoločnosti.
USA: Súčasný vývoj v USA ukazuje, že nové IKT (v kontexte s pružným pracovným a kapitálovým trhom a málo obmedzenou konkurenciou) viedli k rastu produktivity a sú hnacou silou pre
pretrvávajúci, silný a neinflačný ekonomický rast a pre tvorbu nových pracovných miest (”Správa
o stave Únie”, prednesená prezidentom USA W. Clintonom). Informačný priemysel má od r. 1992
tretinový podiel na hospodárskom raste americkej ekonomiky (PITAC Report to President).

V predchádzajúcom období sa problematika informatizácia spoločnosti v USA opierala o
programovú podporu štátnej administratívy a spadala priamo do kompetencie viceprezidenta. Po
prezidentom vyhlásených iniciatívach ”Nová generácia internetu” (1996) a ”Rámec pre globálne
elektronické obchodovanie” (1997), vydal prezident USA koncom roka 1999 viaceré ďalšie
memorandá, ktoré stanovili ciele a konkrétne kroky zamerané napr. na rozvoj elektronizácie služieb
vlády (”Electronic Government”), resp. na skvalitnenie spoločnosti využívaním IKT (”Use of IT to
Improve our Society”).
Európska únia – iniciatíva eEurope:V rámci Európskej únie sa za prelomový doku ment pre
budovanie informačnej spoločnosti považuje tzv. Bangemannova správa (Information Society, 1994).
Ďalšie kroky EÚ však boli len reakciou na aktivity USA, napr. konferencia ”Globálne informačné
siete – využitie potenciálu” (Bonn, 1997). Poznanie významu informatizácie pre ekonomický rast a
zvýšenie zamestnanosti viedli Európsku komisiu k prijatiu novej iniciatívy ”eEurópa - informačná
spoločnosť pre všetkých” (”eEurope - an Information Society for All, Lisabon 2000”).
Ústredným mottom iniciatívy eEurope je dosiahnuť konkurencieschopnosť (znalostnej a digitálnej) ekonomiky krajín EÚ najmä v porovnaní s USA a Japonskom. Na základe analýzy predností a
slabín stavu rozvoja e-ekonomiky v EÚ boli identifikované tri hlavné politické ciele iniciatívy:
• pripojiť každého občana a domácnosť, každý podnik, školu a úrad do ”digitálne ho veku”,
• vytvoriť počítačovo gramotnú Európu, podporovanú podnikateľskou kultúrou a ochotnú rozvíjať a
financovať nové myšlienky,
• zabezpečiť, aby celý proces mal sociálnu dimenziu, vytváral dôveru občana a spotrebiteľa a posilňoval
súdržnosť spoločnosti.

Európska iniciatíva nadväzuje na programy informatizácie prakticky všetkých vyspelých krajín,
napr. Nemecka, Veľkej Británie, Dánska, Holandska atď. Komplexné zvládnutie tejto iniciatívy
predstavuje v súčasnosti pre EÚ ústrednú ekonomickú a sociálnu výzvu. Podľa predpokladov
iniciatíva eEurope výrazne ovplyvní zamestnanosť, produktivitu a ekonomický rast v Európe v
nasledujúcom desaťročí. Podľa predbežných odhadov nebude EÚ schopná zvládnuť požiadavky na
informatických odborníkov z vlastných zdrojov (napr. v Nemecku bude chýbať 40 - 60 tis. a
v Rakúsku cca 20 tis. informatikov).
Na základe politickej iniciatívy eEurope bol vypracovaný ”Akčný plán na r. 2000 – 2002”, v
ktorom sú politické ciele rozpracované do 11 konkrétnych úloh zameraných do 3 oblastí:
• lacnejší, rýchlejší a bezpečný internet - lacnejší a rýchlejší internet, rýchlejší internet pre výskumných
pracovníkov a študentov, bezpečné siete a inteligentné čipové karty (smart cards),
• investície do ľudí a ich kvalifikácie - európska mládež do digitálneho veku, práca v znalostnej
ekonomike, účasť v znalostnej ekonomike pre všetkých,
• stimulovať používanie Internetu - urýchľovanie elektronického obchodu, elektronický prístup k službám
verejnej správy, zdravotná starostlivosť on-line, európsky digitálny obsah pre globálne siete, inteligentné
dopravné systémy.

Prijatím iniciatívy eEurope a akčného plánu sa členské krajiny EÚ, Európsky parlament a
Európska komisia politicky zaviazali k vzájomnej spolupráci a koordinácii pri rozvoji európskej
informačnej spoločnosti.
Spolupráca EÚ a asociovaných krajín: Významnou oblasťou spolupráce EÚ a asociovaných
krajín strednej a východnej Európy (SVE) je aj informatizácia spoločnosti. Zaoberali sa ňou doteraz
tri ministerské špecializované fóra, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1995, 1996 a 1997, ako aj
ministerská konferencia v roku 2000.
Všetky ministerské fóra konštatovali, že informatizácia spoločnosti sa môže stať významným
faktorom rozvoja transformujúcich sa ekonomík. V záveroch ministerských fór boli vyzvané vlády
krajín SVE, aby urýchlene podnikli kroky najmä v nasledujúcich oblastiach:

• vypracovať národnú stratégiu rozvoja informačnej spoločnosti, vrátane návrhu spôsobu financovania,
• vypracovať národnú telekomunikačnú politiku so zameraním na liberalizáciu telekomunikačných sietí
a služieb a vyrovnávanie taríf,
• vytvoriť jasný a predvídateľný právny rámec harmonizujúci s EÚ, vrátane štandardov a noriem,
• vytvoriť národnú inštitúciu (agentúru), ktorá by poskytovala odborné poradenstvo štátnej administratíve
pri príprave a uskutočňovaní politiky a stratégie informatizácie verejnej správy a spoločnosti a súčasne
koordinovala ”informatizačné” aktivity na národnej i medzinárodnej úrovni.

V máji 2000 sa vo Varšave uskutočnila ministerská konferencia ”Informačná spoločnosť urýchlenie európskej integrácie” (”Information Society - Accelerating European Integration”)
zástupcov Európskej komisie a krajín SVE. Účastníci konferencie podporili iniciatívu eEurope a
konštatovali, že závery a strategické ciele iniciatívy eEurope sú relevantné aj pre nečlenské krajiny
EÚ. Zároveň v záveroch vyzvali vlády krajín SVE, aby okrem iného revidovali štátne programy informatizácie spoločnosti v súlade s cieľmi iniciatívy eEurope a závermi lisabonskej konferencie.
V záveroch konferencie sa jednoznačne konštatuje skutočnosť, že využívanie IKT vo všetkých
relevantných súvislostiach a rezortoch bude mať významný vplyv aj na proces európskej integrácie.
Akčný plán eEurope+: Nadväzujúc na závery Varšavskej ministerskej konferencie, pripravili
kandidátske krajiny EÚ spolu s EÚ spoločný rámcový akčný plán ”eEurope+”, ktorého ciele
korešpondujú s cieľmi iniciatívy eEurope. Pre kandidátske krajiny EÚ sú úlohy akčného plánu
eEurope doplnené o požiadavku urýchliť implementáciu základných ”pilierov” informačnej
spoločnosti (úplná liberalizácia telekomunikácií, implementácia acquis relevantných pre rozvoj
informačnej spoločnosti).
Predpokladá sa, že týmto politickým dokumentom sa všetky kandidátske krajiny EÚ prihlásia k
rozvoju Európskej informačnej spoločnosti. Akčný program eEurope+ bude oficiálne ohlásený na
júnovom summite EÚ v Göteborgu. Význam akčného plánu eEurope+ a problematiky informatizácie
spoločnosti podčiarkuje aj fakt, že ide vôbec o prvú spoločnú iniciatívu všetkých kandidátskych
krajín.
Akčný plán eEurope+ má byť hnacou silou pre využitie prínosov znalostnej ekonomiky a pre
rozvoj informačnej spoločnosti vo všetkých kandidátskych krajinách. Globálnym cieľom je, aby sa aj
kandidátske krajiny plne sústredili na využitie potenciálu informačnej spoločnosti a vyhli sa ďalšiemu
prehĺbeniu rozdielov vo využívaní IKT v porovnaní s krajinami EÚ.
Napriek nezanedbateľným rozdielom v ekonomickom, sociálnom a priemyselnom prostredí,
resp. rozdielom v rozvoji informatizácie spoločnosti, je horizontom pre plnenie akčného plánu
eEurope+ koniec r. 2003. Nepredpokladá sa, že by kandidátske krajiny do bodky splnili všetky ciele
a úlohy iniciatívy. Podstatné je, aby sa dosiahol významný pokrok vo všetkých smeroch, ktoré akčný
plán rámcovo stanovuje. Výsledky sa budú hodnotiť na základe odporúčaných ukazovateľov, ktoré
boli prijaté aj pre akčný plán eEurope.
Informatizácia spoločnosti v krajinách V4: Maďarsko, Poľsko a Česká republika patria spolu
so Slovinskom medzi lídrov iniciatívy eEurope+.
Maďarská vláda schválila už v priebehu r. 2000 dlhodobý ekonomický program (tzv. Szechenyiho plán) na obdobie do r. 2006, ktorého súčasťou je aj rozvojový program informatizácie
spoločnosti (”Information Society and Information Economy Development Programme”). Za
realizáciu plánu je zodpovedný Úrad vládneho splnomocnenca (commissioner) pre IKT. Úrad
formuloval nasledujúcich 5 prioritných podprogramov: e-verejná správa, zlepšovanie dostupnosti a
prístupu k IKT, vytváranie základov pre e-ekonomiku, zvyšovanie informačnej kultúry a zlepšovanie
kvality života. Plánovaný rozpočet na informatické a telekomunikačné projekty v rámci programu je
15 miliárd HUF na r. 2001 a 28,9 miliárd HUF na r. 2002.

Vláda Českej republiky schválila akčný plán realizácie štátnej informačnej politiky na obdobie
do konca r. 2002 v máji r. 2000. Akčný plan sa opiera o dokument ”Státní informační politika – Cesta
k informační společnosti”, ktorý bol vládou schválený v máji r. 1999. Podľa tohto dokumentu sú
prioritnými témami informačná (digitálna) gramotnosť, informatizovaná demokracia, rozvoj IS
verejnej správy, komunikačná infraštruktúra, dôveryhodnosť a bezpečnosť IS a ochrana osobných dát,
elektronický obchod, transparentné ekonomické prostredie. Realizáciu akčného plánu koordinuje Úrad
pre verejné informačné systémy, ktorý bol (znovu)zriadený novým zákonom o verejných informačných systémoch (namiesto pôvodného Úradu pre státní informační systém). Odhad rozpočtu na
realizáciu akčného plánu na r. 2001 - 2002 počíta so sumou nad 11 miliárd CZK. Prostriedky sú
určené najmä na riešenie úloh a projektov podporujúcich elektronickú verejnú správu, elektronický
obchod a digitálnu gramotnosť.
Poľský parlament schválil v júli 2000 rezolúciu ”Informačná spoločnosť pre každého”.
Následne v novembri schválila poľská vláda rámcový dokument ”Ciele a smery vývoja informačnej
spoločnosti v Poľsku” (Ciele i kierunki rozwoju spoleczenstwa informacyjnego w Polsce) a poverila
Ministerstvo pôšt a telekomunikácii vypracovať do mája r. 2001 dlhodobú stratégiu ”ePolska” do r.
2006. Štátny výbor pre vedecký výskum (State Committee for Scientific Research – na úrovni
ministerstva), koordinujúci aktivity zamerané na informatizáciu spoločnosti, zriadil multidisciplinárnu
radu nezávislých expertov ”Forum do spraw Spoleczenstwa Informacyjnego”, ktorá má (okrem iného)
hodnotiť aktivity v oblasti informatizácie spoločnosti.
3. Informatizácia spoločnosti v SR

Napriek tomu, že budovanie informačnej spoločnosti je obsiahnuté aj v Programovom vyhlásení
vlády SR (november 1998), proces informatizácie spoločnosti v SR naráža na celý rad problémov.
Korene týchto problémov spočívajú pravdepodobne v nedocenení strategického významu informatiky
a nepochopenípodstaty informatizácie spoločnosti.
Súčasťou dlhodobej koncepcie rozvoja informačnej spoločnosti v SR musí byť riešenie týchto
problémov:
• absencia politiky a stratégie rozvoja informačnej spoločnosti v podmienkach SR,
• neujasnené kompetencie a prakticky žiadna koordinácia rezortov, zodpovedných za rôzne aspekty
procesu informatizácie,
• pri legislatívnych iniciatívach chýba systémový prístup, zákony sa pripravujú izolovane,
• roztrieštenosť finančných zdrojov, ktorá neumožňuje rozbehnúť komplexnejšie projekty umožňujúce
využitie potenciálu IKT,
• nedostatočná koordinácia aktivít a spolupráce na medzinárodnej úrovni v rámci globalizácie, minimálne
zapájanie sa do medzinárodnej deľby práce,
• neujasnená cieľová predstava a koncepcia Štátneho informačného systému (ŠIS), ktorý je zatiaľ
zameraný viac na administratívu ako na občana.

Národný program (stratégia) informatizácie: Slovenská republika v súčasnosti nemá
aktualizovanú dlhodobú strategickú víziu rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku.
V roku 1992 bol vypracovaný "Národný program informatizácie". Na svoju dobu kvalitne
vypracovaný dokument odrážal vtedajší stav poznania v slovenskom i celosvetovom meradle.
Realizácia programu mala však okrem pozitívnych stránok (pokrok v niektorých oblastiach, napr.
legislatíva, vznik SANETu) aj negatívne (napr. podpora vedy a vzdelávania zostala len na papieri,
pozabudlo sa na aktualizáciu strategického programu). Pri realizácii programu chýbali v prvom rade
impulzy a podpora zo strany štátu a prostriedky na jeho realizáciu.

Rýchly rozvoj IKT a ich aplikácií v mnohých oblastiach praktického života spoločnosti viedli k
prehodnoteniu strategických cieľov vývoja spoločnosti. "Národný program informatizácie SR" je z
dnešného pohľadu už zastaralý. Súčasný stav zatiaľ nedáva príliš nádejí na optimizmus, pretože chýba
nielen jasne stanovená informatizačná politika, strategická vízia a akčný plán pre budovanie
informačnej spoločnosti v SR, ale v prvom rade aj jednoznačná podpora výkonnej a zákonodarnej
moci.
Legislatívny rámec: Legislatívna podpora rozvoja informačnej spoločnosti sa zatiaľ opiera o
niekoľko (viac menej) izolovaných zákonov. Na nedostatočnú koordináciu procesu informatizácie
dopláca aj oblasť legislatívy. Pri príprave legislatívneho rámca procesu informatizácie chýba
systémový prístup, t. j. komplexná predstava o sústave potrebných právnych noriem, o ich
vzájomných väzbách a harmonograme ich prípravy.
Rámec pre systémový prístup v oblasti informatizácie štátnej správy vytvára zákon NR SR č.
261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme (ďalej len ŠIS). Zákon upravuje podmienky na
utváranie a prevádzkovanie ŠIS, ako aj práva a povinnosti orgánov pôsobiacich v oblasti ŠIS. Zákon
si kladie za cieľ zabezpečiť predovšetkým zvýšenie integrity ŠIS štandardizáciou IKT a údajov, ako aj
koordináciou postupov projektovania a implementácie jednotlivých jeho častí. Zároveň má
zjednocovať postupy štátnych orgánov pri získavaní údajov od iných subjektov, pri vzájomnom
preberaní a odovzdávaní údajov medzi štátnymi orgánmi a pri poskytovaní údajov iným subjektom
a verejnosti.
Prijatie zákona o ŠIS malo celý rad pozitívnych dôsledkov, napr. v oblasti legislatívy (ochrana
osobných údajov), v oblasti vytvárania integračných nástrojov (vytvorenie základných štandardov pre
ŠIS, metodicko-organizačné postupy pri plánovaní, vývoji a riadení projektov IS), pri rozvoji
komunikačnej infraštruktúry (GOVNET). Zákon však má aj problematické miesta, ako sú napr.
vymedzenie pojmu ”štátny informačný systém” a spôsob konštituovania Rady vlády SR pre
informatiku. Principiálnym problémom však je fakt, že samotný zákon neustanovuje povinnosť
vypracúvať dlhodobú strategickú víziu cieľového stavu ŠIS ani dlhodobý strategický plán, ktorý by
naznačoval, ako tento stav dosiahnuť. Praktickým dôsledkom je, že krátkodobá dvojročná koncepcia
(ktorú zákon požaduje) je nielenže zúžená na podporu informatizácie štátnej správy, ale navyše nie je
zasadená ani do dlhodobejšieho kontextu.
Ďalšími významnými právnymi úpravami, ktoré sa dotýkajú procesu informatizácie spoločnosti
sú
• zákon NR SR č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, ktorý vytvára všeobecný regulačný rámec pre
telekomunikačné siete a telekomunikačné služby, v rámci ktorého ustanovuje aj práva a povinnosti
všetkých subjektov telekomunikačného trhu,
• zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje podmienky, postup
a rozsah slobodného prístupu k informáciám,
• zákon NR SR č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch,
• zákon NR SR č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, šifrovej ochrane
informácií,
• zákon NR SR č. 322/1992 o štátnej štatistike atď.

V procese prípravy je zákon o elektronickom podpise.
Kompetencie: Ďalším z kľúčových problémov prípravy a realizácie vízie informačnej spoločnosti v SR je roztrieštenosť kompetencií, ktoré sa delia medzi viaceré inštitúcie:
• ŠÚ SR do konca roka 1999 zodpovedal za informatiku a v zmysle zákona (ešte stále) zodpovedá za ŠIS,
• Úrad vlády SR (ÚV SR) za GOVNET,

• MDPT SR za reguláciu telekomunikačných sietí a služieb (do 30. júna 2000) a telekomunikačnú politiku
a Telekomunikačný úrad SR za komplexnú reguláciu telekomunikačných sietí a služieb (od 1. 7. 2000),
• ÚSRSVT SR mal koordinovať prípravu strategickej vízie informačnej spoločnosti,
• Ministerstvo školstva SR (MŠ SR), ktoré je v zmysle zákona SNR č. 347/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov (kompetenčný zákon) zodpovedné za informatiku (ale zatiaľ nie za ŠIS).

Z dlhodobého hľadiska sa na súčasnom stave negatívne odrazilo nesystémové presúvanie
informatiky medzi viacerými rezortmi, nedostatočná (prakticky žiadna) koordinácia medzi rezortmi
zodpovednými za čiastkové problémy procesu informatizácie a viacročné zúženie problematiky
informatizácie iba na ŠIS.
Finančné zabezpečenie: Na súčasnom stave úrovne informatizácie SR sa významnou mierou
podieľa aj spôsob financovania. Doterajšie financovanie možno charakterizovať ako:
• poddimenzované a nenaplnené (neboli akceptované požiadavky Rady vlády SR pre informatiku - aj to čo
bolo schválené, nebolo pridelené, resp. bolo krátené),
• neprehľadné (chýbajú hodnoverné informácie o skutočne vynaložených prostriedkoch na investície
a náklady na informačné technológie a ich využitie),
• roztrieštené a nesystémové (absencia nadrezortného projektového programu s finančným zabezpečením,
duplicitné riešenia niektorých čiastkových projektov, nedostatočná koordinácia medzi rezortmi,
legislatívne bariéry pre združovanie finančných prostriedkov).

Informatizácia a prístupový proces do EÚ: K medzinárodnej spolupráci pri budovaní
informačnej spoločnosti sa SR prihlásila predovšetkým podporou záverov EU/SVE ministerských fór,
záverov Európskej ministerskej konferencie ”Globálne siete - využitie potenciálu” (Bonn, 1997) a
záverov ministerskej konferencie o informačnej spoločnosti (Varšava, 2000).
Nadväzujúc na závery spomenutých fór a konferencií prijala vláda SR niekoľko významných
uznesení súvisiacich s rozvojom informačnej spoločnosti (napr. 807/1996, 438/1997, 770/1997,
786/1997, 558/1999, 440/2000). Všetky tieto uznesenia majú zatiaľ len čiastkový charakter, bez
jasného koncepčne stanoveného strategického cieľa. Jadrom problému je, že ”kľúčové” uznesenia,
ktorých cieľom bolo vypracovať politiku a stratégiu (koncepciu) informatizácie, neboli doteraz
splnené.
Vzhľadom na naše ambície vstupu do EÚ možno považovať za kľúčové priority v oblasti
budovania informačnej spoločnosti, priority stanovené v Národnom programe pre prijatie acquis
communautaire (kap. 19 - Telekomunikácie a informačné technológie).
V súlade s týmito zámermi sa bude treba sústrediť na:
• vypracovanie stratégie rozvoja informačnej spoločnosti v SR,
• implementáciu projektov Akčného plánu, realizujúcich národnú stratégiu,
• stimuláciu podnikateľského sektora,
• vytvorenie predpokladov a budovanie dôvery pre elektronické obchodovanie,
• rozvíjanie aktivít národnej agentúry pre informatizáciu ako koordinačného centra,
• posilnenie úlohy vedy, výskumu a informatického (vrátane celoživotného) vzdelávania,
• racionalizáciu výkonu verejnej správy (štátnej správy a samosprávy) efektívnym využívaním IKT.

Z uvedených úloh je badať určitý pokrok pri vytváraní predpokladov pre elektronické
obchodovanie (pripravuje sa zákon o elektronickom podpise) a pri (nepriamej) podpore vedy a
výskumu (zapojením sa do 5. rámcového programu EÚ).

Zástupcovia SR sa zúčastňujú na príprave akčného plánu eEurope+. Presadzovanie záujmov SR
v tomto dokumente je sťažené tým, že SR nemá oficiálnu politiku a strategický plán pre rozvoj
informačnej spoločnosti v SR.
Hodnotenie aktivít SR z hľadiska ambícií SR o vstup do EÚ nevyznieva veľmi pozitívne.
Zastúpenie SR v koordinačných aktivitách je (vzhľadom na neujasnené a meniace sa kompetencie)
často neadekvátne (alebo úplne chýba), čo má nepriaznivý dopad na tok informácií oboma smermi
(medzinárodná a národná úroveň). SR zaostáva aj v plnení odporúčaní záverov troch ministerských
fór a v plnení priorít acquis.
4. Štátna politika informatizácie spoločnosti

Najvyspelejšie krajiny sa cieľavedome usilujú využívať prednosti IKT na urýchlenie rozvoja
ekonomiky, spoločnosti a na skvalitnenie života občanov. Formuje sa nový sektor svetového
hospodárstva - informačno-komunikačný a znalostný priemysel, ktorý sa vo vyspelých krajinách stáva
rozhodujúcim odvetvím stimulujúcim politické a ekonomické rozhodovanie vlád s cieľom obstáť
v globálnej súťaži o postavenie v celosvetovom spoločenstve národov. V tejto súvislosti kľúčovými
politickými otázkami pre vlády mnohých krajín sa stávajú otázky ako posilniť úlohu vlády ako
katalyzátora ekonomického rastu krajiny a ako cieľavedome využívať progresívne IKT v poskytovaní
kvalitnejších služieb občanov, zlepšení starostlivosti o zdravie, vzdelanie a celkové skvalitnenie života
občanov. Úspech v globálnej súťaži môžu dosiahnuť iba tie krajiny, ktoré reagujú na nastúpený trend
najvyspelejších krajín a kde vlády cieľavedome a programovo podporujú rozvoj informačnej
spoločnosti.
V znalostnej a digitálnej ekonomike je hlavným konkurenčným faktorom úžitková hodnota. Tú
nemožno dosiahnuť, tobôž zvyšovať, bez moderných materiálov, technológií a modernej organizácie a
riadenia výrobných i spoločenských procesov. Nevyh
nutným pr edpokladom na zapojenie sa do tejto
novej ekonomiky je vzdelaná pracovná sila. IKT globalizujú európsky trh práce, na ktorom sa uplatnia
iba vysokokvalifikovaní, digitálne gramotní pracovníci. V tejto súvislosti pred nami stojí úloha
minimalizovať emigráciu vysokokvalifikovaných pracovníkov, predovšetkým informatikov, pretože s
emigráciou pracovníkov odchádzajú nielen ľudia, na ktorých stojí náš ďalší ekonomický a sociálny
rozvoj, ale aj investície do vzdelania.
Úlohou vlády je vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj znalostnej a digitálnej ekonomiky a
informačnej spoločnosti a vytvoriť právne a technické predpoklady na jej realizáciu. Zároveň je treba
budovať dôveru občanov k tomuto novému fenoménu a nezabúdať na ich práva na informácie, na
kvalitné, včasné a transparentné poskytovanie informačných služieb pri zabezpečení ochrany
osobných údajov. Nevyhnutné je tiež zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva a tým umožniť jeho
aktívnu účasť na zapojení sa do novej ekonomiky ako aj na využívaní prínosov IKT.
Vzhľadom na predchádzajúce skutočnosti, rovnako ako vlády krajín EÚ a kandidátskych krajín,
si vláda SR uvedomuje potrebu formulovať svoju politiku pri rozvoji informačnej spoločnosti v SR
a vidí v tejto súvislosti tieto prioritné ciele:
• participovať na formujúcej sa znalostnej a digitálnej ekonomike,
• zabezpečiť, aby občania SR boli schopní obstáť v konkurencii na pracovné miesta v globálnej

znalostnej a digitálnej ekonomike,
• využiť inovačný potenciál IKT v miere, ktorá nám zaručí konkurencieschopnosť v globálnej

ekonomike (odstránením bariér pre elektronický obchod),
• uľahčiť účasť občanov na správe vecí verejných a styk s orgánmi štátnej správy dôslednou

informatizáciou služieb verejnej správy (e-vláda, e-vládnutie),

• vytvárať potrebné podmienky na rozvoj všetkých foriem vzdelávania, vrátane celoživotného

vzdelávania, ktoré umožní začlenenie SR a jej občanov do globálnej informačnej spoločnosti,

• dosiahnuť, aby potenciál IKT slúžil na skvalitnenie života občanov SR,
• harmonizovať aktivity súvisiace s rozvojom informačnej spoločnosti s aktivitami EÚ, hlavne

podporou akčného plánu eEurope+.

Na dosiahnutie uvedených cieľov je vláda SR pripravená prijať účinné opatrenia na podporu
procesu informatizácie spoločnosti, ktoré sa sústredia najmä na
• vytvorenie inštitucionálnej podpory na odbornej i administratívno-legislatívnej úrovni, v rámci ktorej sa
zabezpečí optimálne rozdelenie kompetencií a dôsledná koordinácia domácich a medzinárodných aktivít,
• zabezpečovanie zdrojov a financovanie procesu informatizácie spoločnosti s tým, že cieľom je
koncentrácia prostriedkov na vybrané strategické projekty informatizácie a projektovo orientované
plánovanie rozpočtových prostriedkov,
• vytvorenie regulačného prostredia (legislatíva, štandardy, normy), ktoré zabezpečí rovnosť šancí pre
podnikateľské a verejnoprávne subjekty a rovnosť prístupu k výhodám informačnej spoločnosti pre
všetkých občanov,
• vytváranie podnikateľskej klímy a stimulov pre podnikateľské investície a rozvoj informačnokomunikačného a znalostného priemyslu v SR (najmä v oblasti malého a stredného podnikania)
a prenikanie jeho výsledkov do všetkých sfér národného hospodárstva a života spoločnosti,
• vytváranie pracovných príležitostí pre digitálne vzdelanú pracovnú silu s cieľom zamedziť masívnemu
odchodu tvorivého potenciálu do zahraničia,
• vypracovanie a presadzovanie dlhodobej Stratégie informatizácie spoločnosti v SR a na jej realizáciu
prostredníctvom krátkodobých akčných plánov a strednodobých programov,
• systematickú a razantnú podporu oblastí, ktoré vytvárajú systémové predpoklady pre rozvoj informačnej
spoločnosti, t. j. digitálne vzdelávanie všetkých občanov, informačno-komunikačná infraštruktúra,
legislatíva a štandardizácia, e-služby verejnej správy občanom, resp. výskum a vývoj v oblasti
informatiky a IKT.

Vychádzajúc z ambícií SR začleniť sa do európskych štruktúr bude cieľom zladiť najbližšie
kroky v oblasti informatizácie a využívania IKT s vývojom v Európe, najmä s pripravovanou
iniciatívou eEurope+. Prioritnú pozornosť a dôraz treba upriamiť predovšetkým na tie oblasti procesu
informatizácie spoločnosti, v ktorých dnes vý
zn amne zaostávame.
Dôležitým predpokladom úspechu informatizácie spoločnosti v SR je konsenzus štátnych
orgánov a odbornej komunity pri príprave a schvaľovaní dlhodobej stratégie rozvoja informačnej
spoločnosti (program informatizácie), ktorý by zároveň zabezpečil aj podporu jeho realizácie.
Vláda SR vyzýva na spoluprácu pri príprave a realizácii programu informatizácie jednak odborníkov z rôznych oblastí informatiky a IKT, ale nevyhnutne aj expertov z ďalších oblastí, napr.
ekonómov, právnikov, prognostikov, sociológov, pedagógov atď. Pri súčasnom stave rozvoja aplikácií
IKT považujeme za dominantný problém zabezpečiť informačný obsah aplikácií a jeho dostupnosť
pre občanov.
Politika informatizácie spoločnosti a na ňu nadväzujúca Stratégia informatizácie spoločnosti sú
dokumenty, ktoré majú celospoločenský charakter. S cieľom dosiahnuť konsenzus zákonodarnej a
výkonnej moci pri strategickom smerovaní SR, považuje vláda SR za potrebné predložiť oba
dokumenty na schválenie NR SR.
5. Zásady pre tvorbu stratégie informatizácie

Vzhľadom na strategický význam informatiky a informatizácie pre rozvoj prakticky všetkých
oblastí života spoločnosti, považujeme urýchlené vypracovanie a realizáciu dlhodobej strategickej
vízie informatizácie spoločnosti v SR za úlohou s najvyššou prioritou.

Predmetom stratégie je rozpracovanie politiky informatizácie spoločnosti v dlhodobom
horizonte, pričom v súlade s názormi expertných skupín a zahraničných skúseností sa odporúča
sústrediť na nasledujúce oblasti:
• určenie aktuálneho stavu, v ktorom sa krajina nachádza, jej porovnanie s inými krajinami,
• stanovenie priorít rozvoja informačnej spoločnosti, ktorých cieľom je prekonať slabé stránky
informatizácie SR a súčasne využiť silné stránky ako príležitosti pre zlepšenie postavenia krajiny aj
v medzinárodnom konkurenčnom prostredí,
• zohľadnenie priorít vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov SR relevantných k procesu
informatizácie spoločnosti v SR (acquis, eEurope+),
• vytýčenie strategických zámerov v kľúčových oblastiach života spoločnosti, ktorých sa informatizácia
dotýka, najmä hospodárstvo a rozvoj (hlavne malého a stredného) podnikania, dopravy, zdravotníctva,
kultúry atď.,
• stanovenie cieľov a programu na ich dosiahnutie v oblastiach, ktoré sú doménou štátnej správy, napr.
−

podpora budovania globálnej informačno-komunikačnej infraštruktúry, potrebnej pre
začlenenie SR do medzinárodnej spolupráce,

−

vybudovanie legislatívneho rámca podporujúceho informatizáciu rôznych oblastí života
spoločnosti (napr. elektronický obchod, práca na diaľku, dištančné vzdelávanie,
telemedicína, informačná bezpečnosť),

−

zavádzanie štandardov a noriem a ich harmonizácia so štandardmi EÚ a dobudovanie
základných integračných nástrojov, ktoré sú rozhodujúce pre komunikáciu medzi zložkami
ŠIS, najmä celoštátnych registrov,

−

podpora celoživotného vzdelávania občanov tak, aby boli schopní zvládnuť a využívať
IKT,

−

podpora výskumu a vývoja zameraného najmä na priority programu informatizácie atď.,

• návrh projektov informatizácie verejnej správy, ktorých cieľom je dosiahnuť
− zlepšenie služieb verejnej správy pre občanov a organizácie,
− zefektívnenie a podstatné zlacnenie služieb verejnej správy,
− zlepšenie otvorenosti verejnej správy voči občanom a podnietenie aktívnej účasti občanov
na zmene života a práce.

Stratégia informatizácie spoločnosti musí nadväzovať na relevantné strategické dokumenty
vlády SR (napr. decentralizácia štátnej správy) a byť v súlade s politikou v kľúčových oblas tiach
života spoločnosti, ktoré informatizácia významne ovplyvňuje (hospodárstvo a rozvoj podnikania,
telekomunikácie, legislatíva, doprava, zdravotníctvo, kultúra atď.).
6. Prioritné oblasti informatizácie

Za významnú časť stratégie informatizácie považujeme rozpracovanie zámerov najmä v tých
oblastiach, ktoré sú prirodzenou doménou štátnej správy, t. j. informačno-komunikačná infraštruktúra,
informatické vzdelávanie všetkých občanov, legislatíva a štandardizácia, e-služby verejnej správy
občanom, ekonomicko-sociálne aspekty informatizácie resp. výskum a vývoj v oblasti informatiky a
IKT.
Informačno-komunikačná infraštruktúra: Informatizácia spoločnosti stojí a padá na rozvoji
globálnej informačno-komunikačnej infraštruktúry. Rozvoj infraštruktúry je jadrom informatizačných
programov všetkých vyspelých krajín. Svedčí o tom i iniciatíva eEurope, kde tri z desiatich priorít sa
dotýkajú rozvoja a využitia infraštruktúry.
Sieťová infraštruktúra v SR nezodpovedá požiadavkám moderných aplikácií. Dôsledkom je
dlhodobé zaostávanie Slovenska v rozvoji internetových služieb. Nedostatočné (rádovo nižšie)

prenosové rýchlosti sietí SANET (slovenská akademická dátová sieť) a GOVNET (sieť vládnych
orgánov a verejnej správy) znehodnocujú viaceré existujúce aplikácie a rozbehnuté projekty (projekt
INFOVEK pre pripojenie škôl na internet, projekt monitorovania životného prostredia, projekt
zverejňovania právnych predpisov JASPI, projekt prepojenia digitalizácie knižníc atď.). Pritom napr.
ČR má chrbticovú sieť s rýchlosťou 2,5 Gb/s, Maďarsko a Poľsko majú 155 Mb/s infraštruktúru,
Nemecko má čiastočne vybudovanú optickú sieť s 2,5 Gb/s, Taliansko otvorí v najbližších mesiacoch
magistrálu s rýchlosťou 2,5 Gb/s.
Pri súčasnom nedostatku finančných prostriedkov považujú experti za optimálne riešenie využiť
pre štátnu informačno-komunikačnú infraštruktúru (t. j. pre akademickú sieť zahrňujúcu školy
všetkých druhov a úrovní, vedecko-výskumné inštitúcie, kultúrne inštitúcie a nemocnice, resp. sieť
verejnej správy pokrývajúcu všetky úrovne verejne správy) existujúce optické vedenia, ktoré (zaplatili
daňoví poplatníci a) prevádzkujú štátne podniky. Použitím najnovšej technológie optických sietí by
bolo možné na dvoch pároch optických vodi čov (prenajatých za úhradu nákladov) postaviť 48
nezávislých sietí s prenosovou rýchlosťou 2,5 Gb/s so zabezpečením proti nedovolenému prístupu.
Legislatíva a štandardy: Nevyhnutnou súčasťou procesu informatizácie spoločnosti je vytvorenie adekvátneho legislatívneho a regulačného rámca. Platnú legislatívu je potrebné upraviť v
dvoch úzko previazaných oblastiach. V prvom rade sú potrebné legislatívne úpravy podporujúce
samotný proces informatizácie. Sem možno zaradiť vytváranie nových inštitúcií ako sú
štandardizačné, skúšobné a certifikačné autority, inštitúty ochrany údajov, úpravy činnosti
prevádzkovateľov informačných systémov atď. Druhou oblasťou sú legislatívne úpravy jestvujúcich
alebo vznikajúcich informačných činností vyvolaných informatizáciou t.j. modifikácia právnych úprav
na získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie, uschovávanie, prenosy, poskytovanie a ničenie
informácií.
Legislatíva bude v prvom rade musieť reagovať na nové problémy, ktoré prináša používanie
IKT na prenos, spracovávanie a uchovávanie osobných údajov, dôverných informácií a údajov
tvoriacich predmet štátneho či obchodného tajomstva, ochrana dôvernosti, autentickosti a integrity
údajov. SR má zákon o ochrane osobných údajov, je pripravený zákon o ochrane utajovaných
skutočností. Pripravuje sa zákon o elektronickom podpise a v roku 2001 by mal byť pripravený aj
zákon o elektronickom obchode.
Používanie IKT otvára priestor aj pre kriminálne aktivity. Šírenie detskej pornografie, propagácia násilia, zneužívanie IKT na prieniky do cudzích informačných systémov, priemyselná špionáž,
nelegálne kopírovanie a distribúcia softvéru, narušovanie autorských práv budú musieť byť ošetrené
buď existujúcimi zákonmi, alebo na riešenie týchto problémov bude potrebné prijať nové zákony. Tak
ako sa prijatie zákona o ochrane osobných údajov dotklo viacerých existujúcich zákonov, zákon o
elektronickom podpise a zákon o elektronickom obchode vyvolá nielen nutnosť legislatívnych zmien,
ale aj vybudovanie potrebnej infraštruktúry (PKI).
Príprava zákonov a presadenie prijatých zákonov do reálneho života si vyžaduje otvorenú
spoluprácu kvalifikovaných ľudí schopných zohľadniť tak právnu, ako aj odbornú stránku
problematiky. Keďže proces informatizácie spoločnosti má nadrezortný charakter dôležitým
predpokladom je dôsledná koordinácia legislatívnych aktivít a systémový prístup.
Legislatívne zmeny nemôžu zostať na úrovni zákonov, ale sa musia premietnuť do podoby
technických noriem a štandardov. Viaceré z potrebných štandardov už pripravujú medzinárodné
organizácie a bude možné a užitočné prijať ich aj za slovenské normy. Tak ako "informatické"
zákony, aj "informatické" normy neexistujú vo vákuu, ale zasahujú do iných platných noriem a
štandardov. Preto bude potrebné tieto normy vzájomne zladiť a vzhľadom na dynamiku vývoja v tejto
oblasti, vytvoriť podmienky pre systematickú štandardizačnú činnosť v oblasti informatiky (vrátane
účasti na medzinárodných štandardizačných aktivitách). V neposlednom rade treba vytvoriť
certifikačné pracovisko, schopné posudzovať produkty IKT a vydávať im medzinárodne kompatibilné
osvedčenia.

Informatické vzdelávanie a informatizácia vzdelávania: Jednou z ťažiskových požiadaviek
rozvoja informačnej spoločnosti je zaručiť prístup k informáciám a použiteľnosť informačných
služieb pre všetkých občanov. Dostupnosť informácií a ľahká použiteľnosť informačných služieb by
mali zabrániť vzniku dvoch kategórií občanov, tých ktorí majú prístup k používaniu IKT a tých, ktorí
ho nemajú. Kľúčovým predpokladom pre splnenie tejto požiadavky je zabezpečiť základné digitálne
vzdelanie (gramotnosť) každého občana.
Digitálne gramotný občan vie efektívne, primerane a bezpečne využívať IKT vo svojej práci,
pri štúdiu a v každodennom živote, a tiež pozná a rozumie spoločenským aspektom a dôsledkom
používania IKT (ich právne a bezpečnostné aspekty, vplyvu IKT na trh práce atď.). Digitálne
gramotný občan vie, v ktorých situáciách mu IKT môžu pomôcť, a takúto pomoc očakáva a požaduje
(napr. od verejnej správy, pri ďalšom vzdelávaní, v boji s kriminalitou, v zaistení osobnej bezpečnosti
atď.).
Primárnym cieľom procesu informatizácie SR je docieliť, aby každý občan dosiahol aspoň
základnú digitálnu gramotnosť. Pre splnenie tohto cieľa je potrebné
• v rámci projektu INFOVEK urýchlene rozbehnúť základné digitálne vzdelávanie na základných
a stredných školách (vybudovať počítačové učebne na všetkých školách a pripojiť ich na internet,
pripraviť odborne zdatných pedagógov),
• zaviesť a podporovať (legislatíva, akreditácia) programy celoživotného vzdelávania zamerané na
informačnú gramotnosť (vhodným kandidátom je európsky program ECDL – European Computer
Driving Licence).

Výchova odborníkov – informatikov sa u nás zatiaľ koncentruje len na vysokých školách. Táto
situácia nezodpovedá celkom štruktúre informatických profesií, pretože pre niektoré profesie (napr.
databázový, resp. sieťový administrátor) by plne postačovalo stredné odborné vzdelanie. Stredné
odborné vzdelávanie je možné riešiť formou mimoškolského celoživotného programu vzdelávania,
ktoré môže mať charakter nadstavby nad všeobecné stredné vzdelanie, alebo ako rekvalifikačný
program. Dôležitým predpokladom je úprava legislatívy, ktorá umožní akceptovať diplomy
programov celoživotného vzdelávania ako platné doklady o (strednom) odbornom vzdelaní.
Tretím pilierom informatického vzdelávania sú vysoké školy. Musia sa koncentrovať na tri
okruhy vzdelávacích procesov:
• odborné vysokoškolské štúdium v oblasti informatiky a IKT, bez ktorého by nebolo možné odborne
zabezpečiť informatizáciu spoločnosti, výskum a vývoj v oblasti informatiky a IKT, resp. rozvoj
informačno-komunikačnej infraštruktúry,
• modernizáciu prípravy budúcich učiteľov pre všetky stupne škôl tak, aby absolventi tohto štúdia
(učitelia) boli špičkovo digitálne gramotní a pripravení budovať digitálnu gramotnosť u svojich budúcich
žiakov a študentov,
• rozvoj informatizácie všetkých odborov vysokoškolského štúdia, teda efektívny prístup študentov,
pedagógov a vedeckých pracovníkov k IKT a ich produktívnu integráciu do vysokoškolského štúdia.

Cieľom politiky informatizácie v oblasti školstva a vzdelávania je nielen vychovávať digitálne
gramotných občanov a zdatných odborníkov, ale aj využívať IKT ako efektívny prostriedok pre
podporu vzdelávacích procesov.
IKT ponúkajú nové formy učenia a vzdelávania, resp. učenia sa. Príkladom progresívnych
vzdelávacích prístupov využívajúcich IKT sú najmä dištančné vzdelávanie a multimediálne
vzdelávacie aplikácie. Dištančné systémy vzdelávania sa uplatňujú najmä pri celoživotnom
vzdelávaní, ale tento prístup by mohol byť schodnou cestou k zvyšovaniu počtov študentov na
informatických fakultách.
E-obchod a e-podnikanie: Prudký rozvoj IKT, predovšetkým expanzia Internetu ako globálneho komunikačného prostredia, umožnili vznik úplne novej dimenzie obchodovania, e-obchodu. S
rozvojom informačnej spoločnosti sú spojené nové podnikateľské príležitosti nielen pre firmy z

oblasti IKT, ale pre všetky podnikateľské subjekty, pre ktoré je e-obchod ďalšou príležitosťou pre
prenikanie na celosvetové trhy.
Európa a Slovensko ako súčasť Európy potrebujú urýchliť rast e-obchodu, osobitne v oblasti
malých a stredných podnikov tak, aby mohli celú Európu považovať za svoj trh. To však v prvom
rade vyžaduje zjednotenie príslušných právnych predpisov s EÚ. Po úprave legislatívy sa môže stať
perspektívnou súčasťou e-obchodu aj elektronické verejné zaobstarávanie.
Rozvoj e-obchodu vyžaduje vytvorenie komplexného legislatívneho rámca, kompatibilného s
EÚ. Pripravujú sa legislatívne úpravy pre legalizáciu elektronického podpisu a realizáciu opatrení
potrebných pre certifikáciu elektronických podpisov. Ďalej bude potrebné vyriešiť celý rad právnych
otázok súvisiacich s ochranou spotrebiteľa, hospodárskej súťaže a duševného vlastníctva, daňové a
colné predpisy, zaviesť štandardy elektronických dokumentov pri e-obchode atď.
Rýchle rozšírenie Internetu mnohé naše (najmä malé a stredné) podniky prekvapilo, takže nie sú
vybavené kvalifikovanými pracovníkmi, znalosťami a schopnosťami, aby mohli využívať internet pre
svoje podnikateľské aktivity. Prieskumy medzi malými a strednými podnikmi poukazujú na nízke
percento pripojenia (v porovnaní s európskymi krajinami) na internet.
Výskum a vývoj: Výskum a vývoj v rámci procesu informatizácie by mali nadväzovať na
štátnu politiku v oblasti vedy a techniky (spôsob riadenia a rozhodovania, organizačné, legislatívne a
finančné zabezpečenie, podpora výskumných a vývojových projektov zapojených do medzinárodnej
spolupráce atď.). V súlade s týmto dokumentom treba stanoviť prioritné smery základného i
aplikovaného výskumu.
Základný aj aplikovaný výskum v oblasti informatiky a IKT by mali byť nielen zdrojom ideí a
inovácií pre informačný a znalostný priemysel, ale nutným predpokladom pre efektívne a spoľahlivé
využitie IKT v procese informatizácie spoločnosti. Medzi najvážnejšie problémy patria
• efektívne využitie prostriedkov IKT (rýchlosť, spoľahlivosť, distribuovanosť prostriedkov a informácií,
efektívna manipulácia, komunikácia a uloženie informácií),
• bezpečné využitie prostriedkov IKT (bezpečná komunikácia, bezpečné uloženie a manipulácia
informácie, nástroje pre e-obchod a e-vládu),
• dostupnosť prostriedkov IKT (používateľské rozhrania pre rôzne kategórie používateľov IKT).

V oblasti spoločenských vied bude treba podporiť výskum, ktorý by viedol k lepšiemu
akceptovaniu IKT v spoločnosti, zvýšeniu dôvery v ich použitie a skúmanie možných pozitívnych aj
negatívnych dôsledkov IKT pre spoločnosť. Medzi najdôležitejšie oblasti výs kumu patria zvyšovanie
efektívnosti vzdelávania (výskum pedagogických metód využívajúcich potenciál IKT na skvalitnenie
všetkých typov vzdelávacích procesov), budovanie dôvery v IKT, resp. IKT a spoločnosť (najmä
kultúra, verejná správa a samospráva).
V oblasti prírodných a technických vied, ako aj vied o človeku, treba podporiť inovatívne
využitie IKT pre rozvoj vied samotných aj využitie IKT pre zvýšenie aplikovateľnosti týchto vied
(výrazný vplyv IKT sa očakáva napr. v zdravotníctve, biológii a v oblasti životného prostredia.)
V oblasti ekonomických vied treba podporiť výskum ekonomických fundamentov znalostnej
ekonomiky.
V súlade so štátnou politikou vedy a techniky sa predpokladá zapojenie našich pracovísk do
medzinárodnej spolupráce, najmä do európskych rámcových programov výskumu a vý
voja. V tejto
súvislosti treba kriticky zhodnotiť našu doterajšiu účasť v projektoch zameraných na podporu procesu
informatizácie spoločnosti v 5. a pri príprave 6. rámcového programu.
Verejná správa - e-vláda, e-vládnutie: Aplikácie nových IKT umožnia významnou mierou
zefektívniť hlavné poslanie verejnej správy, ktorým je služba občanom a podnikateľskej sfére. Cieľom
postupného sprístupňovania základných služieb verejnej správy v režime on-line (ďalej e-služby) je

• dosiahnuť priame a integrované poskytovanie e-služieb občanom a podnikateľom,
• zlepšiť kvalitu a efektívnosť základných e-služieb, poskytovaných občanom a podnikateľom,
• úspešnejšie zvládnuť kapacitné a finančné obmedzenia verejnej správy v poskytovaní služieb občanom.

Verejnosť očakáva, že úroveň poskytovania verejných služieb bude porovnateľná so službami,
ktoré poskytuje súkromný sektor, najmä pokiaľ ide o kvalitu, presnosť, včasnosť a jednoduchú
dostupnosť. Klient - občan nebude tolerovať odklady, byrokratické prístu py a omyly alebo časovo
náročné a zložité procedúry v poskytovaní služieb. Bude požadovať postupy vybavovania
prispôsobené jeho individuálnym požiadavkám so širšou škálou voliteľných postupov. Tieto
požiadavky bude možné uspokojiť iba so širokým využitím IKT a so zásadnými zmenami doteraz
zaužívaných postupov v poskytovaní služieb verejnej správy občanom a podnikateľom.
Pri sprístupňovaní základných e-služieb občanom bude potrebné:
• vytvoriť podmienky pre jednotnú identifikáciu občanov v informačných systémoch a registroch verejnej
správy a v systémoch sociálnej a zdravotnej starostlivosti,
• zaviesť systém elektronických identifikačných preukazov totožnosti ako predpokladu pre využívanie
integrovaných e-služieb,
• vytvoriť jednotný vstupný portál (centrálny informačný server) umožňujúci prístup k www stránkam
verejnej správy,
• vybudovať systém poskytovania integrovaných e-služieb občanom zameraný na podávanie žiadostí
o vydanie dokladov (identifikačný a vodičský preukaz, pas), žiadostí o zmeny v osobných údajoch, žiadostí o sociálnu pomoc, o vyhľadávanie voľných pracovných miest a pracovných príležitostí, poskytovanie verejne prístupných informácií,
• zvýšiť bezpečnosť Internetu pri poskytovaní služieb s cieľom získať dôveru občanov pri ochrane
osobných údajov,
• sprístupniť poskytovanie e-služieb aj tým občanom, ktorí nemajú prístup k Internetu (vybudovaním siete
informačných, resp. servisných kioskov prepojených na sieť verejnej správy).

Pri zavádzaní základných e-služieb pre podnikateľskú sféru treba v prvom rade
• vytvoriť podmienky pre širšie využitie elektronických formulárov najmä pri vybavovaní registrácie
organizácie, živnosti, pri podávaní daňových priznaní, pri vybavovaní odvodov (sociálneho a
zdravotného poistenia), pri realizácii platieb, daní, odvodov do štátneho rozpočtu atď.,
• podporiť širšie využívanie e-služieb v procese verejného obstarávania.

Nevyhnutným predpokladom pre zavedenie väčšiny z uvedených e-služieb je funkčný zákon
o elektronickom podpise.
7. Inštitucionálne a finančné zabezpečenie procesu informatizácie

Inštituciálna podpora procesu informatizácie: Súčasné inštitucionálne zabezpečenie procesu
informatizácie spoločnosti je nevyhovujúce. Jednotlivé aktivity vytvárajúce tento proces sú
v pôsobnosti rôznych ministerstiev (rezort dopravy, pôšt a telekomunikácií - informačno - komunikačná infraštruktúra, rezort školstva - vzdelávanie, výskum a vývoj, rezort hospodárstva - elektronický
obchod, rezort spravodlivosti - koordinácia legislatívy atď.), nie je však zabezpečená ich účinná
koordinácia. Zodpovednosť za celú oblasť informatiky síce má Ministerstvo školstva SR, na ktoré
prešla zo Štatistického úradu SR cez Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ale vzhľadom
na minimálne personálne zabezpečenie, ktoré je pre plnenie tejto úlohy na ministerstve školstva
v súčasnosti k dispozícii, ako i skutočnosť, že hierarchicky je postavené na rovnakej úrovni ako
ostatné rezorty, jeho koordinačný potenciál značne znižuje.
Vzhľadom na strategickú dôležitosť a prierezový charakter procesu informatizácie, ktorý si
vyžaduje aktívnu súčinnosť viacerých rezortov a aj širokú participáciu mimovládnych organizácií

a tretieho sektora, by bolo optimálne, aby, podobne ako napríklad u ekonomiky, zodpovednosť za
realizáciu štátnej politiky informatizácie bola deklarovaná, popri ministerstve školstva, aj na úrovni
podpredsedu vlády SR.
Súčasne s poverením jedného z podpredsedov vlády zodpovednosťou za koordináciu v oblasti
informatizácie spoločnosti by bolo potrebné, ako je tomu v iných krajinách, zabezpečiť túto koordináciu
výkonnou podpornou jednotkou, Národnou agentúrou pre informatizáciu spoločnosti (NAIS),
nadrezortného charakteru, ktorá bude výkonným odborným orgánom podpredsedu vlády.

NAIS bude zastrešovať i kanceláriu ISPO, národného partnera Information Society Promotion
Office (ISPO), ktorý bol zriadený Direktoriátom Európskej komisie pre informačnú spoločnosť.
Medzi hlavné úlohy ISPO patrí informovať o aktivitách spojených s rozvojom informačnej
spoločnosti, propagovať projekty a výsledky projektov podporujúcich proces informatizácie
spoločnosti, zvyšovať povedomie verejnosti o informačnej spoločnosti atď.
Poradným orgánom vlády pre oblasť informatizácie spoločnosti by mala byť novokonštituovaná
Rada vlády SR pre informatizáciu spoločnosti1[1]. Poslanie, postavenie a spôsob konštituovania
Rady stanoví štatút. Tento orgán by mal byť zložený zo zástupcov (na úrovni aspoň generálnych
riaditeľov sekcií) kľúčových ministerstiev (školstva, dopravy, pôšt a telekomunikácií, hospodárstva,
vnútra, financií, spravodlivosti, výstavby a regionálneho rozvoja), ŠÚ SR, zástupcov akademickej
komunity a profesijných spoločností, resp. zo zástupcov informačno-komunikačného priemyslu.
Najdôležitejšími úlohami v období do konca roku 2001 budú vypracovanie stratégie informatizácie
spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky, ktorá sa bude venovať aj inštitucionálnemu,
kompetenčnému a legislatívnemu zabezpečeniu prechodu Slovenska k informačnej spoločnosti, vypracovanie
nadväzujúceho akčného plánu zahrňujúceho úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z iniciatívy
eEurope+ a predloženie týchto dokumentov na rokovanie vlády. Za splnenie týchto úloh je zodpovedné
ministerstvo školstva.

Financovanie procesu informatizácie spoločnosti: Vzhľadom na to, že SR zatiaľ nemá
vypracovanú stratégiu informatizácie a akčný plán realizácie stratégie, doterajšie aktivity zamerané na
informatizáciu spoločnosti mali a stále majú izolovaný charakter. Vypracovanie stratégie a akčného
plánu umožní v budúcnosti jednak systematickejšie pristupovať k návrhu rozpočtu a jednak využívať
efektívnejšie formy financovania procesu a projektov informatizácie, napr.
• integráciou prostriedkov a ich účelnejším využívaním eliminujúcim doterajšie negatívne skúsenosti
(pozri str. 7),
• cieleným prideľovaním prostriedkov, vychádzajúc z priorít stanovených v stratégii informatizácie
spoločnosti a z akčného plánu realizácie tejto stratégie.

V súčasnej situácii nie je možné presne špecifikovať finančné nároky na konkrétne úlohy
a projekty, ktoré sa budú riešiť v r. 2002. Akčný plán realizácie stratégie informatizácie spoločnosti,
v ktorom budú zapracované aj úlohy vyplývajúce z Akčného plánu eEurope+, bude totiž vypracovaný
až v druhej polovici r. 2001. Vychádzajúc však z objemov vyčlenených v susedných krajinách (Česká
republika, Maďarsko – pozri str. 5), kde stoja pred analogický
mi úlohami (i keď majú v mnohých
úlohách významný náskok) je zrejmé, že SR nebude môcť vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu
vyčleniť v roku 2002 na informatizáciu taký objem finančných prostriedkov, aby sa aspoň zastavilo
zväčšovanie zaostávania oproti susedným krajinám v tejto oblasti. Za minimálny objem však treba pre
rok 2002 pokladať sumu 500 mil. Sk.
Pokiaľ ide o rok 2001, je potrebné vyčleniť finančné prostriedky v prvom rade na rozpracovanie
politiky informatizácie spoločnosti. V rámci neho bude pod gestorstvom MŠ SR v spolupráci so
špičkovými odborníkmi z vysokých škôl, ďalších ustanovizní vedy a techniky, predstaviteľmi
rezortov a podnikateľskej sféry vypracovaná stratégia informatizácie a jej akčný plán a tieto
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Súčasná Rada vlády SR pre informatiku sa zameriava na koordináciu aktivít spojených so Štátnym informačným
systémom.

dokumenty budú predložené na rokovanie vlády SR. Pre rozvoj informatizácie je nevyhnutné
personálne dobudovať v oblasti informatiky ministerstvo školstva. Pre rok 2001 je potrebné doplniť 6
zamestnancov od 1.7.2001 a vytvoriť na tomto ministerstve samostatnú sekciu informatiky. Na tieto
účely je potrebné vyčleniť pre druhý polrok roku 2001 4 000 tis. Sk, z toho 720 tis. Sk mzdy, 2 000
tis. Sk bežné transfery a 1 000 tis. Sk kapitálové výdavky s navýšením počtu zamestnancov o 6 na 6
mesiacov.
Pri riešení projektov informatizácie spoločnosti bude treba využívať prostriedky z rôznych
zdrojov. V Akčnom pláne eEurope+ sa odporúča využiť na niektoré projekty (rozvoj ľudských
zdrojov, podpora malého a stredného podnikania atď.) prostriedky programu PHARE, resp. využiť
financovanie projektov cez Európsku investičnú banku, Európsku banku pre výskum a vývoj, Svetovú
banku. SR musí efektívnejšie využívať aj medzinárodné programy, do ktorých je zapojená (napr. 5.
rámcový program výskumu a vý
voja).
Významnú úlohu v procese informatizácie musí zohrať súkromný sektor. Preto je jednou zo
strategických úloh vlády SR vytvoriť prostredie stimulujúce investície súkromného sektora. Okrem
toho, viaceré predpokladané projekty bude možné riešiť v úzkej spolupráci verejného a súkromného
sektora (napr. vývoj a používanie inteligentných čipových kariet vo verejnom sektore a v
bankovníctve).
8. Záver

Dokumentom ”Politika informatizácie spoločnosti v SR” vláda SR deklaruje rozvoj informatizácie spoločnosti ako jednu z hlavných priorít SR v nasledujúcich rokoch, stanovuje prioritné
ciele a zaväzuje sa prijať účinné opatrenia na splnenie stanovených cieľov. Vychádzajúc z ambícií
SR začleniť sa do európskych štruktúr je pripravená zladiť najbližšie kroky v oblasti informatizácie
spoločnosti s pripra
vovanou iniciatívou eEurope+.
Na základe ”Politiky informatizácie spoločnosti v SR” sa do konca r. 2001 vypracujú pod
gesciou MŠ SR dokumenty ”Stratégia informatizácie spoločnosti” a ”Akčný plán realizácie
stratégie informatizácie spoločnosti”. Do oboch dokumentov budú začlenené aj úlohy vyplývajúce
z ”Akčného plánu eEurope+”.
Úspešná realizácia štátnej politiky informatizácie spoločnosti vyžaduje nielen aktívnu súčinnosť
viacerých rezortov ale aj širokú participáciu nevládnych organizácií a tretieho sek tora. Z tohto dôvodu
vláda poveru
je podpredsedu vlády SR, aby v spolupráci s ministrom školstva koordinoval úlohy
spojené s rozpracovaním štátnej politiky informatizácie.
Keďže vláda SR považuje informatizáciu spoločnosti za jeden z prioritných programov,
vyčleňuje na tento program z rezervy na prioritné úlohy vlády finančné prostriedky na rok 2002
vo výške 500 mil. Sk. Definitívny rozpočet na úlohy a projekty programu informatizácie v r. 2002
bude schválený vládou SR spolu s akčným plánom realizácie stratégie informatizácie spoločnosti. Na
úlohy, ktoré treba vykonať v r. 2001, sa z rezervy vlády vyčleňujú 4.0 mil. Sk.
Politika informatizácie spoločnosti je dokumentom, ktorý má celospoločenský charakter. S
cieľom dosiahnuť konsenzus zákonodarnej a výkonnej moci pri strategickom smerovaní SR odporúča
vláda SR predsedovi vlády SR, aby predložil ”Politiku informatizácie spoločnosti” na schválenie
NR SR.

