Správa o pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2009
Úvod
Predkladaná Správa o pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti pokrýva oblasť vyhodnotenia stavu
informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike za rok 2009, medzinárodné porovnania a dosiahnutý
medziročný pokrok. Správu vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom
splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť. Vyhodnotenie bolo spracované najmä s vyuţitím
dostupných merateľných ukazovateľov zverejnených Eurostatom a s vyuţitím údajov z Výročnej správy
o vykonávaní operačného programu Informatizácia spoločnosti za rok 2009. V oblasti spokojnosti občanov
a podnikateľov s elektronickými sluţbami verejnej správy a v oblasti sledovania úrovne informatizácie samospráv
bolo vykonané vlastné monitorovanie a vyhodnocovanie.
Správa o pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti sa skladá z dvoch častí. Prvá časť obsahuje popis stavu
a pokrok v realizácii aktivít operačného programu Informatizácia spoločnosti a stručné hodnotenie procesu
predkladania Koncepcií rozvoja informačných systémov povinných osôb. Druhá časť správy je zameraná na
popis pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti prostredníctvom merateľných ukazovateľov, pričom pozornosť
je zameraná najmä na vývoj v oblasti elektronických sluţieb verejnej správy, zavádzania širokopásmového
prístupu a vyuţívania internetu a na pokrok v oblasti digitálnej gramotnosti. V tejto časti sú tieţ zhrnuté výsledky
prieskumu spokojnosti občanov a podnikateľov so sluţbami elektronickej verejnej správy, ktorý bol realizovaný
Ministerstvom financií Slovenskej republiky a výsledky hĺbkového monitoringu elektronických sluţieb v oblasti
samosprávy, ktorý bol realizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť.
I. časť
Popis stavu a pokroku v realizácii aktivít operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)
V sledovanom období roku 2009 pokračoval proces vypracovania a schvaľovania štúdii uskutočniteľnosti (ďalej
„ŠU“), finalizovanie základných dokumentov a proces implementácie programu formou vyhlásenia výziev na
podávanie ţiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“), hodnotenie a výber ţiadostí
o NFP, proces podpisu Zmlúv o NFP, overovanie verejného obstarávania a začiatok realizácie projektov. V roku
2009 boli pripomienkované a posúdené čiastkové ŠU pre 36 kľúčových oblastí štátnej správy, 4 oblasti
samosprávy (vyššie územné celky, krajské mestá, obce, dátové centrum obcí a miest) a 18 komponentov
centrálnej architektúry.
Tabuľka č. 1: Štúdie uskutočniteľnosti pre prioritné osi OPIS
Štúdia uskutočniteľnosti (ŠU)

Stručný popis ŠU

Schválenie ŠU

ŠU projektov prioritnej osi 1 OPIS - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb
ŠU zameraná na celkovú architektúru
eGovernmentu

ŠU projektov zameraná na rozvoj
sluţieb eGovernmentu na centrálnej
úrovni

ŠU zameraná na rozvoj sluţieb
eGovernmentu na úrovni samosprávy

Zámerom ŠU je identifikovať a navrhnúť, v súlade s Národnou koncepciou
informatizácie verejnej správy, projekty rozvoja informačných systémov
verejnej správy, ktoré podporia integráciu procesov, zjednodušia
administratívu, skvalitnia poskytovanie sluţieb ich elektronizáciou, budú
zniţovať náklady a skvalitňovať rozhodovanie vo verejnej správe.
Konkrétnym cieľom tejto ŠU so zameraním na sluţby eGovernmentu na
centrálnej úrovni t. j. na úrovni úsekov štátnej správy je navrhnúť pre túto
úroveň kľúčové projekty vrátane spôsobu ich implementácie so zreteľom
na naplnenie cieľov OPIS efektívnym a najúčinnejším spôsobom, tak aby
boli v súlade s celkovou architektúrou Informačných systémov verejnej
správy, definovanou v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy.
Cieľom ŠU je navrhnúť na úrovni samosprávy kľúčové projekty vrátane
spôsobu ich implementácie so zreteľom na naplnenie cieľov OPIS
efektívnym a najúčinnejším spôsobom, tak aby boli v súlade s celkovou
architektúrou informačných systémov verejnej správy, definovanou
v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy. ŠU bola realizovaná
formou čiastkových výstupov. Dodávateľ spôsob plnenia rozdelil

29.9.2009

29.9.2009

29.9.2009

ŠU zameraná na rozvoj
komunikačno-technologickej
infraštruktúry informačných systémov
verejnej správy na centrálnej úrovni
ŠU zameraná na rozvoj
komunikačno-technologickej
infraštruktúry informačných systémov
verejnej správy na úrovni samosprávy

v postupnosti predkladania čiastkových ŠU a výziev pre vyššie územné
celky, krajské mestá, obce a dátové centrum miest a obcí.
Cieľom uvedenej ŠU bolo vypracovanie detailnej koncepcie architektúry
komunikačno-technologickej infraštruktúry na centrálnej úrovni,
identifikácia zmien potrebných pri prechode na novo navrhnutú
komunikačno-technologickú infraštruktúru.
Cieľom uvedenej ŠU bolo vypracovanie detailnej koncepcie architektúry
komunikačno-technologickej infraštruktúry na úrovni samosprávy,
identifikácia zmien potrebných pri prechode na novo navrhnutú
komunikačno-technologickú infraštruktúru.

15.4.2010

15.4.2010

ŠU projektov prioritnej osi 2 OPIS – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
ŠU PO2 OPIS

Cieľom ŠU je čiastková analýza kultúrneho sektora, identifikácia
poţiadaviek a potrieb kultúrnych organizácií v strednodobom horizonte do
roku 2013. Hlavným výstupom ŠU je identifikácia informačných zdrojov,
ktoré budú predmetom digitalizácie a zároveň návrh efektívnych modelov
ich sprístupňovania.

22.1.2010

ŠU projektov prioritnej osi 3 OPIS – Zvýšenie prístupnosti k širokopásmového internetu
ŠU PO3 OPIS

Predmetom štúdie je výstavba širokopásmovej infraštruktúry, portfólio
a dostupnosť sluţieb, návrh štandardov, metodiky a podkladov v zmysle
poţiadaviek štrukturálnych fondov a legislatívna regulácia. Práce na štúdii
boli rozdelené do troch vzájomne nadväzujúcich a spolu súvisiacich častí.
Prvá časť podrobne mapuje prostredie širokopásmového internetu
v podmienkach SR. Druhá časť sa zaoberá analytickými moţnosťami
v súvislosti s naplnením cieľov prioritnej osi. Tretia časť sa zaoberá
návrhom riešení.

11.9.2009

Dátum platnosti
zmluvy/dodatku
o nenávratnom
finančnom príspevku

MV SR

18.11.2008

29.9.2009

9 294 297

6 999 535

2 294 762

SP

22.12.2008

7.10.2009

33 193 920

24 998 341

8 195 579

MPSV a R

22.12.2008

5.11.2009

33 193 920

24 998 341

8 195 579

IS registra fyzických osôb

MV SR

30.1.2009

2.10.2009

21 576 048

16 248 922

5 327 126

1.1

IS identifikátor fyzických osôb

MV SR

30.1.2009

2.10.2009

12 613 689

9 499 369

3 114 320

1.1

Elektronické sluţby katastra
nehnuteľností

ÚGKK SR

30.1.2009

29.9.2009

33 691 828

25 373 316

8 318 512

1.1

Kontrolórsky IS NKÚ

NKÚ SR

24.3.2009

25.11.2009

3 520 000

2 650 912

869 088

1.1

Elektronické sluţby zdravotníctva

MZ SR

19.5.2009

25.11.2009

40 000 000

30 124 000

9 876 000

Opatrenie

Dátum vyhlásenia
výzvy

Alokácia finančných prostriedkov na výzvu
(max. suma NFP) v €

Predkladateľ

Typ výzvy
(NP: Národný projekt)

Tabuľka č. 2: Stav výziev prioritnej osi 1 OPIS vyhlásených do 31.12.2009

1.1

Elektronizácia sluţieb matriky

1.1

Elektronizácia sluţieb Sociálnej
poisťovne

1.1

Elektronické sluţby MPSV a R SR
na úseku výkonu správy štátne
sociálne dávky, sociálna pomoc a
pomoc v hmotnej núdzi

1.1

2

Spolu

Z toho
Štrukturálne
fondy
/Kohézny
Štátny
fond
rozpočet

1.1

IS registra adries

MV SR

4.5.2009

10.3.2010

8 298 480

6 249 585

2 048 895

1.1

Elektronické sluţby katastra
nehnuteľností – ZB GIS

ÚGKK SR

7.5.2009

25.11.2009

9 460 266

7 124 526

2 335 740

1.1

Elektronická identifikačná karta

MV SR

18.6.2009

8.3.2010

46 500 000

35 019 150

11 480 850

1.1

Elektronické sluţby centrálneho
elektronického priečinka

MF SR

28.8.2009

-

17 017 000

12 815 503

4 201 497

1.1

Elektronické sluţby centrálnej
ohlasovne

MV SR

17.7.2009

-

14 099 668

10 618 460

3 481 208

1.1

Elektronické sluţby národnej
evidencie vozidiel

MV SR

17.7.2009

-

30 440 000

22 924 364

7 515 636

1.1

Elektronické osvedčenie
o evidencii vozidla

MV SR

30.6.2009

30.12.2009

26 000 000

19 580 600

6 419 400

1.1

Elektronické sluţby mobilných
jednotiek MV SR

MV SR

17.7.2009

-

40 000 000

30 124 000

9 876 000

1.1

Elektronické sluţby Štatistického
úradu

ŠÚ SR

30.6.2009

10.3.2010

22 600 000

17 020 060

5 579 940

1.1

Elektronické sluţby verejného
obstarávania

ÚVO

30.9.2009

-

3 485 400

2 624 855

860 545

1.1

Elektronické sluţby spoločných
modulov ÚPVS a prístupových
komponentov

ÚV SR

3.12.2009

-

47 447 000

35 732 336

11 714 664

1.2

Elektronizácia sluţieb VÚC

VÚC

2.6.2009

-

31 500 000

26 775 000

4 725 000

1.2

Elektronizácie sluţieb Krajských
miest

VÚC

28.8.2009

-

22 000 000

18 700 000

3 300 000

505 931 516

386 201 174

119 730 342

Spolu za prioritu
* Údaje sú k 30.4.2010.

V rámci prvej prioritnej osi OPIS - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb boli v roku 2009
vyhlásené výzvy v celkovej hodnote 430 249 379 Eur. Výzvy v rámci druhej prioritnej osi - Rozvoj pamäťových
a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry a tretej prioritnej osi - Rozvoj pamäťových a fondových
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry v roku 2009 vyhlásené neboli.
Štúdia uskutočniteľnosti pre PO 2 OPIS, na ktorú má nadviazať vyhlasovanie výziev, bola z dôvodu zásadných
výhrad sprostredkovatešského orgánu Ministerstva kultúry SR a partnerských inštitúcií voči navrhovaným
riešeniam implementácie v štúdii schválená aţ 22. 1. 2010. Z uvedeného dôvodu sa vyhlasovanie výziev na
národné projekty očakáva v druhej polovici roka 2010.
Deklarované vyhlásenie výziev v rámci PO 3 OPIS je oneskorené v súvislosti s nutnosťou zakomponovania
princípov európskej politiky uvedených v Oznámení Európskej komisie – Usmernenia Spoločenstva pre
uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zvádzaním širokopásmových sietí do riadiacej
a podpornej dokumentácie PO3 OPIS a nutnosťou prípravy notifikácie štátnej pomoci pre národné projekty a
dopytovo orientované projekty PO3 OPIS. V zmysle záverov Výročného stretnutia k OPIS konaného v Bruseli
dňa 14.12.2009 muselo byť vypísanie prvých výziev na uvedené projekty PO3 OPIS odloţené do doby
schválenia predmetnej notifikácie Európskou komisiou.
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Stručné hodnotenie projektov realizovaných v rámci Koncepcií rozvoja informačných systémov
Podľa princípov stanovených Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy (ďalej „NKIVS“) vypracovali
subjekty verejnej správy svoje Koncepcie rozvoja informačných systémov, ktoré sú základným strategickým
dokumentom povinných osôb v oblasti rozvoja informačných systémov verejnej správy, zameraným na
digitalizáciu úsekov správy v súlade s ich vecne vymedzenými kompetenciami. Tieto koncepcie Ministerstvo
financií Slovenskej republiky (ďalej „MF SR“) hodnotilo z hľadiska súladu s architektúrou integrovaného
informačného systému verejnej správy, so štandardmi, pouţitými číselníkmi a interoperabilitou. MF SR na
základe § 4 ods. 1) písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy schválilo 38
koncepcií rozvoja informačných systémov orgánov štátnej správy a 14 koncepcií rozvoja informačných systémov
orgánov samosprávy.
II. časť
Všeobecný stav a pokrok v oblasti informatizácie spoločnosti, medziročný posun a medzinárodné
porovnania
Dostupnosť a vyuţívanie elektronických sluţieb verejnej správy
Slovensko pri budovaní elektronických sluţieb verejnej správy (ďalej „eGovernment“) patrí medzi krajiny
s najrýchlejším – výrazne nadpriemerným rastom v rámci Európskej únie (ďalej „EÚ“). V novembri 2009 zverejnila
Európska komisia (ďalej „EK“) najnovšie porovnávanie v oblasti eGovernment sluţieb1. V správe sa konštatuje,
ţe za posledné dva roky sa Slovenská republika výrazne zlepšila v úrovni eGovernment sluţieb a bola zaradená
do kategórie 8 štátov s rýchlym medziročným postupom. V dostupnosti 20 eGovernment sluţieb poskytovaných
elektronicky sme obsadili 23. miesto v rámci 31 hodnotených krajín Európy. V oblasti sofistikovanosti 20 online
eGovernment sluţieb dosiahla SR 25. miesto v rámci 31 krajín Európy.
V porovnaní jednotlivých typov eGovernment sluţieb dosiahla SR lepšie hodnotenia v oblasti eGovernment
sluţieb pre podnikateľov, kde s výnimkou online štatistických sluţieb (dosiahnutá 80 % sofistikovanosť
elektronickej sluţby) a elektronických sluţieb povolení ţivotného prostredia (dosiahnutá 19 % sofistikovanosť
elektronickej sluţby) dosahuje 100 % sofistikovanosť eGovernment sluţieb uţ v súčasnosti. Slabšie hodnotenie
pretrváva v oblasti eGovernment sluţieb pre občanov, kde iba v dani z príjmu, vyhľadávaní pracovných
príleţitostí a osobných dokladoch dosahuje SR v súčasnosti 100 % sofistikovanosť. eGovernment sluţby
v oblasti príspevkov sociálneho zabezpečenia, registrácie motorových vozidiel, verejných kniţníc, zápisov na
vysoké školy a oznámení o presťahovaní dosahujú v sofistikovanosti elektronických sluţieb hodnoty 50 % a viac.
eGovernment sluţby ako stavebné povolenie, oznámenie polícii, rodný a sobášny list, ako aj zdravotnícke sluţby
dosahujú v sofistikovanosti elektronických sluţieb hodnoty pod 50 %. Napriek nízkej dostupnosti eGovernment
sluţieb pre občanov, je pouţívanie existujúcich eGovernment sluţieb vyššie ako priemer EU. V pouţívaní
eGovernment sluţieb podnikateľmi dosahuje Slovensko jednu z najvyšších hodnôt v EÚ (92 % oproti priemeru
EÚ 71 %).
Tabuľka č. 3: Rozvoj eGovernmentu v SR a EÚ
Indikátor rozvoja informačnej spoločnosti
dostupnosť eGovernment sluţieb
sofistikovanosť eGovernment sluţieb
populácia pouţívajúca eGovernment sluţby
podniky pouţívajúce eGovernment sluţby
% základných sluţieb pre obyvateľov k dispozícii plne online
% základných sluţieb pre podnikateľov k dispozícii plne online

SR 2006

SR 2009

20 %
50 %
32 %
77 %
8%
38 %

55 %
72 %
31 %
92 %
33 %
88 %

Zdroj: Eurostat, European Commission (8th Benchmark Measurement Report 2009)
1

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2009.pdf
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EÚ27
2009
74 %
83 %
30 %
71 %
66 %
86 %

Zlepšujúcu sa tendenciu má aj dostupnosť informačných zdrojov verejnej správy prostredníctvom portálov.
Všetky orgány verejnej správy vrátane vyšších územných celkov a takmer všetkých obcí majú verejne prístupné
webové sídlo, kde sú dostupné informácie pre občana, napr. kontakt, úradné hodiny, dokumenty a ďalšie
náleţitosti. Z verejne prístupnej internetovej stránky si môţe prijímateľ sluţby stiahnuť tlačivá, formuláre alebo iné
dokumenty potrebné pre začatie administratívneho spracovania príslušnej verejnej sluţby. Dôleţitú úlohu
v sprístupňovaní informačných zdrojov verejnej správy prostredníctvom portálov zohráva Ústredný portál verejnej
správy2 (ďalej „ÚPVS“). Informačný obsah portálu je permanentne aktualizovaný a funkčnosť portálu sa neustále
zlepšuje. V roku 2009 bola prostredníctvom ÚPVS sprevádzkovaná elektronická sluţba „všeobecné podanie“.
Sluţba umoţňuje pouţívateľom podávať elektronické podania na vybrané inštitúcie verejnej správy, ktoré sa k
tejto sluţbe prihlásili. Ku koncu roka 2009 bolo prihlásených 528 subjektov verejnej správy. Kaţdoročne sú
prostredníctvom ÚPVS zverejňované tlačivá pre ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie. V roku 2009
túto sluţbu vyuţilo cca 900 tisíc osôb.
Úroveň elektronických sluţieb samospráv
V roku 2009 sa uskutočnil monitoring úrovne sofistikovanosti (v prípade elektronických sluţieb stupňa ich
elektronizácie) sluţieb samospráv s pouţitím metodiky EÚ1.
Určenie úrovne sofistikovanosti elektronickej sluţby vychádza z nasledovného hodnotenia:
1. úroveň – Poskytovanie informácií ako je kontakt, úradné hodiny a pod. na verejne prístupnej internetovej
stránke. Úroveň sa označuje ako informatívna.
2. úroveň – Z verejne prístupnej internetovej stránky si môţe prijímateľ sluţby stiahnuť úradné tlačivá, formuláre
alebo iné dokumenty potrebné pre začatie spracovania príslušnej verejnej sluţby. Úroveň je
jednosmerne interaktívna.
3. úroveň - Prijímateľ sluţby môţe nielen získať tlačivá potrebné k vyuţitiu príslušnej verejnej sluţby, ale aj tieto
tlačivá spätne odoslať. Úroveň je obojsmerne interaktívna.
4. úroveň - Na verejne prístupnej internetovej stránke má prijímateľ sluţby moţnosť kompletne elektronicky
vyuţiť príslušnú elektronickú sluţbu (vrátane sledovania, prijatia rozhodnutia a uskutočnenia
finančnej transakcie). Poskytovaná sluţba sa realizuje bez priameho kontaktu medzi
poskytovateľom a prijímateľom sluţby. Úroveň je označovaná ako transakčná.
5. úroveň – Na verejne prístupnej internetovej stránke sú automatizovane poskytované elektronické sluţby na
základe sociálneho a ekonomického profilu prijímateľa sluţby, resp. udalostí bez priameho podnetu
prijímateľa sluţby. Úroveň je označovaná ako personalizovaná (automatizovaná).
Monitorovaných bolo 177 miest a mestských častí SR. Najprv sa uskutočnil skríning poskytovaných
elektronických sluţieb, ktoré umoţňovali elektronickú komunikáciu medzi mestom/úradom a občanom/firmou. Boli
identifikované všetky dostupné elektronické sluţby samospráv v jednotlivých mestách a boli rozdelené do skupín,
tak aby bolo umoţnené ich porovnávanie. Následne sa kaţdej elektronickej sluţbe priradila úroveň
sofistikovanosti (od 1. úrovne do 5. úrovne).
Hlavné zistenia monitoringu boli nasledovné:
Najvyššia dosiahnutá úroveň sofistikovanosti poskytovaných elektronických sluţieb samospráv bola
úroveň 3. To znamená, ţe elektronické sluţby splnili kritérium prítomnosti interaktívneho formulára.
Ţiadne mesto však neposkytlo sluţby na úrovni 4, ktorá vyţaduje moţnosť úplného online spracovania
ţiadosti vrátane uskutočnenia finančnej transakcie, ak je potrebná.
Väčšinu ponúkaných elektronických sluţieb tvorili sluţby úrovne 1. Sluţieb úrovne 2 bolo výrazne menej
a elektronických sluţieb na úrovni 3 bol uţ len veľmi malý počet.
Veľké mestá zväčša ponúkali kvantitatívne viac elektronických sluţieb, ale táto tendencia nie je úplne
jednoznačná. Existujú malé mestá s veľkou ponukou a naopak veľké mestá s niţšou ponukou
elektronických sluţieb.

2

http://portal.gov.sk
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Graf č.1: Rozdelenie sluţieb podľa dosiahnutej úrovne sofistikovanosti

Hodnotenie dosiahnutej úrovne elektronických sluţieb dokumentuje graf č.1. Celkový počet sluţieb na úrovni 1 je
894 (77 %), na úrovni 2 je 255 (21 %) a na úrovni 3 je iba 17 (2 %) elektronických sluţieb. V zásade moţno
konštatovať, ţe platí vzťah závislosti medzi veľkosťou mesta a počtom ponúkaných elektronických sluţieb. Čím
väčšie mesto, tým väčšia pravdepodobnosť, ţe počet ponúkaných elektronických sluţieb bude vyšší. K mestám
s najvyšším počtom sluţieb na úrovni 3 patrí Martin (9 sluţieb) a Turčianske Teplice (5 sluţieb).
Graf č. 2: Priemerné počty sluţieb v mestách

Spokojnosť občanov a podnikateľov s elektronickými sluţbami verejnej správy
Hlavným cieľom Slovenska pri budovaní platformy eGovernmentu je viesť proces elektronizácie verejnej správy v
súlade s potrebami a očakávaniami tých, ktorým má eGovernment slúţiť. MF SR v roku 2009 zrealizovalo
v segmente populácia SR a v segmente podniky a organizácie II. ročník prieskumného projektu Spokojnosť
s vybranými elektronickými sluţbami verejnej správy3. Projekt zmapoval reálnu situáciu v oblasti znalosti,
vyuţívania, hodnotenia kvality a spokojnosti s dvadsiatimi základnými elektronickými sluţbami verejnej správy
z pohľadu súčasných alebo potenciálnych uţívateľov. Projekt poskytol odpovede na otázky vnímania a znalosti
samotného eGovernmentu, ochoty ho vyuţívať, dôvery v takýto proces riešenia úradných záleţitostí a načrtol
očakávania uţívateľov.
3

http://www.informatizacia.sk/aktuality-prieskum-/6597c
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Podľa výsledkov projektu moţno konštatovať, ţe takmer 48 % populácie SR uţ vyuţilo internet pri riešení aspoň
jednej sledovanej úradnej záleţitosti. Samotný pojem eGovernment zatiaľ nie je u občanov veľmi zauţívaný,
naopak pojem elektronické sluţby verejnej správy správne identifikuje takmer 40 % respondentov. Jedným
z pozitívnych zistení prieskumu je, ţe občania postupne uprednostňujú tzv. online komunikáciu s úradmi verejnej
správy (pomocou internetu). Výhody vyuţívania elektronických sluţieb verejnej správy ako úspora času,
zjednodušenie procesov pri vybavovaní, šetrenie cestovných nákladov, časová neobmedzenosť pri vybavovaní
a iné, patria medzi najvýznamnejšie deklarované pozitíva eGovernmentu na Slovensku. Jednou z foriem, ako
podporiť u občanov záujem o vyuţívanie elektronických sluţieb, je poskytnúť im kompletné a aktuálne informácie
o moţnostiach eGovernmentu. V tejto oblasti prieskum ukázal značné rezervy, pretoţe len necelých 26 %
populácie pozná webové sídlo www.portal.gov.sk, ktoré je vytvorené práve pre tento účel. Znalosť ÚPVS je
nízka aj vo firmách. Len 36 % firiem portál pozná a 66 % z tých, čo ho poznajú, ho aj vyuţívajú. Hlavnou príčinou
jeho nevyuţívania je nedostatočná informovanosť o existencii portálu.
Graf č. 3: Znalosť webového sídla ÚPVS – medziročné porovnanie, populácia 18+
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Zdroj: Spokojnosť s vybranými elektronickými sluţbami verejnej správy 2009

Ďalšou cieľovou skupinou projektu boli uţívatelia elektronických sluţieb verejnej správy. Táto časť projektu bola
zameraná na sledovanie indexov spokojnosti (61,5 bodov zo 100), indexu odporúčania vyuţitia internetu pri
riešení úradných záleţitostí (73,9 bodov zo 100) a indexu opätovného elektronického spôsobu riešenia (81,2
bodov zo 100). Všetky namerané indexy vstúpili do výpočtu indexu lojality, ktorého prostredníctvom je vyjadrený
celkový postoj uţívateľov k sledovaným elektronickým sluţbám verejnej správy. Index lojality dosiahol výšku 72,2
bodov na 100 stupňovej škále a svedčí o priaznivom prijatí elektronických sluţieb verejnej správy. Namerané
hodnoty indexov sú východiskové, aţ ich sledovaním a porovnaním v čase bude moţné analyzovať správnosť
nastavenej stratégie vývoja sledovaných elektronických sluţieb verejnej správy.
Graf č. 4: Index spokojnosti, Index odporúčania a Index opätovného spôsobu riešenia, n = počet respondentov
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Prieskum vo firmách ďalej potvrdil vysoké vyuţívanie internetu (98,7 %), ako aj vyššie percento vyuţívania
sledovaných elektronických sluţieb verejnej správy. 58 % firiem uviedlo, ţe pri riešení aspoň jednej zo
sledovaných úradných záleţitostí vyuţili internet (o 10 % viac ako v populácií SR).
Na základe výsledkov indexu odporúčania (79,4 bodov zo 100) a indexu opätovného elektronického spôsobu
riešenia úradnej záleţitosti (78,8 bodov zo 100) moţno konštatovať, ţe firmy majú v budúcnosti tendenciu
intenzívne vyuţívať výhody elektronických sluţieb verejnej správy, ktoré si jasne uvedomujú. Skúsenosti v tejto
oblasti vedú firmy k pomerne slušnému indexu spokojnosti (65,9 bodov zo 100). Dôvodmi nespokojnosti sú
nekomplexnosť elektronickej sluţby (nemoţnosť vybaviť ju plne elektronicky) a neinformovanosť o moţnostiach
elektronického riešenia sluţieb verejnej správy. Index lojality v biznis segmente dosahuje hodnotu 74,7 bodov, čo
je o 2,5 bodu viac ako v rezidenčnom segmente.
Graf č. 5: Index spokojnosti, Index odporúčania a Index opätovného elektronického spôsobu riešenia,
n = počet respondentov

Skutočnosť, ţe v súčasnosti sa nie všetky prieskumom sledované elektronické sluţby verejnej správy dajú
vybaviť plne elektronicky, ako aj fakt, ţe to občania zatiaľ ani neočakávajú, nahráva pomerne nízkej náročnosti
na samotné elektronické sluţby verejnej správy. Ak dnes aţ 56 % populácie SR, ktorá niekedy vyuţila moţnosť
vybaviť úradnú záleţitosť pomocou internetu, deklaruje, ţe ich súčasná úroveň viac-menej zodpovedá jej
potrebám a predstavám, uţ o rok to tak nemusí byť. Neustále zvyšujúcou sa digitálnou gramotnosťou
obyvateľstva moţno očakávať stúpajúcu tendenciu aj v oblasti nárokov občanov na elektronizáciu verejnej
správy. Opakovaným monitorovaním jednotlivých atribútov, definovaných v projekte a meraných v cieľových
skupinách bude moţné presnejšie definovať postupy v procese vytvárania modernej elektronickej verejnej
správy, zodpovedajúcej potrebám a záujmom súčasných a potenciálnych uţívateľov.
Vyuţitie internetu
Čoraz viac občanov Slovenska je online. Uţ tradične má Slovensko nadpriemerný počet pravidelných uţívateľov
internetu v porovnaní s EÚ27, kde dosahuje 60 %. Počet obyvateľov Slovenska, ktorí internet vyuţívajú
pravidelne najmenej raz za týţdeň, narástol z 62 % v roku 2008 na 66 % v roku 2009, pričom väčšina z nich sa
pripája takmer denne. Oproti EÚ27 so 4 %, je na Slovensku 10 % jednotlivcov, ktorí vyuţívajú na prístup k
internetu mobilné telefóny (prostredníctvom UTMS 3G), pričom medziročný nárast vo vekovej skupine do 34
rokov je viac ako dvojnásobný a najvýraznejší je u študentov a v skupine s niţším vzdelaním. Štatistiky v oblasti
pravidelného pouţívania internetu vykazujú zvýšenú mieru digitálnej integrácie, dôkazom čoho je, ţe počet
pouţívateľov patriacich do znevýhodnených skupín (ľudia na dôchodku a ekonomicky neaktívni, mladí ľudia
s niţším vzdelaním a ľudia vo vekovej skupine 55 – 74 s vyšším vzdelaním) rástol najrýchlejšie, pričom kategória
nezamestnaných zaznamenala aţ 23% medziročný nárast. Najčastejším miestom, odkiaľ obyvatelia pristupujú
k internetu, je domov, pričom to platí aj pre obyvateľov ţijúcich v riedko osídlených oblastiach (menej ako 100
obyvateľov na km2). Počet obyvateľov pristupujúcich k internetu z domova pritom v obidvoch prípadoch plynulo
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stúpa a v riedko osídlených oblastiach je dokonca vyšší ako porovnateľný priemer EÚ27. Počet obyvateľov
pristupujúcich k internetu z iného miesta ako domov, z pracoviska a z miesta vzdelávania sa v posledných dvoch
rokoch nezmenil, tento trend je badateľný aj pre EÚ27.
S 22 % má Slovensko oproti EÚ27 s 30 % niţšiu mieru populácie, ktorá nikdy nevyuţila internet. Táto miera
významne rastie so zvyšujúcim sa vekom respondentov a tieţ ju do značnej miery ovplyvňuje úroveň vzdelania.
Vo vekovej skupine 55 aţ 74-ročných s niţším vzdelaním dosahuje aţ 89 % a vysoká je aj v skupine ekonomicky
neaktívnych obyvateľov. Najčastejšie udávaným dôvodom, pre ktorý 40 % slovenských domácností bez internetu
nemá prístup k internetu je, ţe ho nepotrebujú, pretoţe pre nich nie je uţitočný alebo zaujímavý, pričom toto
percento sa uţ tri roky drţí na zhruba rovnakej hodnote a je vyššie v porovnaní s EÚ27, kde má percento
domácností bez internetu udávajúcich tento dôvod klesajúcu tendenciu. Druhým najčastejším dôvodom
udávaným slovenskými domácnosťami je moţnosť prístupu k internetu na inom mieste ako doma. Pozitívnou
správou je, ţe počet domácností, ktoré nemajú internet z dôvodov ako vysoká cena prístupu k internetu či vysoká
cena potrebného zariadenia, v poslednom sledovanom roku 2009 klesol o polovicu.
Pre súčasnosť je charakteristické intenzívne vyuţívanie vyspelých internetových sluţieb, pričom obyvatelia rýchlo
menia svoje návyky, prijímajú a osvojujú si nové spôsoby komunikácie a získavania informácií. Slovensko má
oproti EÚ27 vyššie percento obyvateľov, ktorí sa venovali online aktivitám v 7 z 15 sledovaných aktivít. Ide
najmä o aktivity ako prijímanie a posielanie elektronickej pošty, hranie a sťahovanie počítačových hier, obrázkov,
filmov a hudby, čítanie a sťahovanie online novín a časopisov, telefonovanie a video hovory. Naopak, oproti
EÚ27 zaostávame najmä v online aktivitách ako vyuţitie internetu na školenie a vzdelávanie, na konzultácie
s cieľom vzdelávania či vyhľadávanie informácií o ňom. Vyuţívanie všetkých sledovaných sluţieb na Slovensku
má rastúcu tendenciu, pričom najvýraznejší medziročný posun nastal v počúvaní internetového rádia a sledovaní
internetovej televízie a vo vyuţívaní internetového telefonovania a video hovorov. Oproti 35 % v EÚ27, na
Slovensku vyuţíva internet pre vyspelé komunikačné aktivity 44 % obyvateľov, pričom k najviac vyuţívaným sa
radia telefonovanie cez internet (najobľúbenejšie u mladých, vyuţitie stúpa s úrovňou vzdelania a výškou príjmu),
chatovanie (najvyuţívanejšie u študentov a mladých ľudí do 24 rokov, pričom nezáleţí na výške vzdelania,
v strednej vekovej skupine uţ výška vzdelania výrazne ovplyvňuje častosť chatovania, ktorá výrazne klesá vo
vekovej skupine po 55 rokov ) a zapájanie sa do online diskusií. Najmenej populárne je čítanie a vytváranie
blogov.
Vyuţívaním internet bankingu a získavaním informácií a tovaroch a sluţbách sa obyvatelia Slovenska blíţia
k priemeru EÚ27, naopak zaostávajú v online objednávaní tovarov a sluţieb a tieţ je viac jednotlivcov, ktorí si
tovar alebo sluţby online nikdy neobjednali, najmä z dôvodu uprednostňovania osobného nákupu a potreby
produkt vidieť. K najobľúbenejším, tak ako v predchádzajúcich rokoch, patrí online objednávanie oblečenia
a športových potrieb, tovaru pre domácnosť (nábytok, hračky), kníh, dovolenky a vstupeniek na podujatia, pričom
tieto tovary si objednáva prevaţne veková skupina 25 aţ 34-ročných. Z pohľadu súkromného sektora je na
Slovensku o 10 % viac podnikateľov vyuţívajúcich internet pre bankové a finančné sluţby ako v EÚ27. Oproti
EÚ27 podnikatelia o polovicu menej predávajú online a vyuţívajú online nákup od dodávateľov. Z analýzy
dostupných údajov vyplýva, ţe napriek tomu obrat podnikateľov z predaja cez internet ako percento z celkového
obratu za posledný rok vzrástol z 8 % na 12 %, čím sa Slovensko tesne priblíţilo hodnotám EÚ27. V oblasti
sledovaných aplikácií elektronického podnikania (eBusiness) dosahuje Slovensko všeobecne nadpriemerné
výsledky, či uţ ide o integrovanie interných podnikateľských procesov, automatickú elektronickú výmenu
obchodných dokumentov so zákazníkmi či dodávateľmi, alebo pouţívanie systémov na riadenie vzťahu so
zákazníkmi.
Tabuľka č. 5: Pouţívanie internetu v SR a EÚ, reprezentatívny výber z ukazovateľov
SR 2008
INDIKÁTOR ROZVOJA INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI (AKO % POPULÁCIE)
PRAVIDELNÍ POUŢÍVATELIA INTERNETU (MIN. 1X ZA TÝŢDEŇ)
ČASTÍ POUŢÍVATELIA INTERNETU (TAKMER KAŢDÝ DEŇ)
NIKDY NEPOUŢILI INTERNET
POUŢÍVANIE INTERNETOVÝCH SLUŢIEB (AKO % POPULÁCIE)
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62 %
44 %
25 %

SR 2009
66 %
49 %
22 %

EÚ27
2009
60 %
48 %
30 %

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O TOVAROCH A SLUŢBÁCH
VYTVÁRANIE VLASTNÉHO OBSAHU
POSIELANIE EMAILOV
ONLINE ČÍTANIE NOVÍN A ČASOPISOV
INTERNET BANKING
VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ ZA ÚČELOM VZDELÁVANIA
ABSOLVOVANIE ONLINE KURZOV VZDELÁVANIA
POČÚVANIE RÁDIOVÝCH STANÍC ALEBO POZERANIE TV
TELEFONOVANIE, VIDEOHOVORY
OBJEDNÁVANIE TOVAROV A SLUŢIEB PRE OSOBNÚ POTREBU (ZA POSLEDNÝ
ROK)
ZDROJ: EUROSTAT

49 %
4%
58 %
34 %
24 %
14 %
1%
17 %
30 %

50 %
7%
61 %
35 %
26 %
15 %
1%
25 %
35 %

51 %
20 %
57 %
31 %
32 %
31 %
5%
24 %
17 %

23 %

28 %

37 %

Vývoj v oblasti zavádzania širokopásmového prístupu
Rok 2009 je v oblasti širokopásmového pripojenia charakterizovaný zrýchleným tempom rastu. Hustota pevného
širokopásmového pripojenia obyvateľov podľa štatistiky Európskej komisie4 vzrástla o 3,9 percentuálneho bodu z
10,9 % populácie v januári 2009 na 14,8 % v januári 2010, čo predstavuje 803 189 širokopásmových pripojení
v pevnej sieti. Ide o jeden z popredných rastov v EÚ v oblasti nových pevných širokopásmových pripojení na 100
obyvateľov. Úrovne ponúkaných rýchlostí širokopásmových pripojení na slovenskom trhu sa oproti
predchádzajúcemu roku zvýšili, 59,07 % pevných širokopásmových pripojení ponúka rýchlosť v rozmedzí 2 -10
Mbit/s a 22,11 % viac neţ 10 Mbit/s.
Hoci je digitálna účastnícka prípojka po metalických vedeniach DSL stále technológia, ktorá si získala najväčší
počet účastníkov, najvýznamnejší rast podielu na trhu zaznamenala technológia optických pripojení FTTH.
V rozvoji optického pripojenia, je Slovensko jedna z najvýkonnejších krajín, pokiaľ ide o pomer FTTH/B a
celkového počtu pevných širokopásmových pripojení. Podľa hodnotenia krajín z júna 2009, ktoré pripravila
organizácia FTTH Council Europe5 zdruţujúca viac ako 100 výrobcov a telekomunikačných firiem, Slovensko
obsadilo 9. priečku v penetrácii optického pripojenia FTTH/B. Tieto výsledky sú pre SR, ako nového hráča, veľmi
priaznivé, keďţe sme sa umiestnili po boku telekomunikačne najvyspelejších krajín ako Švédsko, Fínsko,
Holandsko.
So zlepšujúcimi sa parametrami a dostupnosťou sa zvyšuje aj penetrácia mobilného širokopásmového pripojenia.
Širokopásmový prístup zaloţený na mobilných technológiách je úspešný najmä v Rakúsku (15,1 %), Švédsku
(11,9%), Portugalsku (16,1 %) a Írsku (10,5 %). Priemerná penetrácia mobilného širokopásmového pripojenia
v krajinách EÚ bola podľa štatistiky EK vypracovanej podľa metodiky Výboru pre elektronické komunikácie
(COCOM6) na úrovni 5,2 %. Mobilné širokopásmové pripojenie sa úspešne rozvíja aj na Slovensku. Podľa
uvedenej štatistiky dosahovala penetrácia v SR k januáru 2010 5,1 %, t. j. desatina percenta nad európskym
priemerom.
Aj napriek pozitívnemu trendu rozvoja širokopásmového pripojenia na Slovensku a dobrej pozícii v penetrácii
mobilného širokopásmového pripojenia, Slovensko naďalej zaostáva v penetrácii pevného širokopásmového
pripojenia obyvateľov za priemerom EÚ, ktorý bol podľa uvedenej štatistiky EK k januáru 2010 na úrovni 24,8 %.
Zlepšenie tohto nepriaznivého stavu sa očakáva realizáciou projektov na budovanie širokopásmových
prístupových a regionálnych sietí financovaných z prostriedkov tretej prioritnej osi OPIS.

Metodika COCOM: pevné širokopásmové pripojenie s nepretrţitým prístupom a prenosovou rýchlosťou smerom ku
koncovému uţívateľovi vyššou alebo rovnou 144 kbi/s
5 http://www.ftthcouncil.eu/documents/press_release/PR_EU_rankings_Final.pdf
6 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/comm_committee/index_en.htm
4
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Tabuľka č. 6: Rozvoj internetu v SR a EÚ (2008 - 2009)
SR

Indikátor rozvoja informačnej spoločnosti
domácnosti s pripojením na internet
domácnosti s pripojením na širokopásmový internet
podniky s pripojením na internet
podniky s pripojením na širokopásmový internet
hustota širokopásmového internetu (% populácie)
Prístup na internet s vyuţitím mobilného telefónu cez UMTS
(3G) (% jednotlivcov)
Bezdrôtového prístup na internet s vyuţitím notebooku
mimo práce a domova (% jednotlivcov)

PRIEMER EÚ 27
2008
2009
60 %
65 %
49 %
56 %
93 %
94 %
81 %
83 %
21,7 %
24,8 %

2008
58 %
35 %
96 %
79 %
10,9 %

2009
62 %
42 %
98 %
78 %
14,8 %

5%

10 %

3%

4%

9%

16 %

12 %

17 %

Zdroj: Eurostat

Pokrok v oblasti digitálnej gramotnosti
Podľa výsledkov tretieho ročníka projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku 20097 sa celková digitálna
gramotnosť populácie SR v roku 2009 zvýšila. Projekt od roku 2005 mapuje úroveň schopnosti širokých vrstiev
obyvateľstva pouţívať informačno-komunikačné technológie (ďalej „IKT“). Kým v roku 2005 predstavoval index
digitálnej gramotnosti hodnotu 0,33 bodu, v roku 2007 hodnotu 0,37 bodu, v roku 2009 stúpol tento index na 0,44
bodu (maximálna hodnota indexu je 1 bod). Slovensko sa za posledné štyri roky dostalo v oblasti digitálnej
gramotnosti podľa spomenutej štúdie Digitálna gramotnosť na Slovensku 2009 z nízkej na strednú úroveň.
Graf č. 6: Vývoj digitálnej gramotnosti populácie SR v rokoch 2005 - 2009

Zdroj: http://www.ivo.sk/buxus/docs//vyskum/subor/Digigram_2009_ppt.pdf

Výskum potvrdil priaznivý vývoj v schopnosti ľudí vyuţívať počítač a internet na vzájomnú komunikáciu
prostredníctvom elektronickej pošty, chatu, internetového telefonovania, diskusných fór alebo čoraz
populárnejších sociálnych sietí. Posun bol zaznamenaný aj v zručnosti ovládať počítače a periférne zariadenia a
v práci s rôznymi typmi softvéru. Významný posun nastal aj v schopnosti pracovať s informáciami a sluţbami vo
virtuálnom priestore internetu či lokálnych počítačových sietí, ako napr. vyhľadávanie a sťahovanie informácií,
registrácia a vyuţívanie elektronických sluţieb. Priaznivý trend sa ukázal aj z pohľadu regionálneho vývoja
digitálnej gramotnosti. Banskobystrický a Ţilinský región dobiehajú Bratislavský kraj. Za posledné štyri roky sa
zlepšila situácia v Košickom, Prešovskom a v Trnavskom kraji, mierne zaostávajú Trenčiansky a Nitriansky kraj.
Pozorovaným negatívnym trendom je tzv. digitálne rozdelenie spoločnosti, ktoré sa postupne prehlbuje a naberá
charakter roztvorených noţníc. Mladšia, vzdelanejšia, kvalifikovanejšia, sociálne silnejšia a mestskejšia časť
7 Digitálna

gramotnosť na Slovensku, autor: Marián Velšic, Inštitút pre verejné otázky (IVO), 2009
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populácie sa kontinuálne učí a zlepšuje. Menej vzdelaná, niţšie kvalifikovaná, ekonomicky neaktívna
(dôchodcovia, nezamestnaní), sociálne slabšia a vidiecka časť populácie stagnuje8. Praktickým výstupom
projektu je tzv. Interaktívna mapa digitálnej [ne]gramotnosti9 v podobe elektronickej aplikácie, ktorá jednoduchou
a zrozumiteľnou formou poskytuje relevantné informácie o tejto problematike.
Graf č. 7: Digitálna gramotnosť populácie SR podľa vekových kategórií - 2009

Zdroj: http://www.ivo.sk/buxus/docs//vyskum/subor/Digigram_2009_ppt.pdf

Graf č. 8: Digitálna gramotnosť populácie SR podľa sociálnych skupín - 2009

Zdroj: http://www.ivo.sk/buxus/docs//vyskum/subor/Digigram_2009_ppt.pdf

Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu10 vyzvala orgány verejnej správy, samosprávy,
ako aj súkromný sektor k maximálnej podpore zvyšovania digitálnej gramotnosti. Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky (ďalej „MŠ SR“) postupovalo v roku 2009 podľa stratégie informatizácie regionálneho školstva.
Prostredníctvom národných projektov Operačného programu Vzdelávanie začalo (od roku 2008) prebiehať
vzdelávanie 16 815 pedagogických zamestnancov, ktorým sa poskytuje notebook, školám dataprojektory
http://www.ivo.sk/5854/sk/aktuality/digitalna-gramotnost-na-slovensku-2009
http://www.ivo.sk/5813/sk/projekty/digitalna-gramotnost-na-slovensku-2009-interaktivna-mapa-digitalnej-[ne]gramotnosti
10 http://www.informatizacia.sk/strategicke-dokumenty-is/600s#Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu
integráciu
8
9
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a počítače. V roku 2009 dosiahlo 47 % pedagógov úroveň digitálnych zručností stupeň mierne pokročilý
a pokročilý a takmer 37 % pedagógov pouţíva počítač pravidelne. K zlepšeniu došlo aj v oblasti dostupnosti
počítačov na školách (jeden počítač pripadá na 7,4 ţiakov). Nový Štátny vzdelávací program umoţňuje ţiakom
oboznamovať sa s IKT v rámci samostatného predmetu informatika, a to kontinuálne od 2. ročníka základnej
školy aţ po strednú školu, samozrejmosťou je podpora vyuţívania IKT vo vyučovacom procese v čo najširšej
miere. V roku 2009 bolo na internet pripojených 100 % škôl na Slovensku. V rámci projektu SANET sa do roku
2013 plánuje pripojiť na internet s rýchlosťou 1 Gbit/s celkovo 665 škôl. V roku 2009 bolo v rámci tohto projektu
takto pripojených 161 škôl. MŚ SR spustilo prevádzku webového sídla www.iedu.sk ako centrálneho
informačného portálu.
MŚ SR buduje Dátové centrum rezortu školstva ako centrálne úloţisko digitálneho obsahu výchovy a vzdelávania
a administratívnych dát. Vzdelávací obsah bude do dátového centra postupne dopĺňaný ako súčasť viacerých
realizovaných projektov. V dátovom centre, okrem sprístupnenia obsahu, bude moţné centrálne prevádzkovať
aplikácie, ktoré umoţnia vytvárať vzdelávací obsah, merať vedomostnú úroveň ţiakov (plošné testy úrovne
vedomostí ţiakov vrátane maturít) a zhromaţďovať administratívne údaje potrebné pre ďalšie analýzy a riadenie
rezortu školstva. Zároveň bude dátové centrum slúţiť ako centrum elektronickej komunikácie v rezorte školstva.
Riadený prístup k údajom uloţeným v dátovom centre budú mať ţiaci, pedagógovia a ostatní zamestnanci
MŠ SR, ústredných orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy, ale aj občania pristupujúci k vzdelávaciemu
obsahu.
Rezort školstva realizuje projekt Rozvoj informatizácie regionálneho školstva, ktorého cieľom je:
pripojenie škôl na internet
sluţby garantovanej bezpečnosti komunikácie, zabezpečeného a monitorovaného prístupu na internet
pre všetky typy pripojenia škôl na internet
zabezpečené a centrálne spravované sieťové prostredie na školách.
Slovensko v oblasti digitálnej gramotnosti napreduje tempom primeraným špecifickým podmienkam, či uţ
ekonomickým, sociálnym, kultúrnym, podmienkam prístupnosti a dostupnosti IKT, moţnostiam vzdelávania sa
v tejto oblasti a demografickému zloţeniu populácie. Progres v tejto oblasti je otázkou prosperity a zachovania
konkurencieschopnosti celej krajiny.
Záver
Slovensko patrí ku krajinám s rozvinutou informačnou spoločnosťou, ktorá v niektorých ukazovateľoch síce
vykazuje niţšie ako priemerné hodnoty v porovnaní s EÚ27, ale dosahuje nadpriemernú rýchlosť rastu. Napriek
tomu, ţe sa zatiaľ naplno neprejavili dôsledky rozsiahlych investícií (najmä zo štrukturálnych fondov EÚ), je
moţné sledovať medziročný pokrok v prevaţnej väčšine sledovaných indikátorov. Výraznejším nedostatkom je
zatiaľ dlhodobé pretrvávanie relatívne nízkej miery penetrácie pevného širokopásmového internetu, najmä na
vidieku. V skutočnosti moţno povedať, ţe Slovensko patrí predovšetkým pri budovaní elektronických sluţieb
verejnej správy medzi krajiny s najrýchlejším – výrazne nadpriemerným rastom v rámci EÚ (najmä poskytovanie
a vyuţívanie eGovernment sluţieb podnikateľským sektorom). Medzi ďalšie pozitíva patrí aj vysoká miera
vyuţívania internetu a elektronických sluţieb, ktorá dosahuje v niektorých prípadoch vyššie úrovne ako priemer
EÚ.
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