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A. Členovia Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny 

trh 

Meno a priezvisko Inštitúcia prítomný neprítomný 

  Stáli členovia 

Peter Pellegrini  Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu 
☒ ☐ 

Denisa Saková  Ministerstvo vnútra SR ☒ ☐ 

Mário Lelovský  ITAS ☒ ☐ 

Radko Kuruc  Ministerstvo financií SR ☒ ☐ 

Peter Krajňák  

 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR 
☒ 

v zastúpení  

Martin Horňák 

☐ 

Stanislav Špánik 

 

Ministerstvo zdravotníctva SR ☒ 
v zastúpení  

Michal Kondáš 

☐ 

Rastislav Chovanec 

 

Ministerstvo hospodárstva SR ☒ 
v zastúpení  

Martin Svoboda 

☐ 

Ivan Švejna  Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR 
☒ ☐ 

Viktor Stromček  Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 
☒ ☐ 

Marek Repa  Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu 
☒ ☐ 

Branislav Világi  Úrad vlády SR ☒ ☐ 

Norbert Molnár  NASES ☒ ☐ 

Roman Konečný  

 

Národný bezpečnostný úrad ☒ 
v zastúpení 

Rastislav Janota 

☐ 

Milan Muška   ZMOS ☐ ☒ 

Roman Kučerák  Združenie samosprávnych krajov 

SK8 
☒ ☐ 

Milan Ftáčnik  Slovenská informatická 

spoločnosť 
☒ ☐ 
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Milan Ištván  o.z. Partnerstvá pre prosperitu ☒ ☐ 

Marián Marek  ITAS ☒ ☐ 

Ľubor Illek  Slovensko.Digital ☒ ☐ 

Nestáli členovia 

Mária Kolíková  Ministerstvo spravodlivosti ☒ ☐ 

Konrád Rigó  Ministerstvo kultúry SR ☒ ☐ 

Ivan Korčok 

 

Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR 
☒ 

v zastúpení  

Dušan Bella 

☐ 

Daniela Palkovičová  Úrad na ochranu osobných údajov 

SR 
☒ ☐ 

 

B. Program zasadnutia 

 

1. Úvodné slovo podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a predsedu Rady 

vlády  SR pre digitalizáciu a jednotný digitálny trh.  

2. Prerokovanie materiálov:  

a. Rokovací poriadok rady vlády (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu)  

b. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (Úrad podpredsedu vlády 

SR pre investície a informatizáciu)  

3. Rôzne – diskusia  

4. Závery 

 

C. Agenda 

 

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda Rady vlády SR pre 

digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (ďalej len „rada vlády“) Peter Pellegrini, 

otvoril prvé zasadnutie rady vlády. Predstavil prizvaných účastníkov, Martinu Slabejovú, ktorá 

bude zastávať post generálnej riaditeľky na sekcii riadenia informatizácie od 1.10.2016 

a Michala Chebena. Na úvod informoval, že rada vlády a jej štatút boli schválene vládou SR 

dňa 30. augusta 2016 uznesením č. 364. Stručne zhrnul kompetencie a činnosti rady vlády 

a následne prítomných vyzval k tomu, aby vyjadrili svoje stanovisko k programu. Prítomní 

členovia rady vlády (ďalej len „členovia“) s návrhom programu I. zasadnutia rady vlády 

súhlasili. Predseda rady skonštatoval, že program I. zasadnutia rady vlády bol schválený 

prítomnými členmi jednomyseľne. 

V rámci prvého bodu programu Peter Pellegrini vyzval tajomníčku rady vlády aby informovala 

prítomných členov o rokovacom poriadku rady vlády. Po stručnej prezentácii prebehlo 

hlasovanie o predloženom rokovacom poriadku rady vlády. Všetci členovia rady vlády 

s predloženým rokovacím poriadkom súhlasili. Predseda rady vlády následne sformuloval 

záver, že rokovací poriadok bol schválený prítomnými členmi jednomyseľne. 
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Uznesenie Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný 

digitálny trh č. 1/2016 k Rokovaciemu poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre 

digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh bolo prijaté. 

V rámci druhého bodu programu Peter Pellegrini uviedol, že pri jeho príchode na úrad 

zaznievalo množstvo pripomienok k Národnej koncepcií informatizácie verejnej správy (ďalej 

len „NKIVS“). Z tohto dôvodu bola otvorená diskusia o vyhodnotení pripomienkového 

konania a bol vytvorený priestor na to, aby sa niektoré pasáže doplnili tak ako zaznievali z úst 

odbornej verejnosti, či tretieho sektora. Peter Pellegrini poďakoval všetkým, ktorí prispeli 

k skvalitneniu NKIVS. Pripomenul, že v rámci I. zasadnutia rady vlády sa nepredkladá nové 

znenie NKIVS, ale došlo k vylepšeniu niektorých textov a k stransparentneniu materiálu. 

Okrem iného boli zapracované tiež pripomienky Ministerstva vnútra SR. 

Peter Pellegrini následne vyzval Michala Chebena, aby informoval prítomných členov 

o NKIVS. Michal Cheben sa ujal slova a uviedol, že v procese tvorby dokumentu sa 

zapracovávali pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“). 

Pripomienky vniesli do dokumentu aj zásadné zmeny. V kapitole 9 bolo určených niekoľko 

dokumentov, ktoré majú vzniknúť a majú určiť väčšiu mieru detailu. 

Peter Pellegrini doplnil, že NKIVS je živým dokumentom, ktorý sa bude každý rok 

prehodnocovať (meniť a upravovať) a následne otvoril diskusiu. 

V rámci diskusie sa prihlásil Ľubor Illek. Na úvod sa poďakoval za nový prístup ktorý nastal 

vznikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Zhodnotil, že pri 

príprave NKIVS bol použitý najotvorenejší a participatívnejší proces pri príprave strategického 

dokumentu. Uviedol, že väčšina pripomienok, ktoré zaslalo Slovensko.Digital bola 

vysporiadaná. Niektoré oblasti v NKIVS však stále nie sú dostatočne rozpracované, najmä 

orientácia na klienta. Uviedol, že z pohľadu Slovensko.Digital je pomerne zásadné, že 

v dokumente pribudlo veľa konkrétnych úloh aj s termínmi a cieľov v zmysle indikátorov ktoré 

majú byť sledované - považujú to za záväzok verejnej správy. Taktiež dokumenty, ktoré majú 

byť pripravené v zmysle kapitoly 9 NKIVS berú ako priestor na dopracovanie toho, čo nebolo 

povedané v samotnej NKIVS. Ľubor Illek ďalej uviedol, že z NKIVS vypadla časť indikátorov 

v časti týkajúcej sa Governance, čo nie je veľmi vyhovujúce. Uviedol, že v oblasti obstarávania 

a efektívnosti investícií je na tom Slovensko podľa názoru Slovensko.Digital a tiež podľa 

názoru Európskej komisie veľmi zle. Preto bolo Slovensko vybrané, ako jedna z troch krajín, 

kde budú vyskúšané opatrenia Európskej komisie na zlepšenie verejného obstarávania. 

Uviedol, že Slovensko.Digital sa chce viac sústrediť na kapitolu 3.1.5 – časť „Zlepšíme 

„governance“ verejného IT“, nakoľko ju považujú za dôležitú. Zároveň by v rámci 

Slovensko.Digital uvítali, keby aj príprava dokumentov v rámci kapitoly 9 NKIVS prebiehala 

tak otvorene ako to bolo pri samotnej NKIVS. 

Peter Pellegrini upozornil na poznámku č. 14 v kapitole 3.1.5 NKIVS, kde sa uvádza, že „V 

spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie sa pripraví Koncepcia nákupu IT vo verejnej 

správe, ktorá stanoví a nastaví presné merateľné ukazovatele, akými sú priemerný počet 

uchádzačov v IT tendroch, priemerná dosiahnutá úspora oproti predpokladanej hodnote 

zákazky, či podiel verejných obstarávaní s vyšším počtom uchádzačov.“.  

Ľubor Illek informoval za Slovensko.Digital, že sa zapoja do prípravy dokumentu „Koncepcia 

nákupu IT vo verejnej správe“. 
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Mário Lelovský sa zapojil do diskusie a uviedol, že boli jedným z partnerov, ktorí sa podieľali 

na vylepšení a dopracovaní NKIVS. Z pohľadu ITAS považujú dve tretiny ich pripomienok za 

prijaté a zapracované. Mário Lelovský ponúkol za ITAS a ich partnerov spoluprácu pri príprave 

ďalších dokumentov. Uviedol tiež poznámku k  termínom uvedeným v návrhu uznesenia, ktoré 

považuje za príliš optimistické a vyjadril pochybnosť nad ich reálnosťou.  

Do diskusie sa zapojil tiež Milan Ftáčnik a na úvod poďakoval za priestor, ktorý bol poskytnutý 

Slovenskej informatickej spoločnosti na pripomienkovanie dokumentu NKIVS a na vysvetlenie 

pripomienok, ktoré podali v MPK. Uviedol následne technické pripomienky k dokumentu - 

rozsah NKIVS je výsledkom nevhodného formátovania najmä v oblasti Slovníka pojmov. 

Ocenil informáciu Petra Pellegriniho, ktorý uviedol, že úrad bude súčinný s Ministerstvom 

vnútra SR. Ďalej sa venoval úlohám, ktoré boli definované v rámci uznesenia, pričom jednou 

z úloh je do 3 mesiacov spracovať akčný plán a následne sa majú pripravovať dokumenty, ktoré 

budú predkladané na zasadnutia rady vlády a do 6 mesiacov majú všetky rezorty predložiť 

návrh Koncepcie rozvoja informačného systému (ďalej len „KRIS“) v zmysle zákona 

o eGovernmente a zároveň budú musieť predložiť legislatívu ktorú chcú zmeniť. Uvedené bude 

vyžadovať veľkú mieru koordinácie zo strany Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu. 

Peter Pellegrini informoval, že s Denisou Sakovou absolvujú po ukončení zasadnutia rady 

vlády koordinačné stretnutie, v rámci ktorého sa dohodnú na ďalšej spolupráci. 

Marián Marek sa prihlásil do diskusie a uviedol, že vidí v uznesení časový nesúlad pri 

predkladaní dokumentov, ktoré nadväzujú na NKIVS. Uviedol, že z jeho pohľadu by mali byť 

KRIS a legislatívne dopady riešené až potom, keď vzniknú posledné dokumenty, ktoré 

rozpracovávajú NKIVS. Uvedené dáva na zváženie.  

Peter Pellegrini sa vyjadril, že je možné uviesť do poznámky, pokiaľ dá rada vlády 

splnomocnenie úradu, že pri príprave NKIVS a jej uznesenia na rokovanie vlády môže dôjsť 

k drobným úpravám napr. v lehotách ak to úrad uzná za vhodné. Mohlo by tak ísť o kompromis. 

Michal Cheben v rámci diskusie uviedol, že čakanie s KRIS môže oddialiť čerpanie 

prostriedkov v rámci projektov. Bude záujem a vyvíjaná snaha o to, aby sa uvedené termíny 

skrátili. Pri termínoch je uvedený max. časový údaj, do kedy je potrebné stihnúť dokumenty 

vypracovať, čo však nezamedzuje tomu, aby boli dokumenty vypracované aj skôr. 

Milan Ištván sa zapojil do diskusie a uviedol, že ÚOŠS/štátna správa si nie je celkom istá vo 

svojich kapacitách a možnostiach ktoré by pomohli realizácii NKIVS. Navrhuje ako 

odporúčanie, v prípade ak sa NKIVS prijme, že je potrebné vo väzbe odbornej verejnosti, 

štátnej správy, územnej samosprávy, ale aj v dodávateľskom sektore robiť o týchto veciach 

osvetu, nakoľko sú stále nevyjasnené mnohé otázky.   

Peter Pellegrini uznal pripomienku Milana Ištvána a potvrdil že bude nevyhnutné čeliť 

nedostatku kapacít – ľudských zdrojov v tejto oblasti. Uviedol, že jeden z dokumentov 

Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v oblasti IT má rozpracovať práve oblasť IT kapacít 

v štátnej správe. 

Peter Pellegrini položil na záver tohto bodu programu prítomným členom otázku, či 

s predloženou NKIVS súhlasia. Predseda rady vlády následne sformuloval záver, že NKIVS 

bola schválená prítomnými členmi jednomyseľne. 
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Uznesenie Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný 

digitálny trh č. 2/2016 k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy Slovenskej 

republiky bolo prijaté. 

Následne Peter Pellegrini otvoril ďalší bod programu – rôzne. 

Na úvod uviedol, že informatizáciu nie je možné vnímať ako niečo čo by malo byť predmetom 

politického boja. Ďalej uviedol, že v rámci úrovne diskusie je potrebné hľadať vždy najlepšie 

možné riešenie a vyzval prítomných členov, aby nepodliehali zaužívaným procesom. 

Informoval, že úrad sa bude zameriavať na projekty, ktoré budú prinášať benefity. Zároveň 

uviedol, že ambíciou úradu je pripraviť najbližšie novelu zákona o eGovernmente, v rámci 

ktorej by sa mala obnoviť myšlienka centrálnej podateľne (ktorá pôvodne narazila na odpor 

Ministerstva kultúry SR a Generálnej prokuratúry SR). Vyzval prítomných, aby sa obrátili na 

úrad s tými oblasťami v rámci zákona o eGovernmente, ktoré pokladajú za problematické 

(informácie je potrebné smerovať na Martinu Slabejovú; 

martina.slabejova@vicepremier.gov.sk) a na základe toho bude pripravená malá novela. 

Podnety k zákonu o eGovernmente sa budú zozbieravať najbližšie dva mesiace. Bude sa 

pripravovať tiež veľký zákon o kybernetickej bezpečnosti s Národným bezpečnostným úradom. 

Je to veľká iniciatíva, ktorá by mala byť pripravená v tomto roku. Zároveň s Ministerstvom 

financií SR bude úrad musieť diskutovať o tom, aby občania mohli bezproblémovo platiť za 

digitálne služby, či napr. súdne poplatky jednoducho kartou prostredníctvom ktorejkoľvek 

banky. Technicky to momentálne je možné, avšak v tomto prípade je problémom legislatívne 

hľadisko. 

Mária Kolíková v rámci diskusie uviedla, že Ministerstvo spravodlivosti SR má otázky, ktoré 

súvisia s doručovaním, pričom v zákone o eGovernmente existuje všeobecná definícia ako 

vyzerá doručenka a ako sa potvrdzuje, avšak súdy by potrebovali na to samostatnú úpravu, ktorá 

by následne vyžadovala osobité technické riešenie.  

Martina Slabejová informovala, že v pondelok 26.9.2016 sa bude konať pracovná rada, na ktorú 

bude Mária Kolíková prizvaná. 

Do bodu rôzne sa zapojil Ľubor Illek a uviedol, že od 1. novembra skončí prechodné obdobie 

v zákone o eGovernmente na viacero povinností. Jednou z povinností je výkon verejnej moci 

elektronicky. Podľa názoru Slovensko.Digital ide o zásadnú vec. Ľubor Illek uviedol, že 

z jednotlivých rezortov nie sú dostupné informácie, čo sa udeje po tomto termíne a požiadal 

prítomných členov aby ostatných informovali o tejto veci. Ďalej dal návrh na úlohu, aby 

jednotlivé rezorty vypracovali prehľad o typoch elektronických dokumentov spolu s časovou 

informáciou od ktorého dátumu sa budú zasielať do elektronických schránok. Ďalej navrhol 

ďalšiu úlohu v rámci ktorej by mal byť vypracovaný prehľad o výnimkách, ktoré existujú napr. 

v oblasti doručovania. 

Peter Pellegrini odpovedal, že úrad urobí prehľad aktuálneho stavu v štáte, pričom v tejto 

súvislosti osloví všetky relevantné ÚOŠS s otázkou ako sú pripravené. Po zosumarizovaní 

požadovaných informácií budú tieto zaslané členom. 

Ľubor Illek svoju ďalšiu otázku smeroval k zákonu o dôveryhodných službách a zaujímal sa 

o stav v oblasti vyhlášky pre alternatívny autentifikátor rezortu vnútra. Zároveň sa zaujímal, či 

môžu jednotlivé rezorty poskytnúť informáciu týkajúcu sa akceptovania kvalifikovaného 

mailto:martina.slabejova@vicepremier.gov.sk
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elektronického podpisu vydaného v inej členskej krajine EÚ a či je v súlade s aktuálnymi 

technickými predpismi. 

Nasledujúca otázka Ľubora Illeka bola zameraná na riešenie prechodu schvaľovania štúdií 

uskutočniteľnosti Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod kompetenciu rady vlády, čo 

bolo deklarované zo strany Ministerstva financií SR na predchádzajúcom zasadnutí Rady vlády 

SR pre digitalizáciu verejnej správy. 

Peter Pellegrini odpovedal, že v rámci prechodu kompetencií v oblasti informatizácie 

z Ministerstva financií SR pod úrad bude v rámci schvaľovania zámerov národných projektov, 

ktorých prílohou sú štúdie uskutočniteľnosti fungovať aj naďalej riadiaci výbor, ktorý bol na to 

určený. Vyjadril sa, že rada vlády nemôže schvaľovať zámery národných projektov a ich štúdie 

uskutočniteľnosti. 

Ľubor Illek ďalej uviedol, že Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal 

nariadenie o vykonaní kompetencií v oblasti eurofondov, ku ktorému dalo Slovensko.Digital 

pripomienky. V rámci pripomienok by sa malo riešiť aj vykonanie kompetencií v oblasti 

informatizácie. K uvedenému bola v rámci riešenia pripomienok z MPK odpoveď, že vznikne 

nový predpis, ktorý to bude riešiť a ktorý má zahrnúť aj to čo je v materiáli Slovensko.Digital 

týkajúcom sa prípravnej fázy. Ľubor Illek sa vyjadril, že v tejto veci komunikujú s Úradom 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a zaujímal sa o ďalší postup. 

Michal Cheben odpovedal, že vykonanie takýchto kompetencií nie je jednoduché. Momentálne 

sa hľadá spôsob, ako vykonať túto kompetenciu tak, aby sa nemenili iné predpisy, ktoré to 

neumožňujú. 

Milan Ftáčnik sa zapojil do diskusie a vyjadril sa, že bol pripravovaný zákon v podobe 

legislatívneho návrhu, ktorý mal byť o riadení informatizácie. V rámci neho sa mali všetci 

zjednotiť, že Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bude mať kľúčovú 

úlohu a rezorty budú mať ďalšie úlohy.  

Peter Pellegrini odpovedal, že je to v riešení, a teda sa pripravuje paragrafové znenie 

predmetného návrhu zákona. 

Michal Cheben v predmetnej veci informoval, že kostra paragrafového znenia by mohla byť 

k dispozícii do konca roka 2016. 

Mário Lelovský v rámci bodu rôzne pripomenul úlohu, ktorá vzišla z posledného zasadnutia 

Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy týkajúcu sa riešenia návrhov procesov 

verejného obstarávania v oblasti IT, pričom očakáva, že táto úloha sa bude riešiť spoločne. 

Peter Pellegrini sa k uvedenému vyjadril, že v tomto prípade bude prebiehať úzka spolupráca 

s Úradom pre verejné obstarávanie. 

Mário Lelovský ďalej uviedol, že je citeľný veľký nedostatok IT špecialistov a tým pádom tí, 

ktorí sú k dispozícii, sú predražení. Vyzval preto prítomných, aby sa spoločným úsilím riešil 

tento problém a aby sa apelovalo na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, ako aj 

na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

V rámci bodu rôzne zaznela tiež informácia k aktuálnemu stavu príprav „Koordinácia DSM“ 

(prezentácia je uvedená ako príloha č. 5 v tomto zápise): 
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 Rada EÚ pre všeobecné záležitosti schválila pod vedením Slovenskej republiky e-

Government akčný plán 2014-2020, 

 v príprave Stratégie Digitálny jednotný trh - príležitosť pre Slovensko očakáva Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu súčinnosť jednotlivých gestorov 

iniciatív,  

 rada vlády preberá funkciu Koordinačného výboru DSM a bude sa venovať úlohe 

politickej koordinácie implementácie jednotného digitálneho trhu. 

Ľubor Illek sa zaujímal o otázku týkajúcu sa vyhlášky a tiež podateľne.  

Denisa Saková odpovedala na otázku vyhlášky, že Ministerstvo vnútra SR môže vydať 

vyhlášku, ale môže byť vydaná iba na kompetencie, resp. úlohy ktoré sa týkajú Ministerstva 

vnútra SR, inak by bola v rozpore s kompetenčným zákonom a tým pádom aj v rozpore 

s ústavou. S Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu však bolo 

dohodnuté, že v novele budú presne a jasne stanovené povinnosti a kompetencie jednotlivých 

zúčastňujúcich sa, či už pôjde o Ministerstvo spravodlivosti SR, NASES, alebo Ministerstvo 

vnútra SR a tým pádom takáto vyhláška nebude potrebná.    

Peter Pellegrini k otázke podateľne uviedol, že mala by byť schopnosť prijať podanie podpísané 

elektronickým podpisom aj napr. občanom Francúzska, ktorému bol vydaný vo Francúzsku 

a nemal by byť prekážkou jeho akceptácie na Slovensku. 

Rastislav Janota sa k uvedenému vyjadril, že dodatočný identifikátor sa nevyžaduje pri 

zahraničných certifikátoch, a teda nie je tam prekážka interoperability a podateľňa Ústredného 

portálu verejnej správy akceptuje zahraničné certifikáty v tom rozsahu, keď existujú príslušné 

Trusted List-y vydavateľov (nie však všetci vydavatelia zverejňujú Trusted List-y). 

Peter Pellegrini k uvedenému dodal, že portál slovensko.sk je schopný overiť platnosť 

elektronického podpisu, pokiaľ je zverejnený Trusted List.  

Radko Kuruc sa zaujímal, kedy prebehne ďalšie zasadnutie rady vlády. 

Peter Pellegrini odpovedal, že do konca roka 2016 by sa malo uskutočniť ešte jedno zasadnutie 

rady vlády. 

Radko Kuruc následne informoval, že Európsky parlament schválil smernicu v máji 2014 

o elektronickej fakturácii ako takej, ktorá je určená najmä pre verejné obstarávanie. V máji 

2017 má prísť Európska komisia s určitou normou a v roku 2018 by to malo byť 

implementované na národnej úrovni a v roku 2019 pre celú verejnú správu. Na Ministerstve 

financií SR sa už pripravuje norma, resp. zákon a v tejto súvislosti požiadal o súčinnosť 

Ministerstvo spravodlivosti SR. Na Ministerstve financií SR sa zamýšľa, že táto norma by 

nemusela byť čisto len pre verejné obstarávanie, ale možno aj pre ostatných podnikateľov. 

Peter Pellegrini na záver uviedol, že v krátkej dobe majú byť orgány verejnej moci schopné 

vydávať svoje rozhodnutia elektronicky bez ohľadu na to, či občan, alebo firma má alebo nemá 

aktivovanú elektronickú schránku. Ak sa na to využije národný operátor, napr. Slovenská pošta, 

tak napr. Ministerstvo spravodlivosti SR sa nebude musieť starať, či dotyčný adresát má alebo 

nemá aktivovanú elektronickú schránku, ale všetko pošle len elektronicky, pričom na 

Slovenskej pošte dôjde akoby k „rozdvojeniu“. Následne tým, ktorí budú mať aktivovanú 

elektronickú schránku, sa rozhodnutie doručí priamo do schránky a tým, ktorí ju nebudú mať 

aktivovanú, bude rozhodnutie doručené poštou. 
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Mária Kolíková uviedla, že z pohľadu Slovenskej pošty je možné takéto riešenie technicky 

zabezpečiť, aj s ohľadom na súčasnú právnu úpravu.  

 

D. Závery 

P. č. Typ Pripomienka Záznam Zodpovednosť Termín 

1. I členovia Program I. zasadnutia Rady 

vlády Slovenskej republiky 

pre digitalizáciu verejnej 

správy a jednotný digitálny 

trh bol schválený prítomnými 

členmi jednomyseľne. 

Prítomní 

členovia rady 

vlády 

22.9.2016 

2. I členovia Rokovací poriadok Rady 

vlády Slovenskej republiky 

pre digitalizáciu verejnej 

správy a jednotný digitálny 

trh bol schválený prítomnými 

členmi jednomyseľne. 

Prítomní 

členovia rady 

vlády 

22.9.2016 

3.  I členovia Uznesenie Rady vlády 

Slovenskej republiky pre 

digitalizáciu verejnej správy a 

jednotný digitálny trh č. 

1/2016 k Rokovaciemu 

poriadku Rady vlády 

Slovenskej republiky pre 

digitalizáciu verejnej správy a 

jednotný digitálny trh bolo 

prijaté 

Prítomní 

členovia rady 

vlády 

22.9.2016 

4. I členovia Národná koncepcia 

informatizácie verejnej správy 

Slovenskej republiky bola 

schválená prítomnými členmi 

jednomyseľne. 

Prítomní 

členovia rady 

vlády 

22.9.2016 

5. I členovia Uznesenie Rady vlády 

Slovenskej republiky pre 

digitalizáciu verejnej správy a 

jednotný digitálny trh č. 

2/2016 k Národnej koncepcii 

informatizácie verejnej správy 

Slovenskej republiky bolo 

prijaté. 

Prítomní 

členovia rady 

vlády 

22.9.2016 

6. I, U predseda 

rady 

Bude pripravená novela 

zákona o eGovernmente na 

základe pripomienok, ktoré sa 

k aktuálnemu zneniu zákona o 

eGovernmente budú zbierať 

v najbližších dvoch 

mesiacoch. 

Prítomní 

členovia rady 

vlády 
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Kontaktná osoba pre zber 

pripomienok je Martina 

Slabejová. 

7. I predseda 

rady 

Pripravuje sa zákon 

o kybernetickej bezpečnosti. 

 predpoklad 

do konca 

roka 2016 

8. I predseda 

rady 

Bude vykonaný prehľad 

aktuálneho stavu 

pripravenosti na prechod 

výkonu verejnej moci 

elektronickým spôsobom. 

Úrad 

podpredsedu 

vlády SR pre 

investície a 

informatizáciu 

 

9. I predseda 

rady a 

Michal 

Cheben 

Pripravuje sa kostra 

paragrafového znenia 

legislatívneho návrhu zákona. 

Úrad 

podpredsedu 

vlády SR pre 

investície 

a informatizáciu 

v spolupráci 

predpoklad 

do konca 

roka 2016 

10. I predseda 

rady 

Informácia o nasledujúcom 

zasadnutí rady vlády. 

 do konca 

roka 2016 

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad, R – riziko, O – otvorená otázka 

E. Prílohy 

č. 1 Uznesenie Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný 

digitálny trh č. 1/2016 k Rokovaciemu poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre 

digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh  

č. 2 Uznesenie Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný 

digitálny trh č. 2/2016 k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy Slovenskej 

republiky 

č. 3 Materiál – Rokovací poriadok Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej 

správy a jednotný digitálny trh 

č. 4 Materiál – Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky 

č. 5 Prezentácia - Digitálny jednotný trh (aktuálny stav príprav) 

č. 6 Prezenčná listina 

 



















































































































Digitálny jednotný trh

AKTUÁLNY STAV PRÍPRAV

#DigitalSingleMarket
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Digitálny jednotný trh je unikátna príležitosť pre SR

Obsah prezentácie

Čo sa nám podarilo
v Európe

Koordinácia a implementácia
Digitálneho jednotného trhu 
na Slovensku

Ďalšie kroky
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Čo sa nám podarilo v EÚ
#DigitalSingleMarket

20.09.2016  JEDNOTNÝ TRH , TLAČOVÉ SPRÁVY
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Schválené Závery Rady pre Akčný plán 
eGovernmentu 2016 – 2020

Modernizácia právneho rámca a procesov

Využívanie plného potenciálu dát na lepšie 
Služby a regulácie

Kreatívna spolupráca s občianskou spoločnosťou,

Využitie grantov výskumu  a vývoja na big data, 
personal data management systems, 
quantum computing, internet of things

Zlepšenie governance a informačnej bezpečnosti

1. Rada Európskej únie uznáva, zdôrazňuje a víta ...

2. Rada Európskej únie vyzýva členské štáty ...

3. Rada Európskej únie vyzýva Európsku komisiu ...

4. Rada Európskej únie vyzýva stakeholderov ...

na Rade ministrov pre všeobecné záležitosti 20. septembra 2016 

Digitálne služby 
ako štandard

„Jedenkrát a dosť“ 
na úrovni EÚ

Inkluzívnosť
a dostupnosť

Otvorenosť 
a transparentnosť

Cezhraničné 
služby ako 
štandard

Interoperabilita
ako štandard

D
ô

ve
ry

h
o

d
n

o
sť

a 
b

ez
p

eč
n

o
sť
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Počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ bude riešená väčšina opatrení Digitálneho jednotného trhu,
ktoré sú postupne predstavované v 3 balíkoch:

Cezhraničné
doručovanie zásielok

NL PRES SK PRES MT PRES

Geoblocking

Revízia smernice 
ochrany 
spotrebiteľa

Copyright 

Revízia smernice o audio-
vizuálnych službách REFIT

Oznámenie
o role platforiem

Roaming 
wholesale

Satelitné
Vysielanie REFIT

Cybersecurity

Free flow of data

Rámec 
interoperability

Opatrenia DPH Telecom regulačný rámec REFIT 

ePrivacy REFIT 

Iniciatíva ku 
Kolaboratívnej
ekonomike

Zmluvné 
právo

eGov
akčný plán

Digitalizácia
priemyslu

EU katalóg 
IKT štandardov 

EU cloud

2 31

Apríl 2016 Máj 2016 Jún 2016 Júl 2016 December 2016 Január 2017

IKT štandardy

Plán návrhov Európskej komisie

September  2016
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Návrh Predstavenie Problémy Stav v Rade Cieľ

Návrh smernice o určitých aspektoch
týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho
obsahu

9.12.2015

Rozsah návrhu a 
miera harmonizácie

Prebieha
posudzovanie

Dosiahnutie všeobecného
smerovania: 12/2016

Návrh smernice o určitých aspektoch
týkajúcich sa zmlúv o online a iných
predajoch tovaru na diaľku

Rozsah návrhu a 
koherencia s 
návrhom o 
digitálnom obsahu

Prebieha
posudzovanie

Predloženie správy o 
pokroku: 12/2016

Návrh nariadenia  o zaistení cezhraničnej 
prenosnosti online obsahových služieb na 
vnútornom trhu

Časový limit 
prenositeľnosti a 
výnimky

Všeobecné 
smerovanie: 
26.5.2016

Politická dohoda s EP:
12/2016

Návrh rozhodnutia o využívaní frekvenčného
pásma 470 – 790 MHz v Únii

Odprezentované
2.2.2016

Deadlines Všeobecné 
smerovanie: 
26.5.2016

Politická dohoda s EP:
12/2016

Oznámenie Komisie o konkurencieschopnom
a inovatívnom priemysle

„Digital Single
Market Technologies 
and Public Services
Modernization“ 
package
19.4.2016

Závery rady: 5/2016 Diskusia ministrov na 
neformálnej rade COMPET 
7/2016

Oznámenie o iniciatíve “European cloud“ Závery rady: 5/2016 AOB 9/2016

Priority v IKT štandardizácii Závery rady:5/2016 AOB 11/2016

eGovernment akčný plán 2016-2020 Závery rady: 9/2016 Schválené závery 
rady

Stav jednotlivých iniciatív (1/4)
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Návrh Predstavenie Problémy Stav v Rade Cieľ

Nariadenia o spolupráci orgánov dohľadu v 
oblasti ochrany spotrebiteľa

„eCommerce
Package“
Odprezentované
25.5.2016

Návrh je príliš 
rozsiahly

Prebieha
posudzovanie
Nový návrh: 10/2016

Dosiahnutie všeobecného
smerovania: 12/2016

Nariadenie o cezhraničnom doručovaní
balíkov

Rozsah, 
nerovnováha medzi 
povinnosťami, 
administratívna 
záťaž

Prebieha
posudzovanie
Nový návrh: 12/2016

Dosiahnutie všeobecného
smerovania: 12/2016

Nariadenie o gegrafickom blokovaní a iných
diskrimináciách založených na mieste pobytu 
alebo národnosti.

Zmluvná sloboda a 
problémy týkajúce 
sa DPH

Prebieha
posudzovanie
Nový návrh: 9/2016

Dosiahnutie všeobecného
smerovania: 12/2016

Revízia smernice o audiovizuálnych a 
mediálnych službách

Odprezentované
25.5.2016

Rozsah, platformy, 
príliš rozdielne 
názory

Prebieha 
posudzovanie
Nový návrh: 12/2016 
– 1/2017

Predloženie správy o 
pokroku

Oznámenie Komisie úlohe k platformám
(vrátane nelegálneho obsahu)

Odprezentované
25.5.2016

Diskusia v rade
COMPET ku
kolaboratívnej
ekonomike 9/2016 

Informácia o ďalších 
krokoch na rade TTE 
12/2016

Agenda nových zručností pre Európu Publikované 7.6.2016 Digital Skills
Conference 17.-
18.2016

Legislatívny návrh, ktorého cieľom bude
upraviť veľkoobchodné poplatky za
regulované roamingové služby

Odprezentované
15.6.2016

Príliš náročné 
deadliny

Prebieha 
posudzovanie
Nový návrh: 4Q/2016

Stav jednotlivých iniciatív (2/4)
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Návrh Predstavenie Problémy Stav v Rade Cieľ

Rozhodnutie Komisie o vytvorení zmluvného 
PPP partnerstva v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti

Publikované
15.6.2016

Prebieha 
posudzovanie

Závery rady: 4Q/2016

2. vlna balíkov k autorskému právu Predstavené
14.9.2016

Posúdenie vplyvov

Revízia smernice o káblovej a satelitnej
retransmisii

Predstavené
14.9.2016

Posúdenie vplyvov

Revízia smernice o ochrane intelektuálneho 
vlastníctva

Verejná konzultácia

Revízia súčasného regulačného rámca pre 
elektronické komunikácie

Predstavené
14.9.2016

Posúdenie vplyvov

Oznámenie o 5G Predstavené
14.9.2016

Politická debata na rade 
TTE 12/2016

Regulácia propagácie internetového 
pripojenia v lokálnych komunitách a 
verejných priestoroch

Predstavené
14.9.2016
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Návrh Predstavenie Problémy Stav v Rade Cieľ

Návrh nariadenia o voľnom toku dát Očakáva sa 
30.11.2016

Prezentácia návrhu

Revízia smernice o súkromí a elektronických 
komunikáciách

Očakáva sa 
30.11.2016

Prezentácia návrhu

EU katalóg IKT štandardov Očakáva sa 12/2016

European Interoperability Framework Očakáva sa 4Q/2016

Legislatívne návrhy na zníženie 
administratívnej záťaže pre podniky 
vyplývajúcej z rôznych režimov DPH

Predpokladá sa po
11/2016
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KOORDINÁCIA A IMPLEMENTÁCIA
Ako budeme zavádzanie Digitálneho jednotného trhu riadiť
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3 úrovne implementačného mechanizmu
Postup pri zavádzaní DSM bude prebiehať na 3 úrovniach:

Koordinačným výborom sa stáva Rada 
vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a 
jednotný digitálny trh

Politická úroveň

Odborná úroveň

Participácia

01

02

03

Počet technických pracovných skupín 
bol znížený z 8 na 6

Extended 
industry group
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Koordinačný výbor
Medzirezortná jednotka na úrovni štátnych tajomníkov

zainteresovaných rezortov, ktorá bude na strategickej

úrovni koordinovať národné a európske aktivity.

Politická 
úroveň

Odborná 
úroveň

Partici
-pácia

Technické 
pracovné skupiny

RADA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU VS A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH

Koordinačný výbor DSM

Cezhraničný 
obchod a 

služby

PS1

Online 
platformy

PS2

Kolaboratívna
ekonomika

PS3

Dátové 
hospodárstvo

PS4

Digitálne
zručnosti

PS5

Digitálny
kreatívny
priemysel

PS6

TECHNICKÉ PRACOVNÉ SKUPINY

EXTENDED INDUSTRY GROUPS

Odpočet stavu 
implementácie DSM pre všetky PS

Iniciatívy DSM
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ĎAĽŠIE KROKY
Aké výzvy stoja pred nami
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Prioritami SR budú najmä opatrenia z nasledujúcich oblastí DSM

Priority SR

Budovanie dátového 
hospodárstva pre lepšie 
využívanie dát

Online platformy pre 
podporu kolaboratívnej
ekonomiky a Smart Industry

Digitalizácia verejných 
služieb a cloud computing
pre inkluzívnu informačnú 

spoločnosť (e-society)

Moderné nástroje pre 
rozvoj digitálneho 

kreatívneho priemyslu

Digitálne zručnosti pre novú dobu
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Pripravená pracovná verzia 
dokumentu s uvedenými prioritami

Oslovenie 
zainteresovaných 
osôb na 
dopracovanie 
národných opatrení Predloženie stratégie do 

Predbežného pripomienkového 
konania

Stav a postup prípravy Stratégie DSM

5.10.2016
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Pôjde o vlajkovú loď odbornej komunikácie tém Digitálneho jednotného trhu počas SK-PRES

Digital Assembly 2016

DIGITISING EUROPEAN INDUSTRY – REAPING 
THE FULL BENEFITS OF A DSM

(Industry Digitalisation, European Cloud Initiative)

E-COMMERCE AND ONLINE PLATFORMS
(Copyright, AVMSD, Creative Europe programme)

IMPROVING ACCESS TO CONTENT IN THE DSM
(Copyright, AVMSD, Creative Europe programme)

CONNECTED AND AUTOMATED DRIVING: 
A "CATALYST" FOR THE FUTURE DEPLOYMENT OF 

ADVANCED 5G CONNECTIVITY IN EUROPE

Program pozostáva z 5tich workshopov:

Podujatie organizuje Európska

komisia v spolupráci s Úradom

podpredsedu vlády pre

investície a informatizáciu

28.- 29. September 2016

IoT AND ePRIVACY

WS1

WS2

WS3

WS4

WS5

V Slovenskom Národnom Divadle
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www.informatizacia.sk
Ďakujem za pozornosť






