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Zápisnica z XIII. zasadnutia Rady vlády SR  

pre digitalizáciu verejnej správy a jednotného digitálneho trhu (ďalej len „Rada vlády“) 

 

Číslo: 6149/2019/oSAEG-3  

 

Dátum:   28. október 2019, 9.30 hod 

Miesto konania:  Úrad vlády SR, Bratislava, zasadačka 004 

Prítomní:  

 rezort menovaní prítomní 

Predseda 

Rady vlády 

Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu (ÚPVII) 

Richard Raši  Richard Raši 

Podpredseda  Ministerstvo vnútra SR Rudolf Urbanovič Jozef Čapuška v z. 

Podpredseda  ITAS Emil Fitoš Emil Fitoš 

člen ÚPVII Patrik Krauspe Patrik Krauspe 

člen Ministerstvo financií SR Radko Kuruc Erik Minarovič v z. 

člen Ministerstvo školstva, VVŠ SR Peter Krajňák Branislav Baláž v z. 

člen Ministerstvo zdravotníctva SR Stanislav Špánik Michal Kondáš v z. 

člen Ministerstvo hospodárstva SR Rastislav Chovanec Martin Svoboda v z. 

člen Ministerstvo práce, SVR SR Ivan Švejna Ospravedlnený 

člen Ministerstvo dopravy a výstavby SR  Ladislava Cengelová Vincent Nemček v z. 

člen Ministerstvo pôdohosp. a RV SR Gabriel Csicsai Gabriel Csicsai 

člen Ministerstvo spravodlivosti SR Edita Pfundtner Attila Bencze v z. 

člen Ministerstvo kultúry SR Konrád Rigó Ospravedlnený 

člen Ministerstvo zahraničných VaEZ SR František Ružička Vladimír Ježek v z. 

člen Ministerstvo životn. prostredia SR  Juraj Németh v z. 

člen Generálna prokuratúra SR Peter Kuna Peter Kuna 

člen Národný bezpečnostný úrad Roman Konečný Rastislav Janota v z. 

člen Štatistický úrad SR Jaroslav Ivanco ospravedlnený 

člen ÚPVII Jaroslav Kmeť Jaroslav Kmeť 

člen Úrad vlády SR Matúš Šutaj Eštok Matúš Šutaj Eštok 

člen Úrad na ochranu osobných údajov  Katarína Vydarená Katarína Vydarená 

člen NASES Peter Ďurica Peter Ďurica 

člen Únia miest Slovenska Marek Hattas Miroslav Kollár v z.  

člen ZMOS Milan Muška Milan Muška 

člen Združenie samosprávnych krajov Ján Marušinec Ospravedlnený 

člen Slovenská informatická spoločnosť Milan Ftáčnik Milan Ftáčnik 

člen Partnerstvá pre prosperitu Milan Ištván Milan Ištván 

člen Slovensko.Digital Ľubomír Illek Ľubomír Illek 

tajomníčka ÚPVII Edita Antoniaková Edita Antoniaková 

prizvaný Ministerstvo hospodárstva SR  Peter Szakács 

prizvaná Úrad na ochranu osobných údajov   Lucia Bezáková 

prizvaný ZMOS  Ľubomír Lörinz 

prizvaný DEUS  Adrián Belánik 

prizvaný ÚPVII  Milan Andrejkovič 
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prizvaný ÚPVII  Tomáš Kysela  

prizvaný ÚPVII  Vladimír Sedláček 

prizvaný ÚPVII  Martin Bezek 

prizvaný ÚPVII  Andrej Hajdúch 

prizvaný ÚPVII  Peter Kucer 

prizvaná ÚPVII  Michaela Galia 

Prizvaný ÚPVII  René Valent 

Prizvaný ÚPVII  Radoslav Repa 

Prizvaná ÚPVII  Nadežda Nikšová 

 

Program zasadnutia: 

Návrh programu XIII. zasadnutia bol spolu s materiálmi zaslaný členom Rady vlády 

18.10.2019.  

Predseda Rady vlády dal priestor na doplnenie alebo zmenu programu rokovania. P. Illek 

navrhol doplniť do bodu ,,Rôzne“ nasledujúce témy:  

1.  Ako dopadlo dopracovanie dokumentu  „Strategické priority, kybernetická bezpečnosť“  

2.  Informácia o Zákone o verejnom obstarávaní  

3. Predstavenie dokumentu, ktorý vypracovalo Slovensko.Digital Správa o stave e-

Governmentu. 

 

Predseda Rady vlády sa opýtal, či je možné zo strany vecného gestora zodpovedať na otázky, 

ktoré predložil p. Illek v bode rôzne, najmä bod 1 a bod 2, vzhľadom na zistenú skutočnosť, že 

pán Illek predložené otázky nezaslal relevantným členom vopred a teda nebolo možné sa na 

tieto otázky pripraviť, vecný gestor odpovedal, že z jeho strany nie je možné zodpovedať otázku 

bez odbornej prípravy a navrhuje na tieto otázky zodpovedať na nasledujúcom zasadnutí Rady 

vlády. Zároveň predseda Rady odporučil, aby sa materiály predložili v dostatočnom časovom 

predstihu tak ako to vyplýva z Rokovacieho poriadku Rady vlády (čl.2 ods.3).   

 

Program XIII. zasadnutia Rady vlády schválili členovia nasledovne: 

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

SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh 

2. Návrh zákona o údajoch – na pripomienky, predkladá ÚPVII 

3. Návrh „Odporúčania postupu informatizácie územnej samosprávy – na pripomienky, 

predkladá ÚPVII 

4. Návrh dokumentu „Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT“ – na schválenie, predkladá 

ÚPVII  

5. Návrh novely zákona proti byrokracii - na informáciu, predkladá ÚPVII 

6. Rôzne – predstavenie dokumentu „Správa o stave eGovernmentu, predkladá 

Slovensko.Digital 

7. Závery 

 

K bodu 1: 

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „predseda Rady vlády“) 

p. Richard Raši privítal členov zúčastnených na XIII. zasadnutí.  

 Predseda Rady vlády na úvod konštatoval, že Rada vlády je uznášaniaschopná. Z 28 

členov Rady vlády bolo na začiatku zasadnutia prítomných 23 členov (neskôr 24, zástupca 

ÚMS).   
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K bodu 2: 

Predseda Rady vlády uviedol Návrh novely zákona o údajoch, ktorého 

predkladateľom je ÚPVII a požiadal p. Andrejkoviča  aby oboznámil prítomných s detailmi a 

obsahom Zákona o údajoch. Následne predseda Rady vlády otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

P. Ftáčnik položil otázku, či tento zákon napĺňa ambíciu, ktorá bola prijatá tohto roku 

vo vláde SR, v akčnom pláne digitálnej transformácie, alebo je to separátna línia. Pokračoval 

otázkou, či sa v budúcnosti v zákone podchytí vlastníctvo dát. 

P. Andrejkovič uviedol, že Zákon o údajoch je výsledkom uznesenia vlády 104/2017, 

ktorého obsahom je akčný plán iniciatívy pre otvorené vládnutie. Na druhú otázku odpovedal, 

že v zákone sa dokáže pokryť len malá časť, ale počíta sa s intenzívnou prácou, pretože 

vlastníctvo a zodpovednosť dát je jedna z kľúčových vecí, ktoré musíme vyriešiť.  

P. Illek poďakoval Dátovej kancelárii za participatívny proces, do ktorého sa zapojilo 

množstvo pracovných skupín. Vyzdvihol, že je správne riešiť Open Data, My Data, analytické 

jednotky. Za najväčšie riziko tohto zákona považuje to, že bol šitý horúcou ihlou, formulácie v 

zákone nemusia naplniť cieľ, na ktorom sme sa všetci zhodli, že chceme dosiahnuť.  

Predseda Rady vlády poďakoval za pripomienky a diskusiu a dal hlasovať o návrhu 

Zákona o údajoch. Konštatoval, že materiál Rada vlády berie na vedomie a súhlasí 

s predložením na rokovanie vlády SR. 

K bodu 3: 

Predseda Rady vlády uviedol návrh materiálu „Odporúčanie postupu informatizácie 

územnej samosprávy“. Prekladateľom materiálu je ÚPVII. Slovo odovzdal p. Kyselovi, aby 

predstavil materiál. Následne po predstavení dokumentu predseda Rady vlády otvoril diskusiu 

k materiálu.  

P. Kmeť poznamenal, že materiál je v MPK. 

P. Muška doplnil, že DEUS svoje kompetencie realizuje, a že jeho úlohou zabezpečovať 

a uviesť do života aj predložený dokument. 

P. Illek namietal, že materiál, ktorý ešte neskončil ani MPK, nemá zmysel odporúčať na 

schvaľovanie vlády. Základná vec, v ktorej vidíme dlhodobo problém je veľké zvýhodňovanie 

centrálneho prístupu. Práve, keď ide o samosprávu, tam nie je vhodný centrálny prístup. Navyše 

delenie zdrojov, napr. financií pre samosprávu, vytvára veľmi nerovnaké príležitosti pre tých, 

ktorí dnes používajú DEUS. Konštatoval, že materiál nepodporí.  

Predseda Rady vlády uviedol, že z hľadiska legislatívneho procesu, keď sa zrealizuje 

MPK, je proces ukončený, čiže Rada vlády potom už pripomienky dať nemôže. Keď sa 

stretneme po MPK, už nič nezmeníme.  

P. Illek reagoval, že súhlasí a je rád, že sa diskutuje o materiáloch skôr ako je finálna 

verzia, akurát si nemyslí, že sa majú prijímať uznesenia, kde sa vláde odporúča schváliť 

dokument, keď nevieme ako bude vyzerať. 

P. Ftáčnik konštatoval, že to je materiál, ktorý nás neposunie dopredu z hľadiska 

informatizácie samosprávy, že mu chýba exekutívnosť. Zdôraznil, že materiál vôbec 

neobsahuje odporúčania, ktoré by povedalo, že „do roka“, „do piatich treba o niečom 
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rozhodnúť“. Pochválil, že materiál je dobre spracovaný z hľadiska obsahu, ale chýba tá stránka 

toho ako to posunúť do reality.  

Predseda Rady vlády poďakoval za pripomienku a navrhol, že riešením by mohol akčný 

plán. Vytvoriť akčný plán, ktorý bude jeho praktickou implementáciou v časovej osi.  

P. Kmeť odpovedal, že máme čas do ukončenia MPK a že sa aplikujú pripomienky, 

ktoré sa v Rade vlády diskutujú.  

P. Muška poznamenal, že mnohí nemajú ťah na bránu a veľakrát musí DCOM, DEUS 

hľadať riešenie, ako využiť funkcionality DCOM-u aj pre samosprávy nezapojené do DCOM. 

Vyjadril súhlas s tým, že treba vždy veľmi citlivo vyhodnocovať to, či sú centrálne riešenia 

lepšie, alebo nie sú lepšie, či sú efektívnejšie a hľadať riešenia aby naozaj  boli efektívnejšie.  

P. Illek dodal, že je rád že ÚPVII sa stáva koordinátorom, že je to správne, aby 

koordinátorom bol orgán ústrednej štátnej správy, že doteraz si myslel, že to malo Ministerstvo 

vnútra SR, ktoré túto rolu nevykonávalo. 

Predseda Rady vlády poďakoval za pripomienky, uzatvoril rozpravu a dal hlasovať 

o upravenom návrhu uznesenia. Konštatoval, že materiál Rada vlády berie na vedomie, súhlasí 

s predložením na rokovanie vlády SR a odporúča ZMOSu v spolupráci s SK8, ÚMS a ÚPVII 

vypracovať na stretnutiach pracovnej skupiny samospráva Akčný plán. 

 

K bodu 4: 

Predseda Rady vlády uviedol materiál Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT. 

Tento materiál pripravila Sekcia informačných technológii verejnej správy ÚPVII. Predseda 

Rady vlády odovzdal slovo vedúcemu oddelenia programovej kancelárie p. Bezekovi, aby 

predstavil materiál.  

Predseda Rady vlády poďakoval za informáciu a otvoril diskusiu.  

P. Fitoš potvrdil, že pracovná skupina Governance navrhla, aby Rada vlády prijala a 

odsúhlasila tento dokument. Pri napĺňaní cieľov koncepcie odhadujem, že aby sa veci hýbali 

správnym smerom, tak bude potrebné, len pre oblasť ľudských zdrojov v IT mať na ÚPVII 

zabezpečiť tri až päť stálych zamestnancov. Apeluje na ÚPVII, aby takého zdroje zabezpečil. 

P. Fitoš ďalej konštatoval, že pracovná skupina Governance odporúča, aby sa závery 

dokumentu preniesli aj na potreby samosprávy. 

P. Illek sa vyjadril, že Slovensko.Digital prekáža, že sa dokument pripravoval dlho kvôli 

nedostatočnej kapacite ÚPVII. Podporil návrh p. Fitoša, aby bola zabezpečená dostatočná 

kapacita na jeho implementáciu. Budú potrebné tri úväzky na najbližšie dva roky na ÚPVII. 

Dodal, že Slovensko.Digital vypracovalo podstatne ambicióznejší dokument a pre tieto dva 

dôvody sa zdrží hlasovania.  

P. Kmeť doplnil, že podobne, ako Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT, tak 

Koncepcia nákupu je živý materiál, ktorý sa bude dopĺňať a spresňovať. Pôvodný materiál sa 

musel kompletne prepracovať a zahrnúť ďalšie organizácie. Pán Kmeť následne poďakoval 

vedúcemu Úradu vlády SR p. Šutajovi Eštokovi, že poskytol ISA (Inštitút strategických analýz) 

a dodal, že tento materiál je kvalitnejší ako ten prvý. 
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P. Muška reagoval, že bude hlasovať za tento materiál, aj keď má voči nemu aj výhrady. 

Vytkol, že je písaný veľmi technickým jazykom a tým vystrašíme všetkých personalistov na 

ústredných orgánoch štátnej správy, pretože nebudú vedieť, čo s tým urobiť. Nakoniec 

skonštatoval, že sektorová rada pre verejnú správu, ktorej je predseda, bude mať dosť veľký 

problém uchopiť tento dokument, lebo nie je ešte dorobený, nie je jasne povedané aj to, ako 

ovplyvnia všetky IT nároky a požiadavky aj ostatné profesie, ostatné pozície na ústredných 

orgánoch štátnej správy.  

P. Bezek doplnil, že pripraví vysvetlenie, aby bol zrozumiteľnejší. Ďalej sa pripraví 

komunikačný plán, ktorý pôjde všetkým generálnym tajomníkom služobných úradov a 

osobným úradom, aby chápali, čo je našim zámerom. 

P. Ftáčnik navrhol, aby sa do uznesenia Rady vlády premietli návrhy, ktoré predniesol 

p. Fitoš a aby bol materiál rozšírený aj pre samosprávu. 

P. Belánik reagoval, že DEUS sa zúčastňoval pri tvorbe tohto materiálu, ktorý vznikal 

dlhšiu dobu a napriek pripomienkam, vidia v ňom veľkú pridanú hodnotu a posun vpred. Dodal, 

že DEUS je pripravený poskytnúť plnú súčinnosť pri spracovaní materiáloch. 

Predseda Rady vlády poďakoval za pripomienky, uzatvoril rozpravu a dal hlasovať 

o upravenom návrhu uznesenia. Konštatoval, že materiál Rada vlády schvaľuje a odporúča  

- na ÚPVII zabezpečiť 3 pracovné miesta na agendu ľudských zdrojov v IT, 

- dopracovať Koncepciu riadenia ľudských zdrojov pre samosprávu. 

 

K bodu 5: 

Predseda Rady vlády uviedol Návrh novely zákona proti byrokracii. Tento materiál 

pripravila Sekcia informačných technológii verejnej správy ÚPVII. Predseda Rady vlády 

odovzdal slovo zástupcovi Dátovej kancelárie p. Hajdúchovi, aby predstavil materiál.  

Predseda Rady vlády poďakoval za informáciu a otvoril diskusiu.  

P. Illek povedal, že SD podporuje tento návrh. Poukázal na duplicitu riešenia 

referenčných údajov v zákone o e-Governmente a v zákone proti byrokracii, ktorú by bolo 

potrebné vyriešiť aj prakticky aj na legislatívnej úrovni. Okrem toho žiadal o poskytnutie 

údajov o početnosti podaní.  

P. Hajdúch odpovedal, že práve úpravami jednotlivých osobitných predpisov 

novelizovaných prostredníctvom Zákona proti byrokracii dochádza k rušeniu povinností 

fyzických a právnických osôb predkladať voči orgánom verejnej moci údaje, ktorými už 

verejná správa disponuje a ktoré sú vyhlásené za referenčné. T.j. dochádza tým k harmonizácii 

legislatívy, zosúladením vecne príslušných zákonov ustanovujúcich rôzne  ohlasovacie 

povinnosti pre občanov a podnikateľov so všeobecne platnou legislatívou, ktorou je Zákon o e-

governmente a Zákon proti byrokracii, hovoriacich o povinnostiach pre úrady zdieľať údaje 

medzi sebou navzájom. Úpravy vecne príslušných zákonov sú úradom podpredsedu 

vykonávané koordinovane so správcami príslušných agend a tiež postupne s ohľadom na ich 

procesnú a systémovú pripravenosť referencovať sa na centrálne prístupné údaje. Nárazové 

zrušenie niektorých ohlasovacích povinností (napr. zmeny osobných údajov občana voči 

zamestnávateľovi) by znamenalo nevyhnutnú integráciu všetkých subjektov verejnej správy 

(cca. 7000 inštitúcií a ich HR systémov) na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov, čo 
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by bolo značne náročné z hľadiska koordinácie celého procesu a aj súvisiacich nákladov. Pri 

určitých menších organizáciách nemá z pohľadu nákladov na teraz zmysel, údaje sprístupňovať 

automatizovane a proaktívne systémovými integráciami ale iba skôr reaktívne cez portál 

oversi.gov.sk. Je to tak aj pri údajoch z registra fyzických osôb, ktoré budú v rámci 3. vlny 

opatrení proti byrokracii sprístupnené nie len prostredníctvom systémových integrácií ale aj cez 

portál OverSi. Postupnými krokmi zlepšujúcimi pripravenosť orgánov verejnej moci je vo 

finále  želateľné dosiahnuť taký stav, ktorý umožní prostredníctvom referencovania zavedenie 

proaktívnych služieb. 

Početnosť životných situácií ÚPVII zisťuje v spolupráci s MV SR, ktorú však nemožno 

považovať pre ÚPVII za smerodajnú, keďže z pohľadu opatrení proti byrokracii ide skôr 

o početnosti listinných dokumentov viažucich sa k životným situáciám.   

Na otázku p. Ftáčnika, čo je smerodajné p. Hajdúch odpovedal, že tabuľka vychádzala 

z analýzy MV SR, vykonanej pred viac ako dvomi rokmi v rámci projektu Efektívna verejná 

správa, kde sa MV SR zameralo iba na približne 30 hlavných životných situácií.  

P. Lőrincz upriamil pozornosť na doklad o zvolení za starostu a za primátora, ktorí 

podpisujú závažné rozhodnutia, ale neexistuje jednotná databáza všetkých osôb, ktoré sú vo 

funkcií a sú zvolené. P. Lőrincz bol informovaný, že databázu štatutárnych zástupcov orgánov 

verejnej moci (OVM) vrátane obcí by mal viesť Štatistický úrad SR v rámci registra OVM, 

ktorý bude vybudovaný prostredníctvom dopytového projektu. 

P. Kuna upozornil, že podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, 

podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má byť 

zriadený register právnických osôb. Tento majú využívať OVM pri svojej úradnej činnosti 

podľa § 1 ods. 3 písm. a) zákona proti byrokracii. Register právnických osôb je čiastočne 

vytvorený, ale do dnešného dňa neobsahuje žiadny relevantný záznam o orgánoch verejnej 

moci.  

P. Hajdúch konštatoval, že RPO by mal mať sprístupnených 113 zdrojových registrov, 

napojených je cca 60 %. Nedostatok je na strane správcov zdrojových registrov, ktorí si neplnia 

povinnosti. Bude potrebné doriešiť túto oblasť legislatívne. Prebieha tiež dopytový projekt, 

v rámci ktorého bude naplnený register  OVM, ktorý má byť dokončený v priebehu 1,5 roka. 

Predseda Rady vlády poďakoval za pripomienky a diskusiu a dal hlasovať o návrhu 

novely zákona proti byrokracii. Konštatoval, že materiál Rada vlády berie na vedomie. 

 

K bodu 6: 

Predseda Rady vlády uviedol bod rôzne. Odovzdal slovo p. Illekovi, aby informoval 

o „Správe o stave eGovernmentu“, ktorý spracúva združenie Slovensko.Digital.  

P. Illek predstavil pracovný dokument Správa o stave eGovernmentu, ktorý sa predkladá 

na širšiu diskusiu a ktorý zašle emailom účastníkom. Dokument obsahuje 4 kapitoly, a to 1. 

Elektronické služby, 2. Programy eGovernment, 3. Projekty eGovernment, 4. Čo ďalej?  

Následne odprezentoval témy, ktorým je potrebné venovať sa v budúcnosti, a to  

- riadenie informatizácie, 

- elektronické služby, 
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- riadenie ľudských zdrojov, 

- efektívne obstarávanie. 

 

Z dôvodu, že predseda Rady vlády musel kvôli neodkladným pracovným povinnostiam 

náhle odísť zo zasadnutia Rady vlády, poveril tajomníčku Rady vlády, aby viedla zasadnutie 

Rady vlády. 

Tajomníčka Rady vlády poďakovala za informáciu a otvorila diskusiu k bodu rôzne. 

Nakoľko zo strany členov neboli žiadne pripomienky Tajomníčka Rady vlády uzatvorila 

diskusiu. 

 

 

 

K bodu 7: 

Tajomníčka Rady vlády poďakovala prítomným za účasť. Poznamenala, že zo zasadnutia bude 

vyhotovená zápisnica, ktorá bude zaslaná na pripomienky.  

Po zapracovaní pripomienok bude schválená zápisnica zverejnená na 

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/rada-vlady-sr-pre-

digitalizaciu-vs-a-jdt/statut-rady-a-zapisy/index.html. Zároveň popriala pekný zvyšok dňa a 

XIII. zasadnutie uzavrela.  

  

 

Prílohy k zápisnici: 

1) Uznesenia Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh č. 12 až 

15 / 2019 zo dňa 28. októbra 2019.  

2) Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT – schválené znenie. 

 

 

 

Richard Raši, v. r. 

predseda Rady vlády SR 

pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný 

digitálny trh 

 

  

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/rada-vlady-sr-pre-digitalizaciu-vs-a-jdt/statut-rady-a-zapisy/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/rada-vlady-sr-pre-digitalizaciu-vs-a-jdt/statut-rady-a-zapisy/index.html
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Príloha č. 1 

Uznesenia Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh č. 12 

až 15 / 2019 zo dňa 28. 10. 2019  

RADA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU 

VEREJNEJ SPRÁVY A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 

 

 

 

 
 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU 

VEREJNEJ SPRÁVY A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 

 

 č. 12/2019 

zo 28. októbra 2019 

k návrhu Odporúčania postupu informatizácie územnej samosprávy  

 

 

Číslo materiálu:  6106/2019/oSAEG-2 

Predkladateľ: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu 

Rada vlády 

 

A. berie na vedomie  

A.1.  návrh Odporúčania postupu informatizácie územnej samosprávy 
 

B. súhlasí  

 

B.1.  s predložením návrhu na rokovanie vlády SR  

 

C. odporúča 
 

C.1.  odporúča Združeniu miest a obcí Slovenska, v spolupráci s Datacentrom 

elektronizácie územnej samosprávy, Úniou miest Slovenska, združením 

samosprávnych krajov SK8 a ÚPVII vypracovať Akčný plán realizácie 

odporúčania. 
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RADA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU 

VEREJNEJ SPRÁVY A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 

 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU 

VEREJNEJ SPRÁVY A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 

  

č. 13/2019 

zo 28. októbra 2019 

 

k návrhu Koncepcie riadenia ľudských zdrojov v IT 

 

 

Číslo materiálu: 6430/2019/oPK-1 

Predkladateľ: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu 

Rada vlády 

 

A. schvaľuje  

 

A.1.  návrh  Koncepcie riadenia ľudských zdrojov v IT  

 

 

B.  odporúča 

B.1.  na ÚPVII zabezpečiť 3 pracovné miesta na agendu ľudských zdrojov v IT  

B.2. dopracovať Koncepciu riadenia ľudských zdrojov pre samosprávu.  
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RADA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU 

VEREJNEJ SPRÁVY A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 

 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU 

VEREJNEJ SPRÁVY A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 

 

 

č. 14/2019 

zo 28. októbra 2019 

 

k návrhu zákona o údajoch  

 

 

Číslo materiálu: PI/2019/246 (SlovLex) 

Predkladateľ: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu 

Rada vlády 

 

A. berie na vedomie  

A.1.  návrh zákona o údajoch 
 

B. súhlasí  

 

B.2.  s predložením návrhu zákona na rokovanie vlády SR  

 

  



11 
 

 

RADA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU 

VEREJNEJ SPRÁVY A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 

 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DIGITALIZÁCIU 

VEREJNEJ SPRÁVY A JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 

 

  

č. 15/2019 

zo 28. októbra 2019 

 

návrhu novely zákona proti byrokracii  

 

 

Číslo materiálu: LP/2019/708 (SlovLex)  

Predkladateľ: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu 

Rada vlády 

 

 

A. berie na vedomie  

A.1.  návrh novely zákona proti byrokracii 
 

 

  



12 
 

 

Príloha č. 2: 

 

Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT – schválené znenie je publikované na 

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/strategicke-

dokumenty/strategicke-priority-nikvs/index.html 

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/strategicke-dokumenty/strategicke-priority-nikvs/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/strategicke-dokumenty/strategicke-priority-nikvs/index.html

