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Profil krajiny
Slovensko
Slovensko dosahuje celkové skóre3 0,46 a je na 21.
mieste z 28 členských štátov EÚ. Slováci majú dobrú
úroveň digitálnych zručností (74 % z nich pravidelne
používa internet, 53 % má aspoň základné digitálne
zručnosti). Je to odzrkadlením skutočnosti, že Slováci sú
online značne aktívni: 65 % z nich číta správy online,
69 % využíva sociálne siete a 55 % používa hlasové
alebo video hovory cez internet. Treba však dosiahnuť
pokrok, pokiaľ ide o internetové pripojenie. Napríklad
14 % slovenských domácností ešte stále nemá pevné
širokopásmové pripojenie.
Existuje značný potenciál pre lepšiu integráciu
digitálnych technológií podnikmi v porovnaní s ostatnými
krajinami EÚ. Okrem toho treba podstatne zlepšiť
komplexnosť digitálnych verejných služieb, aby sa
podporila digitálna ekonomika a spoločnosť na
Slovensku.
Skóre Slovenska bolo nižšie ako priemer EÚ a za
posledný rok rástlo pomalším tempom ako v EÚ.
Slovensko teda patrí do skupiny krajín, ktoré
zaostávajú4.
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Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) je zložený index, ktorý vyvinula Európska komisia (GR CNECT) na posúdenie
rozvoja krajín EÚ smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Zlučuje súbor relevantných ukazovateľov, ktoré sú štruktúrované
okolo 5 rozmerov: internetové pripojenie, ľudský kapitál, používanie internetu, integrácia digitálnych technológií a digitálne
verejné služby. Viac informácií o DESI nájdete na adrese http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.
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DESI 2016 pozostáva z ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú najmä na kalendárny rok 2015 (okrem prípadov, keď nie sú
k dispozícii údaje za daný kalendárny rok, v takom prípade sa použili najaktuálnejšie dostupné údaje).
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Skóre DESI sa pohybuje v rozsahu od 0 do 1, pričom čím vyššie je skóre, tým lepšie sú výsledky krajiny.
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Podľa DESI 2016 patrí Slovensko do skupiny krajín, ktoré zaostávajú: ktorých skóre je nižšie ako priemer EÚ a rástlo pomalším
tempom ako celkové skóre EÚ (v porovnaní s DESI 2015). Ostatné zaostávajúce krajiny sú Bulharsko, Cyprus, Česká republika,
Francúzsko, Grécko, Maďarsko a Poľsko.
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Index DESI 2015 bol prepočítaný v prípade všetkých krajín s cieľom zohľadniť aktualizácie a opravy príslušných údajov
o ukazovateľoch (ktoré prebehli v období od mája 2015 do januára 2016). Skóre a poradie krajiny sa teda mohli od
predchádzajúceho uverejnenia zmeniť. Viac informácií nájdete v metodickej poznámke DESI.

