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O indexe DESI
Európska komisia monitoruje digitálny pokrok členských štátov pomocou indexu digitálnej ekonomiky
a spoločnosti (DESI) v správach, ktoré vydáva od roku 2014. Správy každoročne obsahujú profily krajín,
ktoré pomáhajú členským štátom určiť oblasti pre prioritné opatrenia, a tematické kapitoly
poskytujúce analýzu v kľúčových oblastiach digitálnej politiky na úrovni EÚ.
V roku 2021 Komisia upravila DESI tak, aby sa v ňom odrážali dve hlavné politické iniciatívy, ktoré budú
mať v nadchádzajúcich rokoch vplyv na digitálnu transformáciu v EÚ: Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti a Kompas pre digitálne desaťročie.
S cieľom zosúladiť index DESI so štyrmi hlavnými bodmi a cieľmi v rámci Digitálneho kompasu, zlepšiť
metodiku a zohľadniť najnovší technologický a politický vývoj Komisia vo verzii indexu DESI na rok 2021
vykonala niekoľko zmien. Ukazovatele sú teraz štruktúrované okolo štyroch hlavných oblastí
Digitálneho kompasu a nahrádzajú predchádzajúcu štruktúru s piatimi oblasťami. Jedenástimi
z ukazovateľov indexu DESI 2021 sa merajú ciele stanovené v Digitálnom kompase. V budúcnosti sa
DESI ešte viac zosúladí s Digitálnym kompasom, aby sa zabezpečilo, že všetky ciele budú v správach
diskutované.
Okrem toho DESI teraz obsahuje ukazovateľ na meranie úrovne podpory, ktorú prijaté technológie IKT
poskytli podnikom pri prijímaní ekologickejších opatrení (IKT pre environmentálnu udržateľnosť), a na
meranie využívania gigabitových služieb, ako aj percentuálneho podielu podnikov ponúkajúcich
odbornú prípravu v oblasti IKT a využívajúcich elektronickú fakturáciu.
Pre všetky krajiny boli prepočítané skóre a poradia indexu DESI tak, aby sa zohľadňovali zmeny vo
výbere ukazovateľov a vykonané opravy východiskových údajov.
Ďalšie
informácie
nájdete
na
strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.

webovom

sídle

DESI:

https://digital-
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Prehľad
Slovensko
DESI 2021

EÚ

poradie

skóre

skóre

22

43,2

50,7

Slovensko v roku 2021 obsadilo v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 22. miesto
spomedzi 27 členských štátov EÚ. Krajina zostáva na rovnakej pozícii ako v roku 2020.
Slovensko sa nachádza tesne pod priemerom EÚ alebo okolo neho v rámci ukazovateľov v oblasti
ľudského kapitálu. 54 % Slovákov má aspoň základné digitálne zručnosti a 27 % má nadpriemerné
digitálne zručnosti v porovnaní s priemerom EÚ v hodnote 56 % a 31 %. Počet podnikov poskytujúcich
odbornú prípravu v oblasti IKT v roku 2020 bol 16 %, čo je o 4 percentuálne body menej ako priemer
EÚ vo výške 20 %. Podiel špecialistov v oblasti IKT na celkovej zamestnanosti takisto vzrástol a takmer
dosiahol priemer EÚ. Celkové využívanie pevného širokopásmového pripojenia na Slovensku sa
stabilne zvyšovalo zo 72 % v roku 2019 na 78 % v roku 2020. Slovensko výrazne zlepšilo zavádzanie
superrýchleho internetu a pokročilo v pokrytí sieťou s veľmi vysokou kapacitou, pričom dokončená
aukcia 5G zlepšila skóre v pripravenosti 5G. 52 % MSP má aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity,
čo je pod priemernou hodnotou EÚ 60 %. 15 % podnikov využívalo v roku 2020 aspoň dve technológie
umelej inteligencie (AI) v porovnaní s 25 % v EÚ. Počet podnikov využívajúcich elektronické faktúry je
16 %, čo je výrazne pod priemerom EÚ v hodnote 32 %. Väčšina ukazovateľov pre oblasť digitálnych
verejných služieb je nižšia ako priemer EÚ s výnimkou 68 % podielu používateľov elektronickej verejnej
správy v roku 2020 v porovnaní so 64 % v EÚ.
Celkovo je pokrok Slovenska v monitorovaných oblastiach obmedzený. Verejnými finančnými
prostriedkami vynaloženými na stimuláciu digitálnej transformácie sa nie vždy dosiahol požadovaný
účinok. V oblasti integrácie digitálnych technológií sa dosiahol určitý pokrok, napríklad neustále rastie
percentuálny podiel podnikov využívajúcich služby cloud computingu. Je však naďalej potrebné, aby
podniky využívali potenciál veľkých dát, umelej inteligencie a systémov elektronického zdieľania
informácií. Priemerné využívanie elektronického obchodu je premárnenou príležitosťou. Digitalizácia
vzdelávania nedosahuje svoj potenciál, pretože školám, učiteľom a žiakom chýbajú zručnosti
a nástroje. Musí sa zlepšiť pokrytie rýchlym širokopásmovým pripojením a sieťou s veľmi vysokou
kapacitou, pretože ide o prekážku širšieho využívania digitálnych technológií a služieb domácnosťami
a podnikmi. Zavádzanie sietí často spomaľujú administratívne prekážky, pričom Slovensko ešte
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netransponovalo ustanovenia európskeho kódexu elektronických komunikácií. Slovensko zavádza
nové digitálne verejné služby, ale na zlepšenie ich kvality a interoperability je možné urobiť viac. Ľudia
a podniky by mali prospech zo zvýšenej dostupnosti, efektívnosti a používateľskej ústretovosti
digitálnych verejných služieb. Digitálna transformácia je jedným z hlavných pilierov Plánu obnovy
a odolnosti Slovenska, pričom hlavný dôraz sa kladie na verejné služby, zručnosti a digitalizáciu
podnikania. Slovensko má dobré prepojenie s hlavnými európskymi iniciatívami v digitálnej oblasti
a v rámci Plánu obnovy a odolnosti bude ďalej podporovať niekoľko projektov s účasťou viacerých
štátov.
Pandémia ochorenia COVID-19 ešte viac zviditeľnila existujúce nedostatky v digitálnom hospodárstve
Slovenska a v slovenskej spoločnosti, a to aj v oblasti pripojiteľnosti, získavania digitálnych zručností
a digitalizácie škôl, domácností, podnikov a verejných služieb. Informačné systémy v nemocniciach,
školách a verejných inštitúciách neboli pripravené na náhly prechod na online a diaľkové fungovanie.
Slovensko sa zaviazalo zlepšiť svoje skóre a postavenie v indexe DESI. Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie predstavilo podrobnú stratégiu a akčný plán1 s konkrétnymi
opatreniami na riešenie nedostatkov zistených ukazovateľmi indexu DESI. V tomto dokumente sú
vyjadrené hlavné oblasti indexu DESI a jeho cieľom je dosiahnuť do roku 2025 výrazné zlepšenia. Táto
iniciatíva vychádza zo stratégie pre digitálnu transformáciu Slovenska do roku 20302 a súvisiaceho
akčného plánu3.

1

2

3

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/ministerka-remisova-predstavila-plan-akoslovensko-dostat-v-digitalizacii-na-europsku-uroven/index.html.
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska2030.pdf.
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/07/Akcny-plan-DTS_2019-2022.pdf.
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Digitálna oblasť Plánu obnovy a odolnosti Slovenska
Digitálna transformácia ekonomiky a spoločnosti je jadrom Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.
Digitálne reformy a investície zahrnuté do plánu by mali pomôcť modernizovať Slovensko
a podporiť oblasti, ktoré si vyžadujú značné investície. Slovensko plánuje na digitálnu
transformáciu vynaložiť 1,33 mld. EUR, teda 21 % z celkových pridelených prostriedkov vo výške
6,33 mld. EUR.
V pláne sa kladie veľký dôraz na digitalizáciu verejného sektora, či už ako súčasť sektorových
reforiem (súdnictvo, polícia, zdravotná starostlivosť), alebo formou prierezových opatrení,
ktorými sa má zvýšiť kvalita a dostupnosť riešení elektronickej verejnej správy. Digitálny
ekosystém pomôže rozvinúť reforma modelu riadenia digitálnej ekonomiky spolu s investíciami
do digitálnych technológií a digitálnych kapacít firiem, najmä malých a stredných podnikov.
Navrhované reformy vzdelávania a investície do zručností učiteľov, seniorov a znevýhodnených
skupín majú za cieľ rozvíjať digitálne zručnosti obyvateľstva.
Slovenské orgány plánujú financovať investície do pripojiteľnosti z iných zdrojov, Plán obnovy a
odolnosti však pomôže dosiahnuť národné ciele v rámci stratégie širokopásmového pripojenia
posilnením koordinačnej úlohy Kancelárie pre širokopásmové pripojenie.
Plán podporí účasť na niekoľkých cezhraničných projektoch s cieľom umožniť prechod na
digitálne technológie. To zahŕňa účasť na sieti centier digitálnych inovácií a na sieti európskych
centier digitálnych inovácií v záujme podpory slovenských MSP prostredníctvom digitalizácie.
Patria sem aj investície do vysoko výkonnej výpočtovej techniky (HPC) s cieľom podieľať sa na
spoločnom podniku EuroHPC. Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa podporia aj
ďalšie dva projekty s účasťou viacerých krajín, ktoré sa určia v neskoršom štádiu. Medzi
potenciálne projekty patrí účasť na európskom blockchaine a kvantovej komunikačnej
infraštruktúre.
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1. Ľudský kapitál
DESI 2021

Slovensko

EÚ

poradie

skóre

skóre

19

43,8

47,1

Slovensko

EÚ

DESI 2019
59 %

DESI 2020
54 %

DESI 2021
54 %

DESI 2021
56 %

% obyvateľov

2017

2019

2019

2019

1a2. Viac ako základné digitálne zručnosti

33 %

27 %

27 %

31 %

% obyvateľov

2017

2019

2019

2019

1a3. Aspoň základné softvérové zručnosti

63 %

56 %

56 %

58 %

1a1. Aspoň základné digitálne zručnosti

% obyvateľov

1b1. Odborníci na oblasť IKT

2017

2019

2019

2019

3,2 %

3,7 %

4,2 %

4,3 %

% zamestnaných osôb vo veku 15 – 74 rokov

2018

2019

2020

2020

1b2. Odborníčky na oblasť IKT

13 %

14 %

16 %

19 %

% odborníkov na oblasť IKT

2018

2019

2020

2020

1b3. Podniky poskytujúce odbornú prípravu v oblasti
IKT

18 %

18 %

16 %

20 %

% podnikov

1b4. Absolventi odboru IKT
% absolventov

2018

2019

2020

2020

3,3 %

3,9 %

3,9 %

3,9 %

2017

2018

2019

2019

V oblasti ľudského kapitálu sa Slovensko nachádza na 19. mieste spomedzi 27 krajín EÚ, a je tak pod
priemerom EÚ. 54 % Slovákov má základné digitálne zručnosti a 27 % má pokročilé digitálne zručnosti.
Oba ukazovatele sú pod priemernými hodnotami EÚ 56 % a 31 %. Podiel podnikov, ktoré poskytujú
svojim zamestnancom odbornú prípravu v oblasti IKT, sa znížil na 16 %. Podiel odborníkov na oblasť
IKT z celkového počtu zamestnancov narástol na 4,2 %, ale stále je mierne pod priemerom EÚ (4,3 %).
16 % odborníkov na oblasť IKT tvoria ženy.
Zlepšovanie digitálnych zručností je naďalej jednou z priorít vlády. Novoprijatá stratégia a akčný plán
Slovenska na zlepšenie svojej pozície v indexe DESI do roku 2025(4) zahŕňajú aj opatrenia v oblasti
ľudského kapitálu, ako sú opatrenia na zlepšenie podmienok na udržanie absolventov na oblasť IKT,
podpora štúdia technických odborov na všetkých úrovniach vzdelávania alebo zlepšenie výsledkov
slovenských univerzít. Okrem toho sa vykonáva aj stratégia pre digitálnu transformáciu Slovenska do
roku 2030(5) a súvisiaci akčný plán na roky 2019 – 2022(6), ale mnohé kľúčové opatrenia sa oneskorili.
Cieľom je prispôsobiť vzdelávací systém a zamerať sa na zručnosti požadované v zamestnaní.
V stratégii sa takisto uvádza potreba rozvíjania mäkkých zručností a kompetencií pre zapájanie sa do
fungovania digitálnej spoločnosti (digitálne občianstvo). Vláda pracuje na programe digitálnej
transformácie vzdelávania, ale Slovensko ani zďaleka nemá všetky školy pripojené na širokopásmové
pripojenie s veľmi vysokou kapacitou.
Odvetvie vzdelávania zaznamenáva najväčší nesúlad medzi digitálnymi zručnosťami a potrebami,
pokiaľ ide o špecializáciu na IKT, pričom v oblasti IKT je potrebných približne 10 000 odborníkov.
V dôsledku nedostatku digitálnych zručností a infraštruktúry niektoré školy, najmä na začiatku
4

5
6

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25949/1.
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/SDT-English-Version-FINAL.pdf.
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/AP-DT-English-Version-FINAL.pdf.
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pandémie, bojovali s organizáciou a poskytovaním dištančného vzdelávania. Prioritou sa stalo
zvyšovanie kvalifikácie učiteľov a ostatných pracovníkov v rámci nižších úrovní vzdelávacieho systému.
Podľa slovenskej Štátnej školskej inšpekcie až 45 % škôl nemá ani jedného kvalifikovaného učiteľa IT.
V roku 2020 sa pravidelne konali webové semináre v rámci národného programu Profesijný rozvoj
učiteľov (TEACHERS)(7) s cieľom poskytnúť učiteľom počas pandémie online metodickú pomoc. V roku
2020 poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu školám 6 miliónov EUR na nákup
potrebného digitálneho vybavenia a v januári 2021 poskytlo na ten istý účel ďalšie 3 milióny EUR.
Celkovo získalo grant 2 265 škôl.
Slovensko má niekoľko iniciatív a projektov, ako napríklad IT Fitness test(8) alebo IT Akadémia(9) na
zlepšenie digitálnych zručností študentov a učiteľov. Krajina uskutočňuje aj národný vzdelávací
program, v ktorom sa zdôrazňuje potreba zvýšeného využívania digitálnych technológií v triedach
a zlepšovania digitálnych zručností študentov aj učiteľov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu prijalo výstupy z projektu IT Akadémia a pripravuje realizáciu koncepcie digitálnych
koordinátorov, t. j. vyškolených učiteľov, ktorí budú poskytovať poradenstvo a riadiť programy
digitálnej transformácie škôl. Cieľom je pomôcť učiteľom zlepšiť ich digitálne zručnosti, aby boli lepšie
vybavení a schopní využívať digitálny vzdelávací obsah a lepšie pripravení na online alebo hybridnú
výučbu.
Od roku 2017 má Slovensko aktívnu Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania(10), ktorá úzko
spolupracuje s vládou. Jej 83 členov prijalo 219 rôznych záväzkov, od intenzívnejšej výučby IT na
školách a odbornej prípravy učiteľov až po pomoc pracovníkom pri nadobúdaní súboru zručností pre
Priemysel 4.0.
Test IT Fitness, ktorý uskutočnila Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania, pomohol
výrazne zlepšiť dosah testovania a zdvojnásobil počet študentov aj učiteľov. Výsledky testovania však
boli pod očakávaniami, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a používanie kancelárskeho softvéru.
Slovensko sa pravidelne zúčastňuje na Európskom týždni programovania. V roku 2020 sa počet aktivít
zvýšil o 8 % na 165 a organizátori zaznamenali viac ako 9 100 účastníkov.
Slovensko pokračuje vo vykonávaní reforiem s cieľom zlepšiť svoju výkonnosť v oblasti ľudského
kapitálu. Krajina však zostáva pod priemerom EÚ. Stratégia sa zameriava na reformu vzdelávania, jeho
prispôsobenie technologickému vývoju a na vybavenie učiteľov a študentov zručnosťami
a kompetenciami na život a prácu v digitálnej ekonomike. Premena stratégií na konkrétne opatrenia,
zabezpečenie riadneho financovania a využitie súčasných úspešných iniciatív, ako je test IT Fitness, na
dosiahnutie väčšieho podielu obyvateľstva by mohli zlepšiť skóre Slovenska v tejto oblasti.

Najdôležitejšie udalosti roka 2020: IT Akadémia
Od roku 2016 prispieva IT Akadémia k zvyšovaniu digitálnych zručností študentov a učiteľov na
všetkých stupňoch vzdelávania. Jej cieľom je vytvoriť model vzdelávania a odbornej prípravy pre
mladých ľudí, ktorý lepšie reaguje na potreby spoločnosti a trhu so zameraním na digitálne
zručnosti. Projekt sa realizuje v partnerstve s piatimi slovenskými univerzitami a je
spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Celkové financovanie projektu na obdobie
2016 – 2021 predstavuje 19 miliónov EUR.
Projekt zahŕňa celkovo 683 základných a stredných škôl, päť univerzít, viac ako 50 tisíc žiakov
základných a stredných škôl, vyše 300 učiteľov základných a stredných a viac ako 4 000 študentov
univerzít. Počas pandémie COVID-19 poskytovala IT Akadémia odbornú pomoc pri diaľkovom
vzdelávaní.

7
8
9
10

https://www.youtube.com/channel/UCGltBBHjdTeaJ4g0HuT-iAA/videos.
https://itfitness.sk/sk/.
https://itakademia.sk.
https://digitalnakoalicia.sk/.
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Medzi niektoré z hlavných výsledkov projektu patria:





1 132 inovačných metodík výučby informatiky, matematiky, biológie, fyziky, chémie,
zemepisu a iných predmetov na základných a stredných školách,
60 nových a inovovaných predmetov na piatich univerzitách zameraných na riešenie
potrieb trhu práce a digitálnej transformácie v odboroch, ako napr. dátová veda, internet
vecí, počítačové siete a obchodné informačné systémy,
vzdelávanie učiteľov a profesijný rozvoj (aktualizácie, inovácia, webináre, konzultácie) so
zameraním na využívanie vytvorených učebných materiálov a na podporu digitálnej
transformácie vzdelávania.

V roku 2018 získala IT Akadémia osobitné ocenenie ITAPA za svoj príspevok k vzdelávaniu.

Ľudský kapitál v Pláne obnovy a odolnosti Slovenska
Slovensko považuje digitálne zručnosti za kľúčovú podmienku digitalizácie svojej ekonomiky
a spoločnosti a celkový príspevok z Plánu obnovy a odolnosti do tejto oblasti politiky predstavuje
298 miliónov EUR. Rozvoj digitálnych zručností je jedným z hlavných cieľov reformy vzdelávania
vymedzenej v pláne a reforma vychádza z predchádzajúcich a existujúcich iniciatív na zlepšenie
digitálnych zručností. Medzi konkrétne opatrenia patria revízia učebných osnov s cieľom viac sa
zamerať na digitálne zručnosti, poskytovanie príležitostí na odbornú prípravu učiteľov
a zabezpečenie investícií do digitálneho vybavenia škôl a digitalizácie vysokoškolského
vzdelávania.
Súčasťou plánu je vypracovanie národnej stratégie digitálnych zručností pre dospelých s cieľom
zabezpečiť, aby všetci dospelí mohli participovať v spoločnosti transformovanej digitalizáciou.
Okrem toho sa plánujú investície na zlepšenie digitálnych zručností starších a zraniteľných osôb
prostredníctvom kombinácie odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností a poskytovania
digitálneho vybavenia. Plán sa zameriava aj na rozvoj špecializovaných zručností odborníkov na
oblasť IT a kybernetickej bezpečnosti vo verejnom sektore. Centrá digitálnych inovácií budú
poskytovať služby podnikom, a najmä MSP, aby rozvíjali digitálne zručnosti zamestnancov, najmä
tých, ktorí pracujú v MSP.
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2. Pripojiteľnosť
2. Pripojiteľnosť

Slovensko

EÚ

poradie

skóre

skóre

19

46,3

50,2

DESI 2021

Slovensko

EÚ

DESI 2019

DESI 2020

DESI 2021

DESI 2021

2a1. Celková miera využívania pevného
širokopásmového pripojenia

70 %

72 %

78 %

77 %

% domácností

2018

2019

2020

2020

2a2. Miera využívania pevného širokopásmového
pripojenia s rýchlosťou minimálne 100 Mb/s

13 %

15 %

25 %

34 %

% domácností

2018

2019

2020

2020

neuvedené

< 0,01 %

0,38 %

1,3 %

2019

2020

2020

2b1. Rýchle širokopásmové pokrytie (NGA)

73 %

74 %

75 %

87 %

% domácností

2018

2019

2020

2020

2b2. Pokrytie pevnou sieťou s veľmi vysokou kapacitou
(VHCN)

43 %

45 %

50 %

59 %

2a3. Využívanie pripojenia s rýchlosťou najmenej 1 Gb/s
% domácností

% domácností

2c1. Pokrytie sieťami 4G

2018

2019

2020

2020

97,4 %

98,4 %

98,4 %

99,7 %

% osídlených oblastí

2018

2019

2020

2020

2c2. Pripravenosť na zavedenie sietí 5G

0%

33 %

67 %

51 %

Pridelené frekvenčné pásmo vyjadrené v % celkového
harmonizovaného spektra 5G

2019

2020

2021

2021

neuvedené

neuvedené

2c3. Pokrytie sieťami 5G
% osídlených oblastí

2c4. Miera využívania mobilného širokopásmového
pripojenia
% obyvateľov

2d1. Index cien širokopásmového pripojenia
Skóre (0 – 100)

0%

14 %

2020

2020

59 %

67 %

67 %

71 %

2018

2019

2019

2019

neuvedené

60

78

69

2019

2020

2020

V oblasti pripojiteľnosti sa Slovensko nachádza iba na 19. mieste. V roku 2020 zaznamenalo mierny
nárast percentuálneho podielu domácností pokrytých pevnými sieťami s veľmi vysokou kapacitou
poskytovanými v infraštruktúrach FTTP, čo je 50 % v porovnaní so 45 % v roku 2019. Pokrytie FTTP vo
vidieckych oblastiach zostáva na oveľa nižšej úrovni – touto technológiou bolo v roku 2020 pokrytých
len 18 % vidieckych domácností. Treba však poznamenať, že to preukazuje vzostupný trend
v porovnaní s rokom 2019, keď k tejto technológii malo prístup 15,3 % vidieckych domácností.
Pokiaľ ide o využívanie pevného širokopásmového pripojenia, 78 % domácností si v roku 2020
objednalo určitú formu širokopásmového pripojenia, čo je malý nárast v porovnaní so 72 %
domácností v roku 2019. 25 % domácností malo v roku 2020 pevné širokopásmové pripojenie
s rýchlosťou najmenej 100 Mb/s, čo je pod priemerom EÚ v hodnote 34 % pre ten istý ukazovateľ. Hoci
je Slovensko 7. najlacnejším trhom so širokopásmovým pripojením v EÚ, spotrebitelia si skôr vyberajú
nižšiu rýchlosť širokopásmového pripojenia.
Napriek tomu, že na Slovensku bolo pridelených 67 % celkového harmonizovaného spektra 5G,
pokrytie 5G je dostupné len v hlavnom meste.
Zatiaľ čo hlavným cieľom národnej stratégie Slovenska pre širokopásmové pripojenie z roku 2011 bolo
zaručiť do roku 2020 pokrytie celej krajiny internetom s rýchlosťou minimálne 30 Mb/s, tento cieľ sa
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ešte nedosiahol – širokopásmové prístupové siete novej generácie („NGA“) na Slovensku v roku 2020
pokrývali 75 % domácností. Poskytovanie vysokorýchlostného širokopásmového pokrytia pre tzv.
biele miesta (t. j. obce s internetom s rýchlosťou nižšou ako 30 Mb/s) zostáva jedným z dlhodobých
problémov Slovenska v oblasti pripojiteľnosti.
Slovenská vláda prijala v marci 2021 nový národný plán širokopásmového pripojenia, v ktorom sa
stanovujú vízia a ciele pripojiteľnosti Slovenska do roku 2030. Cieľom plánu je, aby všetky domácnosti,
či už mestské, alebo vidiecke, mali prístup k internetovému pripojeniu s rýchlosťou najmenej
100 Mb/s s možnosťou rozšírenia na gigabitové rýchlosti a aby mali prístup ku gigabitovému pripojeniu
aj hlavní sociálno-ekonomickí aktéri. Národný plán širokopásmového pripojenia pokračuje prípravnou
fázou štúdie uskutočniteľnosti. Výzvy spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných
fondov sa použijú na podporu financovania pripojenia tzv. bielych adries11 s vysokorýchlostným
širokopásmovým pripojením prostredníctvom sietí s veľmi vysokou kapacitou.
Pokiaľ ide o verejné financovanie zavádzania infraštruktúry (pevnej aj bezdrôtovej), vláda SR chce
financovať rozvoj infraštruktúry vo finančnom výhľade na roky 2021 – 2027 prostredníctvom Nástroja
na prepájanie Európy 2. Zahŕňalo by to najmä budovanie koridorov medzi členskými štátmi (napr.
medzi Slovenskom a Poľskom, ako aj medzi Slovenskom a Českom). Pokrytie pre domácnosti
a projekty sa zameriavalo na 5G pre inteligentné komunity.
Jeden z najväčších operátorov mobilných sietí na Slovensku zintenzívnil v roku 2020 zavádzanie
pevného bezdrôtového prístupu v súlade s memorandom o porozumení podpísaným s vládou
Slovenska v januári 2018. Podobné programy zaviedli aj ostatní traja operátori mobilných sietí.
Slovenskí operátori, ktorí chcú nasadiť siete, naďalej čelia administratívnym prekážkam. Orgány
udeľujúce povolenia na Slovensku sú zo zákona povinné trvať na aktívnom zapojení odvetvových
orgánov, ktoré nemajú priamy vzťah k predloženým projektom, čím sa spomaľuje proces získavania
potrebných schválení. Vláda SR v súčasnosti uvažuje o možnosti prijatia nových právnych predpisov
v oblasti výstavby a zonácie, ktorých cieľom by bolo zjednodušenie procesu výstavby. Podľa návrhu by
sa mal zriadiť špecializovaný stavebný úrad s pobočkami na úrovni okresu. Plány sa premietli aj do
slovenského plánu vykonávania súboru nástrojov pripojiteľnosti12.
Ciele v oblasti pripojiteľnosti sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti (digitalizácia komponentov).
Orgány však majú v úmysle financovať investície do pripojiteľnosti z iných zdrojov.
Slovenská vláda v júni 2020 zverejnila stratégiu podpory sietí 5G na Slovensku na roky 2020 – 2025.
Medzi ciele stratégie patria zabezpečenie efektívneho využívania rádiového frekvenčného spektra
prerozdelením frekvenčného pásma 3,6 GHz, uvoľnenie frekvenčného pásma 26 GHz na základe
dopytu trhu a príprava doplnení príslušných právnych predpisov o kybernetickej bezpečnosti s cieľom
vymedziť bezpečnostné opatrenia a požiadavky na obstarávanie technológií a sietí 5G.
Aukcia rádiových frekvencií v pásmach 700, 900 a 1 800 MHz sa skončila 23. novembra 2020, pričom
víťaznými uchádzačmi boli štyria operátori mobilných sietí (02, Orange, Slovak Telekom, SWAN).
Slovensko pridelilo frekvencie v pásme 3,6 GHz už v roku 2016, pričom užívacie práva sa predĺžili do
roku 2025. Keďže frekvencie boli pridelené v súlade so zásadou technologickej neutrality, operátori
mobilných sietí ako držitelia práv sú už oprávnení využívať ich na poskytovanie služieb 5G. Pásmo
26 GHz sa v súčasnosti využíva na civilné aj vojenské účely – predpokladá sa, že platnosť existujúcich
práv v tomto pásme skončí v roku 2025.

11

12

Národný plán širokopásmového pripojenia pracuje s podrobnejšími jednotkami na úrovni konkrétnych
adries namiesto tzv. bielych miest, ktoré sa v memorande z roku 2018 chápali ako celé obce. Zatiaľ čo
sa memorandum sústredilo na pokrytie sieťou NGA, národný plán širokopásmového pripojenia sa
okrem toho zameriava na pokrytie sieťami s veľmi vysokou kapacitou.
Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/1307 z 18. septembra 2020 o spoločnom súbore nástrojov Únie
na zníženie nákladov na zavádzanie vysokokapacitných sietí a zabezpečenie včasného prístupu
k rádiovému frekvenčnému spektru 5G priaznivého pre investície v záujme podpory pripojiteľnosti
s cieľom oživiť hospodárstvo po kríze COVID-19 v Únii (Ú. v. EÚ L 305, 21.9.2020, s. 33).
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Operátor O2 Slovakia spustil svoju 5G sieť v októbri 2020 v niektorých častiach Bratislavy, pričom
využíva svoje licencie v pásmach 1 800 MHz a 3,4 – 3,8 GHz. Operátor O2 to prezentoval ako „pilotné
komerčné testovanie“ s využitím technológií od štyroch dodávateľov.
Celkovo bolo na Slovensku na účely zavádzania siete 5G k augustu 2021 pridelených 66,7 %
harmonizovaného frekvenčného spektra. Ide o výrazné zlepšenie v porovnaní s 33,3 % pridelenými
v roku 2019.

Hlavný vývoj v oblasti trhu a regulácie
Trh s pevným širokopásmovým pripojením na Slovensku sa vyznačuje výraznou orientáciou na
zavádzanie vlastnej prístupovej infraštruktúry – veľkoobchodný prístup sa využíva len
v prípadoch, keď nie je k dispozícii žiadne iné technické ani ekonomické riešenie. Slovensko preto
zaznamenáva výraznú fragmentáciu tohto segmentu trhu: v krajine je 738 operátorov
poskytujúcich pevné širokopásmové služby. Na trhu mobilného širokopásmového pripojenia
dominujú štyria operátori mobilných sietí (02, Orange, Slovak Telekom, SWAN).
V dôsledku nepretržitého nárastu využívania mobilných služieb vo všeobecnosti došlo v roku
2020 k zvýšenému využívaniu balíkov. Najrýchlejšie rastúcim a najobľúbenejším typom balíkov
vrátane mobilných služieb je tzv. triple-play balík s tromi komunikačnými službami (mobilná
služba + pevný internet + televízia). V roku 2020 sa zaznamenal najväčší nárast práve v počte
predplatiteľov tohto typu balíka.
Niektorí slovenskí operátori prijali dobrovoľné opatrenia na zmiernenie vplyvu pandémie
ochorenia COVID-19. Príkladom prijatých opatrení bola zmena limitov pre hlasové a dátové balíky
a bezplatná internetová služba pre učiteľov na podporu poskytovania online vzdelávania.
Slovensko do lehoty 21. decembra 2020 netransponovalo ustanovenia európskeho kódexu
elektronických komunikácií (EECC). Je tak jedným z 24 členských štátov, na ktoré sa v súčasnosti
z dôvodu netransponovania smernice vzťahuje postup v prípade nesplnenia povinnosti.
Oneskorenie sa chápe ako dôsledok viacerých faktorov vrátane parlamentných volieb v marci
2020, voľby nového predsedu slovenského Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb (ďalej len „RÚ“) v septembri 2020, ako aj pandémie ochorenia COVID-19.
Predpokladá sa, že ustanovenia, ktorými sa bude transponovať EECC, nadobudnú účinnosť
najneskôr koncom roka 2021.
Podľa informácií RÚ bol počet sťažností spotrebiteľov v roku 2020 v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi stabilný. Regulačný orgán neidentifikoval žiadne konkrétne problémy
koncových používateľov spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19.
Pokiaľ ide o otázky otvoreného internetu, RÚ v roku 2020 dostal niekoľko sťažností týkajúcich sa
služby s nulovou sadzbou poskytovanej v rámci balíka ponúk slovenského poskytovateľa
internetových služieb. Predmetná služba spočívala v prístupe k spravodajskej webovej lokalite
s nulovou sadzbou. Dotknutý poskytovateľ odvtedy túto prax zastavil.
Pokiaľ ide o tiesňovú komunikáciu, údaje o polohe koncového používateľa, ktorý žiada o pomoc
v prípade núdze, sa poskytujú do 15 sekúnd od prijatia tiesňového volania a žiadosti zo strediska
tiesňového volania (PSAP) s 99,5 % dostupnosťou údajov o polohe. Takto bol implementovaný
systém pokročilej mobilnej lokalizácie (Advance Mobile Location – AML). Nie je však funkčný
z dôvodu obmedzení ochrany údajov podľa vnútroštátneho práva.
Hoci Slovensko zaznamenalo stabilný nárast ukazovateľov „hlavného pokrytia“ a „zavádzania
pripojiteľnosti“, keby sa nevykonali príslušné legislatívne a strategické reformy, tieto mierne nárasty
by sa mohli stratiť. Slovensko musí zabezpečiť rýchle a úplné prijatie opatrení transponujúcich EECC.
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3. Integrácia digitálnych technológií
3. Integrácia
digitálnych
technológií

Slovensko

EÚ

poradie

skóre

skóre

21

29,1

37,6

DESI 2021

Slovensko
3a1. MSP aspoň so základnou úrovňou digitálnej
intenzity

EÚ

DESI 2019

DESI 2020

DESI 2021

DESI 2021

neuvedené

neuvedené

52 %

60 %

2020

2020

36 %

% MSP

3b1. Elektronické zdieľanie informácií

31 %

31 %

31 %

% podnikov

2017

2019

2019

2019

3b2. Sociálne médiá

17 %

18 %

18 %

23 %

% podnikov

2017

2019

2019

2019

3b3. Veľké dáta

9%

9%

6%

14 %

% podnikov

2018

2018

2020

2020

3b4. Cloud

14 %

14 %

18 %

26 %

% podnikov

2018

2018

2020

2020

neuvedené

neuvedené

15 %

25 %

2020

2020

neuvedené

neuvedené

76 %

66 %

2021

2021

32 %

3b5. Umelá inteligencia
% podnikov

3b6. IKT pre environmentálnu udržateľnosť
% podnikov so strednou/vysokou intenzitou zelených opatrení
prostredníctvom IKT

3b7. Elektronické faktúry

15 %

15 %

16 %

% podnikov

2018

2018

2020

2020

3c1. MSP využívajúce predaj cez internet

13 %

11 %

17 %

17 %

% MSP

2018

2019

2020

2020

3c2. Obrat elektronického obchodu

11 %

11 %

11 %

12 %

% obratu MSP

2018

2019

2020

2020

3c3. Cezhraničný predaj cez internet

8%

7%

7%

8%

% MSP

2017

2019

2019

2019

Slovensko sa v rámci EÚ umiestnilo na 21. mieste v oblasti integrácie digitálnych technológií podnikmi.
Iba 52 % slovenských MSP dosahuje aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity (priemer EÚ: 60 %).
Slovensko zaostáva za priemerom EÚ, pokiaľ ide o využívanie umelej inteligencie v podnikoch (15 %
oproti 25 %) a využívanie cloudových služieb (18 % oproti 26 %). Podiel podnikov, ktoré využívajú
analýzu veľkých dát, klesol z 9 % na 6 %. Skóre krajiny v oblasti elektronického obchodu sa čiastočne
zlepšilo: 17 % MSP predáva online, čo je na úrovni priemeru EÚ. Podiel obratu MSP z elektronického
obchodu však stagnuje na 11 % (priemer EÚ: 12 %). V roku 2020 využívalo elektronické faktúry 16 %
slovenských podnikov v porovnaní s 32 % v EÚ. 76 % slovenských podnikov v roku 2021 využívalo
informačné a komunikačné technológie na opatrenia, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, na
stredne vysokej až vysokej úrovni, čo je o 10 percentuálnych bodov viac ako priemer EÚ v hodnote
66 %.
Slovensko postupuje podľa svojej stratégie pre digitálnu transformáciu Slovenska do roku 203013,
ktorou sa podporuje integrácia inovatívnych technológií v podnikoch vrátane cloud a edge
13
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computingu, HPC, blockchainu a umelej inteligencie. Konkrétne opatrenia sú opísané v akčnom pláne
SR pre digitálnu transformáciu na roky 2019 – 202214. V pláne sa zriaďuje nezávislá expertná skupina
pre etiku umelej inteligencie, zavádza sa posúdenie digitálneho vplyvu, v ktorom sa hodnotia účinky
regulácie na inovácie a digitálne hospodárstvo, a podporujú sa nové obchodné modely a inteligentná
mobilita.
Slovensko sa podieľa na spoločnom podniku EuroHPC, najmä prostredníctvom Národného
superpočítačového centra15 zriadeného v roku 2020 (pozri podrobnosti v rámčeku nižšie). Slovensko
je domovom dvoch aktívnych centier digitálnych inovácií v Košiciach a dvoch pripravovaných
v Bratislave. Ich zameranie siaha od robotiky a mikroelektroniky až po internet vecí a kybernetickú
bezpečnosť. Fungujú v úzkej spolupráci s univerzitami a inými európskymi centrami. V roku 2021
Slovensko predbežne vybralo siedmich kandidátov, ktorí sú pripravení pripojiť sa k sieti európskych
centier digitálnych inovácií. Slovensko prispieva k európskej infraštruktúre blockchainových služieb
prostredníctvom organizácie Blockchain Slovakia16. Táto nezisková organizácia združuje výskumných
pracovníkov, podnikateľov, verejné orgány, investorov a iných aktérov s cieľom zvýšiť využívanie
blockchainu v podnikoch a pritom riešiť spoločenské otázky.
Podľa prieskumu spoločnosti Industry4UM považuje 74 % slovenských podnikov koncepciu Priemysel
4.0 za nevyhnutnú pre budúcnosť, ale jej zavádzanie sa v roku 2020 spomalilo17. Čiastočne to bolo
spôsobené náročným hospodárskym prostredím, ktoré brzdilo investície. Chýbajú aj odborná príprava
a rozvoj zamestnancov a takisto je potrebné posilniť úlohu vedenia v transformačnom procese.
Z výsledkov takisto vyplýva, že stratégiu Priemysel 4.0 budú skôr realizovať podniky so zahraničným
kapitálom ako podniky v úplnom vlastníctve Slovákov.
Slovenské startupy sa dobre spájajú so susednými trhmi, ale najväčšou výzvou je globálna expanzia18.
Podľa OECD je začatie podnikania na Slovensku menej nákladné ako vo väčšine členských štátov EÚ,
ale administratívna záťaž je pomerne veľká vzhľadom na početné požiadavky a zložitosť pravidiel19.
Slovensko podpísalo Štandard excelentnosti EÚ pre krajiny so startupmi20 a zaviazalo sa dodržiavať
osvedčené postupy, ako sú inovácie v oblasti regulácie a verejného obstarávania, ktoré by pomohli
mladým inovačným podnikom rásť a expandovať v Európe. V roku 2020 vláda zlepšila podmienky pre
startupy prostredníctvom daňového zjednodušenia a od roku 2022 plánuje podporovať digitálnu
archiváciu a automatizáciu v účtovníctve.
Slovensko zlepšuje svoje úsilie o rozšírenie svojho digitálneho hospodárstva, hoci jeho výkonnosť je
naďalej pod priemerom EÚ. Hlavnými prekážkami sú rýchlo sa meniace trhové prostredie a pomalá
reakcia účastníkov trhu, ktorí sú závislí najmä od dovozu technológií a know-how z iných trhov.
Problémom zostáva relatívne nízka úroveň digitálnej intenzity v podnikoch. Šírenie inovácií spomaľuje
administratívna a finančná záťaž vyplývajúca z existujúcich právnych predpisov. Problémom zostáva
obmedzený prístup k financovaniu a finančným nástrojom na investície do nových technológií
a informovanosť o nich.
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Integrácia digitálnych technológií v Pláne obnovy a odolnosti Slovenska
V pláne sa navrhuje ambiciózny balík pre digitálnu transformáciu slovenského hospodárstva.
Celkový príspevok z Plánu obnovy a odolnosti do tejto oblasti politiky predstavuje 100 miliónov
EUR na pokročilé technológie, 151 miliónov EUR na digitálny výskum a vývoj a 92 miliónov EUR
na digitalizáciu podnikov. Plán zahŕňa reformu modelu riadenia digitálnej ekonomiky spolu
s investíciami do digitálnych technológií a digitálnou kapacitou podnikov, najmä MSP.
Investíciami sa bude podporovať rozvoj a uplatňovanie pokročilých digitálnych technológií, ako
sú technologicky orientované kompetenčné centrá a platformy spolupráce.
Digitalizácia slovenských podnikov, najmä MSP, sa bude podporovať prostredníctvom systémov
„poukážok“, ako sú napríklad digitálne a inovačné poukážky. Digitálna inovácia sa bude
podporovať aj prostredníctvom série hackatónov. Infraštruktúru a usmernenia podnikom, najmä
MSP, poskytnú centrá digitálnych inovácií pripojené k európskej sieti. Slovensko vybuduje nový
superpočítač, ktorý by mal byť súčasťou spoločného podniku EuroHPC. Investície do digitalizácie
dopravnej a energetickej infraštruktúry zvýšia ich odolnosť a spoľahlivosť.
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4. Digitálne verejné služby
4. Digitálne
verejné služby
DESI 2021

Slovensko

EÚ

poradie

skóre

skóre

23

53,7

68,1

Slovensko
4a1. Používatelia elektronickej verejnej správy
% používateľov internetu

4a2. Vopred vyplnené formuláre

DESI 2019
62 %

DESI 2021
68 %

DESI 2021
64 %

2018

2019

2020

2020

neuvedené

neuvedené

36

63

2020

2020

Skóre (0 až 100)

4a3. Digitálne verejné služby pre podniky

neuvedené

neuvedené

Skóre (0 až 100)

4a4. Digitálne verejné služby pre podniky

neuvedené

neuvedené

Skóre (0 až 100)

4a5. Otvorené údaje
% maximálneho skóre

EÚ

DESI 2020
69 %

neuvedené

neuvedené

64

75

2020

2020

79

84

2020

2020

53 %

78 %

2020

2020

So skóre 53,7 v roku 2021 je Slovensko v oblasti digitálnych verejných služieb na 23. mieste v EÚ.
Podiel používateľov elektronickej verejnej správy medzi používateľmi internetu sa mierne znížil na
68 %, ale stále je nad priemerom EÚ (64 %). Vo všetkých ostatných monitorovaných ukazovateľoch
dosahuje Slovensko nižšie výsledky ako priemer EÚ. Pokiaľ ide o kategóriu „množstvo predvyplnených
údajov vo verejných online formulároch“, krajina v roku 2020 dosiahla 36 bodov, čo je výrazne pod
priemerom EÚ 63. Digitálne verejné služby pre občanov sú takisto pod priemerom EÚ a predstavujú
64 v porovnaní so 75 bodmi na úrovni EÚ. Tento rozdiel je menej výrazný v prípade digitálnych
verejných služieb pre podniky, kde Slovensko dosahuje 79 bodov v porovnaní s priemerom EÚ
84 bodov.
Verejná správa na Slovensku dosahuje nedostatočné výsledky, pričom porovnateľne nízka úroveň
digitalizácie verejnej správy a verejných služieb je kľúčovou prekážkou podnikateľského prostredia
a hospodárskeho rastu. Významné prekážky naďalej bránia širšiemu využívaniu digitálnych verejných
služieb na Slovensku. Medzi hlavné prekážky patria nedostatočná integrácia medzi verejnými
registrami a chýbajúce opakované použitie dostupných údajov.
Napriek tomu podľa referenčného kritéria EÚ pre elektronickú verejnú správu(21) sa celková výkonnosť
elektronickej verejnej správy na Slovensku zlepšila o 7 percentuálnych bodov. Na Slovensku sa zlepšila
aj orientácia na používateľov alebo miera, v akej vlády poskytujú a navrhujú služby so zreteľom na
potreby používateľov, a to o 7 percentuálnych bodov. Skóre Slovenska 61 % v indexe digitalizácie
v rámci referenčnej hodnoty pre elektronickú verejnú správu je však nižšie ako priemer
EÚ27 + Spojené kráľovstvo, ktorý je na úrovni 72 %. Tento index poskytuje aj prehľad o schopnosti
krajiny zosúladiť vysokú úroveň využívania digitálnych služieb s vysokou dostupnosťou digitálnych
služieb. Slovensko možno zaradiť medzi krajiny, ktoré ešte úplne nevyužívajú digitálne nástroje
a v ktorých sa ešte nevyužili výhody digitalizácie poskytovania služieb.
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Investície sú potrebné na zlepšenie efektívnosti verejnej správy krajiny, zníženie administratívnej
záťaže a zlepšenie podnikateľského prostredia. V záujme efektívnosti investícií by sa mal aj naďalej
klásť dôraz na ľahké používanie. Slovensko podniklo niekoľko krokov na zlepšenie používateľskej
ústretovosti svojich digitálnych verejných služieb. Od roku 2021 bude nový právny predpis ukladať
verejným orgánom, ktoré zodpovedajú za príslušné digitálne verejné služby, povinnosť
štandardizovaným spôsobom zbierať spätnú väzbu používateľov o spokojnosti. Slovensko má
k dispozícii aj príručku pre návrh digitálnych služieb, ktorá obsahuje usmernenia, ako pri vývoji
a poskytovaní digitálnych služieb aplikovať návrh zameraný na človeka. V rámci nových projektov sa
v ich predbežnej fáze musí vykonať aj kvalitatívny a kvantitatívny prieskum potrieb používateľov.
S cieľom vytvoriť lacnejšie, modernejšie a flexibilnejšie štátne IT systémy bol v roku 2020 spustený
„štátny softvérový dom“ Slovensko IT. Jednou z jeho úloh je vyvinúť nové jednotné kontaktné miesto
pre aplikáciu digitálnych verejných služieb eSlovensko, ktoré umožní ľuďom spojiť sa s verejnými
inštitúciami prostredníctvom smartfónov22.
V roku 2020 podnikli slovenské orgány ďalšie kroky na vykonávanie zásady „len raz“. Zlepšili kvalitu
údajov v centrálnom registri adries, čím sa stal jedným z referenčných registrov, do ktorého môžu iné
databázy nahliadnuť a overiť si presnosť údajov. Iniciatívou proti byrokracii sa zjednodušila výmena
osvedčení a dokumentov medzi verejnými inštitúciami, pričom by mala ročne celkovo ušetriť
42 miliónov EUR23. Projekt Konsolidovaná analytická vrstva umožní subjektom verejného sektora
prijímať rozhodnutia založené na dôkazoch prostredníctvom dôkladnejšej analýzy údajov
a modelovania.
Dátová kancelária Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie riadi projekty v oblasti
integrácie, interoperability a kvality dát a spolupracuje s komunitou opendata a konceptom MyData.
Pracuje sa aj na tom, aby sa umožnila lepšia výmena údajov medzi verejnými orgánmi. Tieto aktivity
sa podporujú prostredníctvom legislatívnych iniciatív, ako je zákon proti byrokracii(24) a štátny zákon
o údajoch (25), ktorý sa pripravuje.
Slovensko v súčasnosti aktualizuje svoju Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy. Hlavnými
zásadami sú zameranie na používateľa, digitálne verzie ako štandard, údaje ako aktívum, opakované
použitie, transparentnosť verejnej správy a bezpečnosť. Nová národná koncepcia sa bude riadiť dvoma
národnými strategickými dokumentmi: víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030 a stratégiou
digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030.
Slovensko musí zintenzívniť svoje úsilie o zlepšenie a rozšírenie digitálnych verejných služieb. Krajina
je pod priemerom EÚ a nízka kvalita a zavádzanie služieb elektronickej verejnej správy spôsobujú, že
spoločnosť je zraniteľnejšia v kritických situáciách, ako je pandémia. Dôraz na používateľskú
ústretovosť a informovanie väčších skupín obyvateľstva o výhodách digitálnych verejných služieb by
presvedčili viac ľudí, aby zvážili ich využitie. Ak sa má dosiahnuť aspoň priemer EÚ, je takisto potrebné
pokračovať v úsilí o digitalizáciu verejnej správy a interoperabilitu systémov so zvýšenou výmenou
údajov medzi inštitúciami.

Digitálne verejné služby v Pláne obnovy a odolnosti Slovenska
Investície do digitálnych technológií vo verejnej správe krajiny sú dôraznou prioritou plánu
vrátane zavádzania informačných systémov na zvýšenie kvality a efektívnosti súdnictva, polície,
hasičských a záchranných procesov. Digitálne investície by mali zjednodušiť platenia daní
22
23

24
25

https://spectator.sme.sk/c/22545056/new-government-promises-a-new-era-in-state-it.html.
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/informatizacia/ministerka-remisova-nas-novy-zakon-protibyrokracii-ludom-usetri-100-kil-nervov-a-42-milionov-eur-rocne/index.html.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/177/20210101.html.
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/55.
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a odvodov. V rámci plánu sa vypracuje nová digitálna platforma na poskytovanie efektívnejších
a kvalitnejších verejných služieb s cieľom zlepšiť kvalitu a dostupnosť riešení elektronickej
verejnej správy. Slovenské orgány určia 16 prioritných „životných situácií“ pre občanov
a podniky, v ktorých sa navrhnú zjednodušené a efektívnejšie digitálne riešenia. Týmito
opatreniami sa minimalizujú potrebné administratívne kroky pre občanov a podniky, zníži sa čas
a náklady a zlepší sa používateľská ústretovosť služieb. Okrem toho plán navrhuje aj opatrenia na
efektívnejšie riadenie zdrojov IT vo verejnej správe krajiny. Slovensko má takisto v úmysle posilniť
a štandardizovať kybernetickú bezpečnosť vo všetkých sektoroch verejnej správy s cieľom zvýšiť
dôveru v nové elektronické služby a plánuje investovať do digitalizácie zdravotnej starostlivosti
s cieľom zefektívniť lekárske a prevádzkové procesy. Celkový príspevok z Plánu obnovy a
odolnosti do tejto oblasti politiky je 686 miliónov EUR.

