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O indexe DESI
Európska komisia od roku 2014 monitoruje digitálny pokrok členských štátov a každoročne vydáva
správy Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI). Správy obsahujú profily jednotlivých krajín,
ktoré pomáhajú členským štátom určiť oblasti pre prioritné opatrenia, a tiež tematické kapitoly
analyzujúce kľúčové oblasti digitálnej politiky na úrovni EÚ. Index DESI zoraďuje členské štáty podľa
úrovne ich digitalizácie a analyzuje ich relatívny pokrok za posledných päť rokov s ohľadom na ich
východiskovú úroveň.
Komisia index DESI upravila, aby ho zosúladila so štyrmi hlavnými bodmi stanovenými vo svojom
návrhu zriaďujúcom „politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu“, o ktorom rokuje Európsky
parlament a Rada. V návrhu sa stanovujú ciele na úrovni EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030, s
cieľom zabezpečiť komplexnú a udržateľnú digitálnu transformáciu vo všetkých sektoroch
hospodárstva. Jedenástimi z ukazovateľov indexu DESI 2022 sa merajú ciele stanovené v programe
Cesta k digitálnemu desaťročiu. V budúcnosti sa index DESI s programom ešte viac zosúladí, aby sa
zaistilo, že všetky ciele programu budú predmetom správ DESI.
Aj keď náznaky konvergencie existujú, úroveň digitalizácie v EÚ zatiaľ nie je vyrovnaná. Zatiaľ čo lídri v
tejto oblasti sa nezmenili, existuje početná skupina členských štátov, ktoré sa pohybujú okolo priemeru
EÚ. Dôležité však je, že väčšina členských štátov, ktoré mali pred piatimi rokmi nižšiu úroveň
digitalizácie, napreduje rýchlejšie než ostatné krajiny, čo naznačuje celkovú konvergenciu v oblasti
digitálnej transformácie v EÚ.
Dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia závisí od spoločného úsilia všetkých. Každý členský štát bude
k tomuto ambicióznemu cieľu prispievať z iného východiskového bodu, ktorý je daný zdrojmi,
komparatívnymi výhodami a ďalšími relevantnými faktormi, ako je počet obyvateľov, veľkosť
hospodárstva a oblasti špecializácie. Napríklad, členské štáty s významným hospodárstvom alebo
veľkým počtom obyvateľov budú musieť dosahovať dobré výsledky, aby Európe ako celku umožnili do
roku 2030 tieto ciele dosiahnuť. Digitálni lídri budú musieť stále napredovať, aby naďalej udávali smer
digitalizácie na celom svete, pričom hospodárske a spoločenské potreby všetkých členských štátov
budú východiskom týchto snáh.
Skóre a poradia indexu DESI jednotlivých členských štátov sa prepočítavajú tak, aby sa zohľadňovali
zmeny vo východiskových údajoch. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke indexu DESI.
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Slovensko v roku 2022 obsadilo v hodnotení indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)
23. miesto spomedzi 27 členských štátov EÚ.
Slovensko sa nachádza tesne pod priemerom EÚ alebo okolo neho v rámci ukazovateľov v oblasti
ľudského kapitálu. Základné digitálne zručnosti má 55 % Slovákov, čo je mierne nad priemerom EÚ,
ktorý je na úrovni 54 %. Podiel odborníkov na oblasť informačných a komunikačných technológií (IKT)
z celkového počtu zamestnancov je 4,2 %, čo je tesne pod priemerom EÚ (4,3 %). Šestnásť percent
odborníkov na oblasť IKT tvoria ženy, priemer EÚ je 19 %. Skóre Slovenska v oblasti elektronického
obchodu sa znížilo: online predáva 13 % malých a stredných podnikov (MSP) v porovnaní so 17 %
v roku 2020. V roku 2020 využívalo elektronické faktúry 16 % slovenských podnikov v porovnaní s 32 %
v EÚ. Slovensko sa nachádza pod priemerom EÚ v rámci ukazovateľov v oblasti digitálnych verejných
služieb. Podiel používateľov elektronickej verejnej správy medzi používateľmi internetu sa znížil na
62 %, a je pod priemerom EÚ na úrovni 64 %.
Hoci Slovensko v uplynulom roku dosiahlo určitý pokrok vo všetkých oblastiach, najmä pri
ukazovateľoch hlavného internetového pokrytia a zavádzania pripojiteľnosti, zlepšenia neboli
dostatočné na to, aby Slovensko udržalo krok s priemerom EÚ1. Digitálne zručnosti celého
obyvateľstva, od žiakov základných škôl po dospelých, sa musia zlepšiť, ak majú úspešne čeliť výzvam
digitálnej transformácie. Zlepšovanie digitálnych zručností si vyžaduje čas a systematické zavádzanie
opatrení. Potrebu vzdelávať ľudí na Slovensku a zvyšovať ich úroveň zručností, aby mohli pracovať
s digitálnymi technológiami a využívať ich, podporuje viacero národných stratégií. Vláda pracuje na
špecializovanej stratégii digitálnych zručností.
Investične sa podporuje integrácia digitálnych technológii v podnikoch s cieľom zlepšiť ich kapacitu
držať krok s vývojom na trhu a modernizovať hospodárstvo. Miera využívania pokročilých digitálnych
technológií v podnikoch však za priemerom EÚ zaostáva. Slovensko poskytne podporu podnikom,
najmä malým a stredným podnikom (MSP), pri zavádzaní technológií cloudu, veľkých dát a umelej
1

Ďalšie informácie sú uvedené v oddiele 1.7 horizontálnej kapitoly indexu DESI 2022.
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inteligencie prostredníctvom budovania siete európskych centier digitálnych inovácií v celej krajine.
Tieto centrá budú zohrávať rozhodujúcu úlohu pri zvyšovaní digitálnej intenzity podnikov, a tým budú
prispievať k dosahovaniu príslušných cieľov digitálneho desaťročia.
Slovensko musí pokračovať vo svojom úsilí o zlepšenie a rozšírenie digitálnych verejných služieb.
Krajina sa napriek pokroku dosiahnutému v tejto oblasti nachádza pod priemerom EÚ. Slovenská vláda
v decembri 2021 schválila nový strategický dokument s názvom „Národná koncepcia informatizácie
verejnej správy Slovenskej republiky na roky 2021 – 2026“. V stratégii sa uvádza vízia spoľahlivejších
a používateľsky ústretovejších digitálnych verejných služieb vrátane elektronického zdravotníctva,
ktorá je v tejto oblasti v súlade s tromi cieľmi digitálneho desaťročia.
Ako sa stanovuje v Pláne obnovy a odolnosti Slovenska, Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj
a informatizáciu Slovenskej republiky (MIRRI) schváli nový strategický dokument s názvom „Akčný
plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026“. V akčnom pláne sa predložia opatrenia
na zlepšenie digitálnej výkonnosti Slovenska, pričom sa bude vychádzať zo stratégie digitálnej
transformácie Slovenska do roku 2030, ako aj zo súčasného akčného plánu na roky 2019 – 2022. Akčný
plán na roky 2023 – 2026 sa práve pripravuje a mal by byť hotový do konca roka 2022.

Kvôli nárastu hrozieb v kybernetickom priestore v dôsledku vojny na Ukrajine prijala slovenská vláda
„Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám“ Ministerstva obrany, a to vrátane opatrení
na boj proti dezinformáciám. Pokiaľ ide o schopnosť reagovať na hrozby kybernetickej bezpečnosti,
účasť tímu jednotky CSIRT.SK (vytvoreného v rámci MIRRI) na viacerých medzinárodných
kybernetických cvičeniach bola hodnotená veľmi pozitívne a úspešne. MIRRI zároveň pripravuje
projekty na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v krajine, najmä projekty v rámci Plánu obnovy
a odolnosti.
Slovenská vláda vytvorila online portál, aby slúžil ako centrálny uzol pre utečencov z Ukrajiny. Zároveň
vytvorila elektronický formulár na registráciu dočasného azylu. Na všetkých hraniciach a vo
veľkokapacitných centrách sa vytvorili prístupové body bezdrôtovej miestnej siete, aby bol
elektronický formulár dostupný. Každému občanovi Ukrajiny je okrem toho k dispozícii bezplatná SIM
karta s internetovým pripojením. Napokon, v spolupráci so súkromným a s verejným sektorom sa
vytvorili viaceré pracovné portály v ukrajinskom jazyku.

Digitálna oblasť Plánu obnovy a odolnosti Slovenska
Digitálna transformácia je jednou z hlavných zložiek Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.
Opatrenia v pláne, ktoré prispievajú k digitálnej transformácii, dosahujú úroveň 21 % alokácie
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(1,33 miliardy EUR)2, čím prekračujú cieľ na úrovni 20 %. Hlavným prvkom prispievajúcim
k dosahovaniu digitálneho cieľa je jednoznačne komponent 17 – „Digitálne Slovensko (štát
v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)“, ďalej
digitálne investície do vzdelávania, výskumu a inovácií, a aj udržateľná doprava.
Plán počíta s niekoľkými projektami s účasťou viacerých štátov, s cieľom uľahčiť prechod na
digitálne technológie. Sem patrí napríklad účasť na sieti centier digitálnych inovácií a na sieti
európskych centier digitálnych inovácií, ktorá podporí digitalizáciu slovenských MSP. Taktiež sú
to investície do vysoko výkonnej výpočtovej techniky (HPC) zamerané na účasť na spoločnom
podniku EuroHPC. Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa budú financovať aj ďalšie
dva projekty s účasťou viacerých krajín, ktoré sa vyberú v ďalšej fáze. Medzi potenciálne projekty
patrí účasť na európskom blockchaine a kvantovej komunikačnej infraštruktúre.
Samostatnými investíciami v rámci komponentu 17 sa podporí výskum a vývoj, ako aj
uplatňovanie digitálnych technológií a nástrojov v podnikoch a výskumných inštitúciách. MIRRI
v tejto súvislosti pripravuje mechanizmus finančnej podpory. Očakáva sa, že tento mechanizmus
sa spustí do konca 2. štvrťroku 2022.

2

Každý Plán podpory obnovy a odolnosti musí vyčleniť najmenej 20 % pridelených rozpočtových
prostriedkov na digitálne ciele. Na tento účel sa v plánoch obnovy a odolnosti muselo špecifikovať
a zdôvodniť, v akej miere jednotlivé opatrenia prispievajú k digitálnym cieľom, teda či k nim prispievajú
v plnej miere (100 %), čiastočne (40 %) alebo nemajú žiadny vplyv (0 %), podľa prílohy VII k nariadeniu
o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Kombináciou koeficientov s odhadmi nákladov každého
opatrenia sa umožňuje posúdiť, v akej miere plán prispieva k digitálnym cieľom a či spĺňa cieľ na úrovni
20 %.

