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P red sebou máte výročnú správu občianskeho 
združenia Slovensko.Digital za rok 2016. Som 

veľmi rád, že ste si našli čas na jej prečítanie. 

Informatizácia na Slovensku dlhodobo nefunguje 
tak, ako by mala. Kým v iných krajinách obča-
nia podávajú svoje daňové priznania kliknutím 
v mobile, digitálne služby na Slovensku nám ako 
občanom žiaľ neprinášajú dostatočný úžitok a jed-
noduchosť. Za milióny, ktoré platíme z našich daní, 
si určite zaslúžime viac.

Riešenie nie je ľahké. Štátne IT je komplikovaná 
sieť technických, ľudských a organizačných vzťa-
hov a motivácií, ktoré sa nedajú zmeniť zo dňa na 
deň. V Slovensko.Digital si to uvedomujeme a bolo 
by naivné očakávať, že jednou verejnou výzvou sa 
všetko zmení k lepšiemu. Je to mravenčia práca na 
dlhé roky. Práca, pri ktorej treba:

1) upozorňovať na problémy,
2) prinášať riešenia,
3) ukazovať, že digitálne služby štátu naozaj môžu           
     fungovať lepšie.

Ján Hargaš
Výkonný riaditeľ Slovensko.Digital

Na úvod

To všetko ako práca IT komunity, nie vzdor zopár 
jednotlivcov. Dnes je informatizácia verejnou té-
mou a dopyt po reforme v tejto oblasti nikdy nebol 
väčší. Je na každom z nás, ako sa k tomu postavíme. 
Tím v občianskom združení môže vytvárať priestor, 
ale je to komunita, ktorá je skutočným ťahúňom 
zmien. 

Za prvý rok sa nám spoločne podarilo napísať 
úspešný príbeh. Sme veľmi šťastní, že k našej 
snahe sa pridalo toľko podporovateľov a partnerov. 
Vďaka patrí každému členovi komunity, ktorý sa 
zapojil - časovo, finančne alebo vyjadril podporu 
myšlienkam Slovensko.Digital inou formou. Veľmi 
si to ceníme a je to záväzok, aby sme aj v roku 2017 
pokračovali v našej práci. Jedným z princípov, na 
ktorých je Slovensko.Digital založené je transpar-
entnosť. Vyžadujeme ju od štátu a sami chceme 
ísť príkladom. Aj preto na ďalších stranách roz-
pisujeme napríklad to, ako sme použili finančné 
príspevky, ktoré nám venovali naši podporovatelia. 
Verím, že náš odpočet práce oceníte a v prípade 
otázok na ne radi odpovieme.

Za prvý rok sa nám spoločne podarilo
napísať úspešný príbeh.

Na úvod
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Na informatizáciu sa od roku 
2007 minulo 900 miliónov eur, 
ale úradníkom stále robíme 
poštára. Začalo sa nové obdobie 
čerpania eurofondov a potrebu-
jeme zásadnú zmenu.

Chceme, aby digitálne služby 
štátu boli jednoduché, dávali 
zmysel a mali normálne ceny. 
Nutne musíme zvýšiť transpa-
rentnosť a efektívnosť vyna-
kladania verejných zdrojov, ako 
aj participáciu odbornej verej-
nosti pri elektronizácii verejnej 
správy.

Sme občianske združenie 
Slovensko.Digital a v našich 
postojoch a návrhoch sa inšpiru-
jeme skúsenosťami krajín, ktoré 
sú na popredných miestach 
kvality elektronizácie verejnej 
správy. Veríme, že Slovensko má 
potenciál využiť tieto skúsenosti 
vo svoj prospech a zaradiť sa k 
svetovým lídrom v tejto oblasti.

Slovensko.Digital, Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 50158635, DIČ: 2120264674

Profil
Slovensko.Digital je občianske združenie 
zamerané na zvýšenie kvality digitálnych 
služieb štátu na Slovensku.

Profil
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Ján Hargaš
Výkonný riaditeľ

Ľubor Illek
Opatrenia

a verejná správa

Michal Truban
Predseda rady

Jakub Ptačin
Dizajn a komunikácia

Ján Gondoľ
Medzinárodná

spolupráca

Michal Haman
Projektový manažment

a podpora chodu

Miroslav Hetteš
Vývoj ekosystému

Gabriel Lachmann
Člen rady OZ

Michal Cheben
Člen rady OZ 

Ján Suchal
Vývoj a komunikácia

Širší tím Slovensko.Digital

Tím Slovensko.Digital

Tím

Tím
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VÝZVA
Spustili sme výzvu Slovensko.Digital,

získali podporu od prezidenta,
7.000 podpisov a natočili virálne video.

KARTIČKY
Upozorňujeme na

zbytočné “kartičky”
zdravotného poistenia.

VOĽBY.DIGITAL
Umožnili sme 20.000 ľuďom
voliť zo zahraničia a ďalších
10.000 požiadalo o voličský

preukaz na Slovensku.

AKO SA MINIE
ĎALŠIA MILIARDA?

2.200 podpisov pod pripomienkou
k novej koncepcii štátneho IT.

KICKOFF
Začali sme pracovať ako občianske

združenie Slovensko.Digital. 
Spúšťame možnosť finančnej

podpory od verejnosti. 

4 PROJEKTY
BEZ ARGUMENTOV

Upozorňujeme na miliónové
nákupy bez podkladov

(EDUNET, Automatické radary,
IS Výstavby, Atlas Pasívnej

Infraštruktúry).

OPATRENIA
Pripravili a predstavili sme 

20 konkrétnych opatrení pre štátne IT.

KOMUNITA
Komunita 1.500 ľudí

sa zaujíma o štátne IT na 
platforma.slovensko.digital.

€
€

€

€€
€€

20

1
2016

2
2016

3
2016

4
2016

Spoločne sme dokázali

11
2015

12
2015

Spoločne sme dokázali
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SOCIÁLKA
Upozorňujeme na projekt

sociálnej poisťovne za viac
ako 70 miliónov EUR.

Projektu chýba kvalitná štúdia
a nie je v súlade s novými
pravidlami informatizácie.

SCHRÁNKY
Upozorňujeme na chýbajúcu

kampaň k elektronickým
schránkam a nepripravené

úrady. Podnikatelia si zaslúžia
jasnejšiu komunikáciu.

3 PROJEKTY ZRUŠENÉ
Zastavili sme nezmyselné alebo

slabo podložené projekty v hodnote
250.000.000 €.

PRVÉ ZMENY SME PRESADILI
DO PLÁNU INFORMATIZÁCIE
Upozorňujeme na miliónové

nákupy bez podkladov.

POČÍTADLO EDUNET
Pripomíname, že Ministerstvo školstva

od februára odmieta diskutovať
o projekte za 80 miliónov EUR.

SPÚŠŤAME
EKOSYSTÉM.SLOVENSKO.DIGITAL

Jednoduchý prístup k štátnym dátam
za zlomok nákladov štátnych projektov.
Takto si predstavujeme otvorené dáta.

HODNOTA ZA PENIAZE
Inštitút finančnej politiky zverejnil

správu Hodnota za peniaze v informa-
tizácií. Navrhuje úspory 20-40 miliónov 

EUR ročne. Na správe sa podieľalo aj 
Slovensko.Digital.

UKAZUJEME, ŽE ŠTÁTNE IT SA DÁ
NAKUPOVAŤ TRANSPARENTNE

Komunita pomáha SND
transparentne nakúpiť nový web.

5
2016

6
2016

7
2016

8
2016

9
2016

10
2016

WWW. .SK

Spoločne sme dokázali
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Hlavné úspechy
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Na našej platforme sme začali sledovať viac ako 100 štátnych IT projektov.

Na 9 najväčších a najnevýhodnejších projektov sme upozornili a snažili sa ich rozviesť do väčšej miery.

3 z nich sa poradilo zastaviť. Celková hodnota bola viac ako 250.000.000 EUR s DPH.

Investigatíva

* Na základe vyjadrenia vtedajšieho ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Brecelyho mal byť projekt 
zrušený. Nový minister Ersek však dodnes (18. 05. 2017) nezrušil verejné obstarávanie.  

Upozornili sme na projekty

1. 3. 
Elektronický preukaz poistenca
Spolu s Alianciou Fair Play sme upozornili na 
obstarávanie elektronických preukazov poisten-
ca za viac ako 40 miliónov EUR bez DPH 
(suma za kartičky, hardvér a softvér). Minister-
stvo chcelo nakúpiť elektronické preukazy 
napriek tomu, že už jednu kartičku máme - 
elektronický občiansky preukaz. Nový minister 
zdravotníctva nám dal za pravdu a projekt bol 
zrušený. Na prihlasovanie do elektronického 
zdravotníctva sa tak definitívne využijú občian-
ske preukazy.

2. 4.
Atlas pasívnej infraštruktúry (API)
Upozornili sme tiež na Atlas pasívnej infraštruk-
túry - nákup za 48 miliónov EUR (bez DPH) 
na 7 rokov. Projekt sa obstarával bez zverej- 
nených podkladov a analýz a hrozilo pri ňom 
predraženie. Minister dopravy Brecely pro-
jekt aj pod tlakom odbornej verejnosti nechal 
zrušiť.*

Informačný systém výstavby  (ISV)
Ministerstvo dopravy tiež zakúpilo Informačný 
systém výstavby - IT systém za 44 miliónov 
EUR (bez DPH) na 9 rokov. Opäť sa nakupovalo 
bez zverejnených podkladov a bez porovna-
nia alternatívnych riešení a bez štúdie.
K obom projektom ministerstva dopravy pre-
behol interný audit. Vytrvalo sme preto žiadali 
zverejnenie všetkých podkladov (vrátane 
výsledkov auditu) a odbornú diskusiu. 

Systém pre kontrolu dodržiavania 
pravidiel cestnej premávky
Obstarávanie na systém automatizovaných 
pokút, ktorý mal byť financovaný aj z eurofon-
dov sa nakupoval bez toho, aby bola k nemu 
schválená a zverejnená podkladová štúdia. 
Veľmi neštandardná bola aj suma 140 milió-
nov EUR bez DPH a dĺžka trvania 16 rokov
s opciou na ďalších 5. Nová vláda sa rozhodla 
obstarávanie zrušiť a projekt zastaviť. 

Investigatíva

http://www.fair-play.sk/
https://platforma.slovensko.digital/t/elektronicke-zdravotne-preukazy-obstaravanie-opii/252
https://platforma.slovensko.digital/t/elektronicke-zdravotne-preukazy-obstaravanie-opii/252
https://platforma.slovensko.digital/t/atlas-pasivnej-infrastruktury/966
https://platforma.slovensko.digital/t/atlas-pasivnej-infrastruktury/966
https://platforma.slovensko.digital/t/informacny-system-vystavby-isv/908
https://platforma.slovensko.digital/t/informacny-system-vystavby-isv/908
https://platforma.slovensko.digital/t/system-pre-kontrolu-dodrziavania-pravidiel-cestnej-premavky/1195
https://platforma.slovensko.digital/t/system-pre-kontrolu-dodrziavania-pravidiel-cestnej-premavky/1195
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/332418
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EDUNET

EDUNET je pokračovaním projektu Infovek 2, 
ktorého cieľom je zlepšenie pripojenia škôl 
na internet. Ministerstvo sa rozhodlo nastaviť 
súťaž za 67 miliónov EUR bez DPH tak, že na 
trhu, kde pôsobí viac ako 300 relevantných 
dodávateľov, sa do súťaže prihlásili len štyria. 
Preto sme na projekt spolu s Alianciou Fair Play 
dlhodobo upozorňovali a ku kritike sa pridali aj 
samotní operátori. Ministerstvo tiež podľa nášho 
názoru podpisuje nezákonné dodatky k zmluve 
na Infovek 2, keďže nebolo schopné zabez-
pečiť plynulý prechod na EDUNET. K projektu 
sme zasielali niekoľko žiadostí o sprístupne-
nie informácií, listov a verejných výziev na 
umožnenie odbornej diskusie. Predložili sme 
tiež odborné argumenty, ako podobné súťaže 
pripravovali v zahraničí.  Napriek tomu minis-
terstvo školstva vytrvalo odmieta o projekte 
diskutovať. 

Elektronické služby sociálnej poisťovne
Ešte koncom marca 2016 bolo vyhodnotené 
verejné obstarávanie projektu elektronických 
služieb Sociálnej poisťovne za približne 70 
miliónov EUR. O tomto obrovskom projekte
existovalo minimum informácií a nákup ne-
spĺňal nové pravidlá informatizácie. Naše 
výhrady k projektu sme komunikovali a doža-
dovali sa podkladových materiálov. Projekt bol 
nakoniec tiež zrušený. 

Register právnických osôb (RPO)
Register právnických osôb za 10 miliónov EUR 
mal prispieť k toľko spomínanému princípu 
“jedenkrát a dosť”. Namiesto toho prispel
k lepšiemu pochopeniu, ako sa dajú nafukovať 
IT zákazky. Na projekt sme spolu s Alianciou 
Fair-play upozornili formou blogu, v ktorom sme 
vysvetlili podozrenia pri jednotlivých položkách 
tohto projektu. 

Informačný systém centrálnej správy 
referenčných údajov (IS CSRU)
Spolu s RPO sme upozornili aj na projekt IS 
CSRU. Štát na tento register registrov vyčlenil
13 miliónov EUR. Nesystémový prístup k RPO
a IS CSRU sme spolu s Alianciou Fair-Play kri-
tizovali aj v našom blogu a v diskusii na plat-
forme.  

Informačný systém Registra bytov 
(ISRB)
Informačný systém Registra bytov za 7,1 milió-
na EUR bez DPH na 6 rokov, ktorého cieľom 
má byť poskytovanie databázy informácií o stave 
bytových priestorov. Projektu chýbala schválená 
a zverejnená štúdia a podklady. Upozornili sme 
naň ako súčasť balíka 3 projektov ministerstva 
dopravy v hodnote 100 miliónov EUR (spolu
s API a ISV). 

5. 7.

6. 9.

8.

Investigatíva

https://platforma.slovensko.digital/t/edunet-sk/904
http://www.fair-play.sk/
https://drive.google.com/open?id=0B7xRFSPoK71RSE0wWlVfQWZNclU
https://edunet.slovensko.digital/?gclid=Cj0KEQjw9YTJBRD0vKClruOsuOwBEiQAGkQjP4rX5RlMQj_EZcolyOwQChOjql-jyW8Z09k-Z7peY1QaAvvS8P8HAQ
https://www.scribd.com/document/341980100/Edunet-Otvoren%C3%BD-list-ministrovi-%C5%A1kolstva
https://platforma.slovensko.digital/t/elektronicke-sluzby-socialnej-poistovne/2003
https://platforma.slovensko.digital/t/elektronicke-sluzby-socialnej-poistovne/2003
http://www.fair-play.sk/
http://www.fair-play.sk/
https://dennikn.sk/blog/statne_it_ako_nafuknut_zakazku/
https://platforma.slovensko.digital/t/is-csru-rozbor/2372
http://www.fair-play.sk/
https://dennikn.sk/blog/statne_it_ako_nafuknut_zakazku/
https://dennikn.sk/blog/statne_it_ako_nafuknut_zakazku/
https://platforma.slovensko.digital/t/informacny-system-registra-bytov/967
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Presadzovanie opatrení

Naše opatrenia sme presadzovali aj do Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS). 
Výhrady k tomuto dokumentu sme predložili vo februári 2016 a pod hromadnú pripomienku sme získali 
viac ako 2.200 podpisov. Tá nám pomohla následne zaviesť viaceré z našich opatrení do tohto strate-
gického dokumentu. Obnášalo to hodiny rokovaní a veľkú vytrvalosť. Odmenou bolo schválenie NKIVS
v septembri 2016. V dokumente sa vláda zaviazala k reforme štátneho IT a sú v nej zapracované aj naše 
opatrenia.

Slovensko.Digital sa v roku 2016 taktiež stalo členom Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy
a jednotný digitálny trh, čo je poradný orgán vlády vo veciach informatizácie a digitalizácie. 

NKIVS sa následne začala rozpracovávať do väčšej miery v pracovných skupinách na Úrade podpredsedu 
vlády pre investície a informatizáciu (UPVII). Úlohou rozpracovať NKVIS sú poverené pracovné skupiny 
na UPVII, v ktorých boli zapojení aj zástupcovia Slovensko.Digital.

Po parlamentných voľbách sme ich predložili formou otvorenej výzvy spolu so Slovenskou alianciou 
pre internetovú ekonomiku (SAPIE) a Spoločnosťou pre otvorené IT (SOIT). 

Našim cieľom nikdy nebolo len kritizovať. 
Uvedomujeme si, že potrebujeme aj riešenia 
problémov, a preto sme pripravili a začali 
presadzovať 20 konkrétnych opatrení
na zlepšenie štátneho IT. 

Presadzovanie opatrení

https://drive.google.com/open?id=0B7xRFSPoK71RZ002dFdndnRzRnM
https://platforma.slovensko.digital/t/upvii-pracovne-skupiny-k9/2758
https://drive.google.com/open?id=0B7xRFSPoK71RQXNQQ2UxV2VhaTg
https://drive.google.com/open?id=0B7xRFSPoK71RcVJLMjdBOFNDSVU


12 

Príklady riešení

Vyjadrenia uchádzačov v tendri na web SND 
hovoria samé za seba.

V spolupráci so Slovenským národným divadlom 
sme ukázali, ako sa dá transparentne nakupovať 
IT verejnej inštitúcie. Následne sme pokračova-
li aj v druhom projekte - transparentnom 
verejnom obstarávaní webovej stránky mesta 
Trenčín. V oboch prípadoch vypísaniu súťaže 

Ukázali sme tiež, že o riešeniach nielen 
hovoríme, ale vieme ich aj dostať do praxe. 

predchádzali otvorené konzultácie so záujem-
cami na trhu, podmienky súťaže boli niekoľko 
týždňov pripomienkované a verejne konzulto-
vané. Súťažilo sa kvalitou, nielen cenou. A na 
záver sme zverejnili kompletné hodnotenia 
poroty aj ponuky uchádzačov.  

“
”

Veríme, že podobné 
výberové konania budú
na Slovensku pribúdať.

Tento tender mal výborne 
pripravené podklady
a zadefinované ciele pre 
nový web. Osobne nás teší, 
že súčasťou hodnotenia ne-
bola len cena, ale aj ukážky 
navrhovaného riešenia.

Bolo nám cťou zúčastniť sa, 
i keď víťazstvo patrí iným.

Príklady riešení

https://platforma.slovensko.digital/t/snd-novy-web/1822
https://platforma.slovensko.digital/t/mesto-trencin-novy-web/2106
https://platforma.slovensko.digital/t/mesto-trencin-novy-web/2106


13 

Komunita

Už na začiatku sa k našej výzve za lepšie štátne 
IT pridalo viac ako 7.000 ľudí a podarilo sa nám 
zmobilizovať 1.500 členov IT komunity na 
platforme Slovensko.Digital. 

Základom našej práce je otvorená
a angažovaná komunita IT odborníkov. 

Ekosystém služieb 
pre verejnosť

Hneď na začiatku roka 2016 sme spoločnými 
silami umožnili 20.000 občanom Sloven-
ska v zahraničí zúčastniť sa volieb cez Volby.
Digital (to je 2,5 násobný nárast účasti oproti 
predošlým voľbám) a ďalších 10.000 občanov 
si cez Volby.Digital vybavilo voličský preukaz 
na Slovensku. Tento jednoduchý “zlepšovák” 
vznikol v rámci komunity Slovensko.Digital.

Okrem pravidelného kontaktu s IT komunitou 
prostredníctvom komunikačnej platformy sme 
zrealizovali 5 komunitných stretnutí. Jedným 
z nich bol Idea Hackathon v novembri 2016, 
kde sme nazbierali viacero zaujímavých nápadov 
na to, ako zlepšiť služby štátu pomocou IT. 

Ekosystém.Slovensko.Digital sme spustili
v auguste 2016 ako priestor na tvorbu podob-
ných služieb aj do budúcnosti. Cieľom je ukázať 
štátu, ako sa dá e-government robiť kvalitnejší 
s väčším zapojením komunity. V rámci Ekosys-
tému sme následne spustili služby Datahub
a Autoform.  

Komunita

https://volby.digital/
https://platforma.slovensko.digital/t/slovensko-digital-idea-hackathon/2925
http://Ekosystem.Slovensko.Digital
https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/datahub
https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/autoform
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* V auguste 2016 skončil Michal Cheben aktívne pôsobenie v OZ Slovensko.Digital, vzdal sa členstva v rade OZ. 
Od svojho odchodu sa Michal nepodieľal na žiadnych aktivitách OZ.

Zakladajúci členovia
a členovia rady OZ

Ján Hargaš
Výkonný riaditeľ Podpredseda rady Podpredseda radyPredseda rady

Ján Suchal Ľubor IllekMichal Truban

Michal Truban

Ján Suchal

Ján Hargaš Ľubor Illek

Gabriel Lachmann

Michal Cheben*

Funkcie v rámci OZ od jeho vzniku

Zakladajúci členovia a členovia rady OZ
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Poďakovanie
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Naša myšlienka by nemala šancu na rozbeh, ak 
by neexistovalo zopár výnimočných firiem, 
ktoré ju boli ochotné podporiť. Z veľkej časti 
vďaka finančným darom i nefinančnej podpore 
týchto donorov by sme prvý rok nedokázali 

Firemní darcovia
fungovať. Veľmi nás teší, že existuje skupina 
firiem, ktorým nie je ľahostajné to, ako 
e-government na Slovensku funguje a ktoré nám 
umožnili pracovať na jeho zlepšení. Ďakujeme. 

Firemní darcovia
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Individuálni darcovia

Anton Zajac
Blahova Renata
Pašková Lucia
A A
Durčák Tomáš
Pleva Ivan
Suchal Ján
Surovy Karol
Babulic Ivan
Chalányová Erika
Gruchalák Jozef
Hudec Boris
Koprivňanský Rastislav
Krska Roman
Kvasnica Ivan
Martin Lipták
Mazanik Juraj
Pavlík Peter
Peitl Tomáš
Peter Netri
Rozenberg Miroslav
Sivčo Marek
Sluka Roman Sluka
Sokol Tomas
Soták Matúš
Verbo Peter
Žilinčan Michal
Babincova Danka
Dragan Michael
Feďo Radoslav
Goda Jakub
Simkovic Michal
Slanička Juraj

Cifra Jan
Macko Heliodor
Matúš Soták
Nejedlý Tomáš
Roman Peter
Šubrt Marek
Bádal Matej
Blenessy Tibor
Cacik David
Dobiaš Dušan
Dudak Juraj
Ďurfina Lukáš
Gavornik Jakub
Korecky Jan
Ľupták Štefan
Marko Rastislav
Móciková Simona
Pomothy Ladislav
Severinova Hana
Sklenka Stanislav
Stopkova Gabriela
Struhacka Andrej
Virgl Tomas
Anton Zajac
Erich Stark
Belička Michal
Benko Alexander
Czífery Roman
Girao Dominika
Halaša Ján
Jánošík Miro
Miroslav Gerbel
Ptačin Michal

Vajdecka Marian
Wilhalm Marek
Adrián Sabo
Slavik Dalibor
Uhnak Martin
Peter Mihalik
István Tóth
Angermayer Marek
Čenger Michal
Csiba Dominik
David Jokay
Debreceni Ondrej
Ďurech Juraj
Dzurovcinova Petra
Klempai Tomas
Krausová Beata
Marian Schmotzer
Mikulášek Juraj
Mišura Jaroslav
Olah Dana
Olšovský Mário
Prokopic Rastislav
Radoslav Dodek
Šlavka Peter
Socuvkovi Ondrej a Stanka
Šupáková Lucia
Tisoň Peter
Urbanova Slavomira
Vancura Marek
Zlatos Vlado
Fedorkova Marta
Dzvonik Jan
Wald Alexander

Plšík Maroš
Maly Michal
Bartos Martin
Kurocka Peter
Miroslav Toman
Trizna Jakub
Ftáčnik Ľubomír
Kokolevsky Tomas
Šleboda Jaroslav
Solanič Vladimír
Svitek Jozef
Pavol Riska
Greško Michal
Martin Paňko
Adda Michal
Bencúr Juraj
Hajnala Jozef
Jan Kmetko
Ján Osuský
Kátlovský Branislav
Matej Urbašík
Michal Stefkovic
Róbert Móro
Sirotný Ľubomír
Štrocholec Dušan
Vician Martin
Ftacnik Pastorkova Jana
Cimerman Matus
Hric Filip
Iždinský Radoslav
Stohl Peter

Jednorázoví darcovia

Bez vás by sme prvý rok nezvládli. V roku 2016 sme získali finančné 
prostriedky na svoje aktivity aj od vyše 250 individuálnych darcov. 
Podporu tejto komunity si veľmi vážime a ďakujeme každému jednému.
  

Individuálni darcovia
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Individuálni darcovia

Bolješik Rastislav
Brat Michal
Hargaš Ján
Kacerik Michal
Koncek Jakub
Rabina Daniel
Simik Stefan
Sočuvka Ondrej
Truchlý Peter
Serbajlo Andreeva Mari-
anna
Dendis Peter
Bandurova Monika
Biel Marián
Brezović Zdenko
Dominik Csiba
Hetteš Miroslav
Július Retzer
Michalec Tomáš
Orbán Balázs
Perďoch Ján
Pikus Miroslav
Poláček Lukáš
Račko Martin
Staruchova Tatiana
Višňovský Juraj
Hattas Marek
Kuchár Michal
Dobiaš Dušan
Rjabinin Igor
Brečka Peter
Čupil Štefan
Kužma Juraj

Zuzana Janovcikova
Petrík Fedor
Zbynovsky Tomas
Kevicky Michal
Čistý Daniel
Gomboš Igor
Ivan Marian
Kanovsky Miroslav
Košdy Ivan
Kovacs Michal
Kukol Martin
Milan Freml
Mócik Tibor
Nečas Martin
Nejedlý Tomáš
Osvaldová Veronika
Paulišin Jozef
Ptacin Jan
Rúfus Peter
Rusnak Marian
VArnai Igor
Vranec Michal
Wilhalm Marek
X Y
Baltay Ivan
Vlasto Kocián
Pavlik Jan
Fecko Frantisek
Herčko Juraj
Hiko Radoslav
Hološ Tomáš
Hornicek Tomas
Jacova Michaela

Jászberényiová Soňa
Juraj Falat
Kralik Martin
Liptak Martin
Mazar Michal
Pulai Zoltán
Salko Jan
Severinova Hana
Sirny Tomas
Sirotka Martin Sirotka
Šrámek Matej
Urban Peter
Vavrák Tomáš
Vodicka Milan
Zuzana Valkova
Szadvari Jozef
Káčerik Michal
Socuvka Ondrej
Jakub Koncek
Cupil Stefan
Várnaiovci Igor a Mária
P J
Pavlík Ján
Hološ Tomáš Hološ
Jászberényi Soňa a Fran-
tišek
Liptak Martin Liptak
Simik Stefan Simik
Biel Marián Biel
Čistý Daniel Čistý
Kukol Martin Kukol
Hiko Radoslav Hiko

Pravidelní darcovia

Špeciálne poďakovanie patrí pravidelným darcom, ktorí nám umožňujú 
dlhodobé a udržateľné financovanie aktivít občianskeho združenia 
Slovensko.Digital.

Individuálni darcovia
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Komunita
Bez aktívnej IT komunity by Slovensko.Digital nemalo šancu 
na úspech. Obrovské ďakujem patrí každému, kto svojou 
klávesnicou prispel k úspešnému prvému roku. 
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Komunitné stretnutia
14. 1. 2016

14. 6. 2016

14. 6. 2016

25. 11. 2016

28. 11. 2016

Stretnutie komunity Slovensko.Digital
Nervosa Restaurant, Bratislava
226 účastníkov
https://www.facebook.com/events/1663244213914942/

2. Stretnutie komunity Slovensko.Digital
Eastcubator, Košice
32 účastníkov
https://www.facebook.com/events/250406171985605/

1. Narodeniny Slovensko.Digital
Nervosa Restaurant, Bratislava
137 účastníkov
https://www.facebook.com/events/152974018497400/

Stretnutie komunity Slovensko.Digital v Košiciach
Redstone Club, Košice
24 účastníkov
https://www.facebook.com/events/621764128023871/

Slovensko.Digital Idea Hackathon
Na Slavíne 4486/1, Bratislava
66 účastníkov
https://www.facebook.com/events/574319956111550/

Komunitné stretnutia

https://www.facebook.com/events/250406171985605/
https://www.facebook.com/events/152974018497400/
https://www.facebook.com/events/621764128023871/
https://www.facebook.com/events/574319956111550/
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Najaktívnejší členovia 
komunity

Najaktívnejší prispievateľ
najviac príspevkov na platforme
@ius

Slniečkár roka
najviac rozdaných likes
@MIJU

Majster otvárač tém
najviac nových tém na platforme
@ius

Autor najdlhšej témy roka
@PeterPPP

Stalker roka
najviac prečítaných príspevkov
@ivanK

Autor najpopulárnejšej
témy roka
@Dali

Pianista roka
najviac návštev za rok
@rho

Cena za deštruktívnu aktivitu
sledovanie zákaziek a ich napádanie
@Pixall, @trina

Miláčik publika
najviac likes
@robert.kuchar

Úradník roka
odvážni úradníci, ktorí píšu
na platformu
@Peter_k, @anton.janos,
@metjush, @vliv2

Na 1. narodeninách Slovensko.Digital boli 
ocenení najaktívnejší členovia komunity 
predovšetkým za ich aktivitu na stránke
platforma.slovensko.digital.  

Najaktívnejší členovia komunity

https://platforma.slovensko.digital/users/ius
https://platforma.slovensko.digital/users/miju
https://platforma.slovensko.digital/users/ius
https://platforma.slovensko.digital/users/peterppp
https://platforma.slovensko.digital/users/ivank
https://platforma.slovensko.digital/users/dali
https://platforma.slovensko.digital/users/rho
https://platforma.slovensko.digital/users/pixall
https://platforma.slovensko.digital/users/trina
https://platforma.slovensko.digital/users/robert.kuchar
https://platforma.slovensko.digital/users/peter_k
https://platforma.slovensko.digital/users/anton.janos
https://platforma.slovensko.digital/users/metjush
https://platforma.slovensko.digital/users/vliv2
https://platforma.slovensko.digital/users/vliv2
https://platforma.slovensko.digital/t/platforma-slovensko-digital-awards-2016/2707
https://platforma.slovensko.digital/
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Pracovné skupiny

Názov Cieľ Zameranie Členovia za Slovensko.Digital

K 9.1
Delivery

K 9.2
Governance

K 9.3
Strategická
architektúra

K 9.4 
Lepšie dáta

K 9.5
Lepšie služby

K 9.6
Digitalizácia 
agend VS

K 9.8
Vládny cloud

K 9.8
Kybernetická
bezpečnosť

  

Naplánovať postupnosť aktivít vďaka 
ktorým sa dosiahnu ciele NKIVS.

Navrhnúť a uplatňovať moderné a 
transparentné riadenie informatizácie: 
funkčné procesy, ktoré umožnia dosta-
točnú kontrolu a participáciu.

Riadiť modelovanie architektúry verejnej 
správy.

Zlepšiť využívanie dát vo verejnej 
správe.

Zvýšiť používanie služieb vďaka ich 
orientácii na používateľov, zjednoduše-
nie používania a zavedenie konceptu 
životných situácií.

Pomôcť inštitúciám verejnej správy di-
gitalizovať svoje fungovanie,
pri využívaní zdielaných služieb a naj- 
lepších praktík.

Navrhnúť koncept vládneho cloudu a 
racionalizovať prevádzku verejného IT, 
dozerať nad procesmi migrácie.

Navrhnúť stratégiu riešenia v oblasti 
ochrany systémov v kybernetickom 
priestore.

Plánovanie, Súlad reformy verejnej správy
a informatizácie, Quick Wins

Koncepcie a metodiky, Nákup IKT, Kontrola, 
Kontrola reformných zámerov, “Value for 
Money”, Monitoring a meranie KPI

Enterprise architektúra, Integrácia, Refe- 
renčná architektúra

Dátová kvalita, Referenčné údaje, číselníky a 
URI, Open data, Prepojené dáta (linked data), 
“Jedenkrát a dosť”, Služba Moje dáta, Big 
data vo verejnej správe, Geoúdaje

Odstraňovanie bariér pri používaní služieb, 
Prístup orientovaný na klienta, Životné situ- 
ácie, Interakcia s verejnou správou, Navigá-
cia a procesné mapy, Mobilný government, 
Open API 

“Digital-by-default” (paperless processes), 
“Shared services” (zdieľané spôsoby riešenia 
agendy medzi rezortami), SaaS služby 
pre inštitúcie verejnej správy, Využívanie 
centrálnych spoločných blokov (ako nástroj 
pre implementáciu shared services), Rozvoj 
agendových informačných systémov

Technológie, PaaS, IaaS, Prevádzka IT vo 
verejnej správe, Migrácie ISVS do vládneho 
cloudu v zmysle usmernenia 247/2014

Bezpečnosť

Ján Hargaš, Juraj Mikulášek

Ján Hargaš

Miro Laššák

Ľubor Illek

Ján Suchal

Anton Jánoš, Ľubor Illek

Peter Mihálik

Jozef Červeň, Ľubor Illek

Pracovné skupiny
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@scholtz @hatto @pavolgal @OndroNR

@roman3x @marsher @pkarda @scholtzm

@ondrek @filiplikavcan @Rabaka @adamliesko

@ujovlado @jsuchal @freezy-sk @surfinzap

@s7anley @eronisko @peterppp @lukaskostial

Participanti

Volby.Digital
Unikátne prepojenie IT komunity Slovensko.Digital a prvého 
projektu v rámci Ekosystému. Vďaka patrí všetkým, ktorí svojim 
dielom prispeli k tomuto úspešnému projektu. 

Volby.Digital

https://github.com/scholtz
https://github.com/hatto
https://github.com/pavolgal
https://github.com/OndroNR
https://github.com/roman3x
https://github.com/marsher
https://github.com/pkarda
https://github.com/scholtzm
https://github.com/ondrek
https://github.com/filiplikavcan
https://github.com/Rabaka
https://github.com/adamliesko
https://github.com/ujovlado
https://github.com/jsuchal
https://github.com/freezy-sk
https://github.com/surfinzap
https://github.com/s7anley
https://github.com/eronisko
https://github.com/peterppp
https://github.com/lukaskostial
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Financovanie
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Štruktúra príjmov Slovensko.Digital v roku 2016

Štruktúra výdavkov Slovensko.Digital v roku 2016 podľa účelu použitia

Príjmy

Výdavky

Prijaté príspevky od iných organizácií

    Prijaté príspevky - darovacie zmluvy:

Prijaté príspevky od FO 

    Prijaté príspevky od FO - darovacia zmluva*:      31 000,00 €

    Prijaté príspevky od FO - crowdfunding cez darujme.sk:     16 269,00 €

Predaj služieb Ekosystému Slovensko.Digital 

Ostatné

    Kurzové zisky:         0,02 € 

    Úroky:          4,95 €

Príjmy spolu**

Spotreba materiálu

    Kancelárske potreby:        120, 40 €

    Kancelária - spotreba materiálu, ostatné:      5,55 € 

    Drobný hmotný majetok (tlačiareň):       220 € 

Cestovné (len zamestnanci)

Náklady na reprezentáciu (úvodná recepcia pri vzniku o.z., občerstvenie na podujatiach)

Ostatné služby

    Prenájom priestorov:        392,74 € 

    Programátorské služby (faktúry minio s.r.o. a Miroslav Hetteš)***:    36 250 €

    Programátorské služby - súvisiace náklady, cestovné:     184,70 €

    Administratívne služby (faktúry Ľubor Illek a Michal Haman)****:    27 500 €

    Konzultačné služby - právne, účtovné (faktúry BMB Leitner):    900 €

    Fundraising (faktúry Centrum pre Filantropiu a PIZZA SEO):    1 143, 76 €

    Ostatné služby (fotograf, tlač vizitiek):       348, 60 € 

    Poštovné:         64 €

    Softvérové a hostingové služby (Amazon, Sendinblue, Atlassian):    37,69 €

* Po dohode s darcami sú tieto dary prezentované na webe logom spoločnosti, ktorú reprezentujú. Ide o dary Michala Meška (Martinus.sk), Šimona Šicka a        
   Mariána Fridricha (Pixel Federation). 
** Na webstránke slovensko.digital/podporovatelia je zverejnený podrobný zoznam prispievateľov, ktorý je pravidelne aktualizovaný a obsahuje už aj príspevky
     z roku 2017.
*** Faktúry minio s.r.o. prináležia Janovi Suchalovi 25.500 € a Tomášovi Kramárovi 2.875 €.
**** Ľubor Illek faktúry v hodnote 25.500€, Michal Haman faktúry v hodnote 2.000 €.

55 000,00 €

47 269,00 €

560,00 €

4,97 €

102 833,97 €

345,95 €

189,54 €

1 491,80 €

66 821,49 €

Suma

Suma

Prehľad príjmov a výdavkov
Od momentu spustenia Slovensko.Digital sme 
dostávali otázky o tom, odkiaľ máme financie na 
naše aktivity. Transparentnosť vyžadujeme od 
štátu, a tak ako v mnohých ďalších oblastiach, 
chceme ísť sami príkladom. Preto sme počas 
roka transparentne informovali o každom 

dare, ktorý sme dostali na našej webovej 
stránke. Samozrejme, transparentnosť má aj 
druhú stranu. A preto s radosťou predkladáme 
odpočet toho, ako sme prijaté prostriedky 
použili. Tento štandard transparentnosti si 
chceme udržať aj do budúcnosti. 

Prehľad príjmov a výdavkov
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Štruktúra výdavkov Slovensko.Digital v roku 2016 podľa účelu použitia

Štruktúra výdavkov Slovensko.Digital v roku 2016 podľa projektu

Výdavky

Výdavky

Mzdové náklady (Ján Hargaš)*

Zákonné sociálne poistenie

    Zákonné sociálne poistenie - ZP:       2 465,95 €

    Zákonné sociálne poistenie - SP:       6 214,10 €

Zákonné sociálne náklady

    Zákonné sociálne náklady - tvorba SF

Ostatné

    Úroky na bankovom účte:        0,02 €

    Kurzová strata:         0,29 €

    Bankové poplatky:        65,67 €

    Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti:      0,90 €

Náklady spolu 

Organizácia a chod občianskeho združenia

    Spotreba materiálu:        345,95 €

     Kancelárske potreby:     120,40 €

 Kancelária - spotreba materiálu, ostatné:   5,55 €

 Drobný hmotný majetok (tlačiareň):    220 €

    Administratívne služby (Michal Haman):      2 000 €

    Konzultačné služby - právne, účtovné (faktúry BMB Leitner):    900 €

    Fundraising (faktúry Centrum pre Filantropiu a PIZZA SEO):    1 143,76 €

    Poštovné:         64 €

    Ostatné:         66,88 €

 Úroky na bankovom účte:     0,02 €

 Kurzová strata:      0,29 €

 Bankové poplatky:      65,67 €

 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti:    0,90 €

    Ján Hargaš (2/6 kapacity):        11 158,9834 €

Investigatíva

    Administratívne služby (1/2 kapacity Ľubor Illek):     12 750 €

    Ján Hargaš (2/6 kapacity)        11 156 €

Presadzovanie opatrení

    Administratívne služby (1/2 kapacity Ľubor Illek):     12 750 €

    Ján Hargaš (1/6 kapacity):        5 579,5 €

Príklady riešení

    Ján Hargaš (1/6 kapacity):        5 579,5 €

24 659,71 €

8 680,05 €

137,19 €

66,88 €

102 392,61 €

15 679,5734 €

23 906,00  €

18 330,00 € 

5 579,50 €

Suma

Suma

* Slovensko.Digital, o.z. malo v roku 2016 jedného zamestnanca (Ján Hargaš) a 4 spolupracovníkov na základe mandátnej zmluvy (minio s.r.o. - Ján Suchal

   a Tomáš Kramár, Ľubor Illek, Michal Haman, Miroslav Hetteš).

Prehľad príjmov a výdavkov
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Štruktúra výdavkov Slovensko.Digital v roku 2016 podľa účelu použitia

Výdavky

Komunitné aktivity

    1/4 faktúry minio s.r.o.**:        7 093,75 €

    Prenájom zariadenia (prenájom priestorov):      392,74 €

    Ostatné služby (fotograf, tlač vizitiek):       348,60 €    

    Cestovné (iba zamestnanci):       189,54 €

    Programátorské služby - súvisiace náklady, cestovné (cestovné ostatných):   184, 70 € 

    Náklady na reprezentáciu (občerstvenie na podujatiach):     1 491,80 €

Ekosystém Slovensko.Digital

    Programátorské služby (3/4 faktúry minio s.r.o. a všetky faktúry Miroslav Hetteš):  29 156,00 €

    Softvérové a hostingové služby (Amazon, Sendinblue, Atlassian):    37,69 €  

Náklady spolu 

9 701,13 €

29 194,00 € 

102 392,61 €

Suma

* Faktúry minio s.r.o. fakturoval Jano Suchal a Tomáš Kramár.

Prehľad príjmov a výdavkov
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V médiách
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Prehľad mediálnych 
výstupov Slovensko.Digital
Dátum Médium Názov

02. 11. 2015

02. 11. 2015

02. 11. 2015

04. 11. 2015

19. 11. 2015

03. 12. 2015

13. 12. 2015

20. 12. 2015

21. 12. 2015

05. 01. 2016

05. 01. 2016

06. 01. 2016

06. 01. 2016

08. 01. 2016

09. 01. 2016

09. 01. 2016

10. 01. 2016

11. 01. 2016

12. 01. 2016

27. 01. 2016

02. 02. 2016

02. 02. 2016

03. 02. 2016

03. 02. 2016

03. 02. 2016

10. 02. 2016

14. 02. 2016

19. 02. 2016

22. 02. 2016

25. 02. 2016

01. 03. 2016

02. 03. 2016

09. 03. 2016

16. 03. 2016

17. 05. 2016

23. 05. 2016

25. 05. 2016

01. 06. 2016

03. 06. 2016

07. 06. 2016

08. 06. 2016

SME

Denník N

zive.sk

.týždeň

TREND

SME

Denník N

Denník N

info.sk

Aktuality.sk

The Slovak Spectator

SME

tvnoviny.sk

SME

SME

zive.sk

TA3

teraz.sk

bumm.sk

SME

SME

Denník N

webnoviny.sk

SME

zive.sk

SME

SME

SME

pcrevue.sk

SME

zive.sk

SME

SME

SME

Youtube

UVO revue

SME

Aktuality.sk

Euractiv

zive.sk

Denník N

IT profesionáli sa búria proti štátu, chcú lepšie fungujúce digitálne Slovensko

Mladých IT-čkárov podporili aj šéf Accenture a spolumajiteľ Esetu, čaká sa aj na Kisku

Vznikla IT iniciatíva. Chce radiť štátu, ako predísť neefektivite

Pod lampou: Štátny únos internetu

Michal Truban: Skúsime opraviť zbabranú informatizáciu

E-preukazy nemožno zameniť s občianskym preukazom, tvrdí zdravotníctvo

V cudzine sú desaťtisíce hlasov, politici na ne nemyslia, mobilizujú aktivisti

Ukazujú štátu, ako robiť IT projekty: Robíme to po večeroch, nociach a zadarmo

Voľby 2016: Aké majú možnosti Slováci v zahraničí?

300-tisíc Slovákov v zahraničí môže ovplyvniť výsledok volieb. Majú na to už len pár dní

Registering for elections becomes easier

Vláda digitalizuje: Vyčerpaný je takmer miliardový rozpočet aj občan

Dôležitá informácia o voľbách: Miesto štátnej byrokracie vám stačia len tri minúty

Miliarda je fuč. Ale kto má hypotéku, bydlisko si aj tak cez web nezmení

Chcete voliť zo zahraničia? Na podanie žiadosti zostáva už len pár dní

Prezident vyzýva voličov v zahraničí: Využite webovú aplikáciu

Chcete voliť zo zahraničia? Na podanie žiadosti máte už len pár dní

Stránku volby.digital využili na registráciu pre voľby tisíce Slovákov

Már több, mint 10 000-en regisztráltak online a választásokra

V zdravotníctve a školstve potrebujeme pridať, tvrdí Kiska

Hlasy zo zahraničia môžu pomôcť malým stranám. Malo by ich byť trojnásobne viac

Kaliňák odkazuje, že jeho preukazy vedia nahradiť plastové zdravotné karty

Mimovládky píšu Ficovi, nepozdávajú sa im štyri IT projekty

Mimovládkam sa nepozdávajú štyri IT projekty ministerstiev

Občiansky preukaz s čipom môže nahradiť novú zdravotnú kartičku, priznal štát

Hlasovací preukaz sa dá vybaviť aj cez aplikáciu volby.digital

Voliť sa dá aj na lyžovačke

IT komunita dala pripomienky ku koncepcii informatizácie

Slovensko.Digital dalo pripomienky ku koncepcii informatizácie

Kauzy Ficovej vlády: Miliardu eur minutú na IT nevidieť

IT profíci štátu: Tu je návrh pravidiel

Mimovládky aj telekomunikačné firmy kritizujú obstarávanie internetu pre školy

Štát nakupuje internet do škôl aj škôlok predražene

Mimovládky poslali Plavčanovi list. Kritizujú Edunet a žiadajú o ďalšie stretnutie

Diskusia: Dáta – poklad, ktorý nevieme vyťažiť / 10.5.2016

Potrebujeme zmeny v nákupe IKT

E-občiansky dostanete, no kľúč na používanie si musíte pýtať

Komentár Jána Hargaša: Výmeny ľudí nestačia. Štátne IT sa musí zbaviť podozrení z korupcie

Vo verejnom IT hľadáme ostrovy pozitívnej deviácie

SK.Digital ukázalo finančné dary. Napojenie na politiku razantne odmieta

Hargaš zo Slovensko.digital o štátnom IT: Reštart bez aktualizácií bude nanič

Prehľad mediálnych výstupov Slovensko.Digital
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Dátum Médium Názov

08. 06. 2016

08. 06. 2016

09. 06. 2016

15. 06. 2016 

18. 06. 2016

19. 06. 2016

20. 06. 2016

20. 06. 2016

28. 06. 2016

28. 06. 2016

25. 07. 2016

26. 07. 2016

05. 08. 2016

12. 08. 2016

14. 08. 2016

14. 08. 2016

18. 08. 2016

18. 08. 2016

19. 08. 2016

22. 08. 2016

11. 09. 2016

11. 09. 2016

23. 09. 2016

28. 09. 2016

28. 09. 2016

28. 09. 2016

28. 09. 2016

04. 10. 2016

08. 10. 2016

09. 10. 2016

19. 10. 2016

03. 11. 2016

03. 11. 2016

04. 11. 2016

05. 11. 2016

07. 11. 2016

12. 11. 2016

12. 11. 2016

13. 11. 2016

14. 11. 2016

14. 11. 2016

16. 11. 2016

21. 11. 2016

14. 12. 2016

zive.sk

teraz.sk

zive.sk

YouTube

SME

blog Denník N

blog Denník N

blog Denník N

Denník N

SME

SME

hnonline.sk

blog Denník N

Denník N

webnoviny.sk

SME

.týždeň

blog Denník N

zive.sk

SME

robime.it

Pravda

SME

SME

TA3

Dennik N

TREND

blog Denník N

TA3

Denník N

Denník N

Denník N

teraz.sk

blog Denník N

TV Markíza

Denník N

Denník N

Učiteľské noviny

.týždeň

RTVS

Rádio Expres

teraz.sk

SME

SME

SK.Digital s ďalšími nápadmi pre štát: Manuál a kontrolný zoznam

Pripravuje sa Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

SK.Digital: Čo nové navrhujú štátu, prečo nechcú funkcie

Nový web SND - Názory hodnotiacej komisie

Štát opäť posunul aktiváciu e-schránok firmám, získajú tak čas

Nový web SND: 10 dôvodov, prečo to vyšlo

Štátne IT: ako nafúknuť zákazku

Keď kričíme na úradníkov, zle je

IT odborník: Nevšimol som si žiadnu kampaň štátu na povinné e-schránky. Vy áno?

Na eHealth treba čipový občiansky, ľudia ho nechcú

E-schránky trochu postrašili. Čo bude ďalej

Tí ľudia si musia brutálne dôverovať. Truban vysvetľuje, ako funguje korupcia na Slovensku

Programátor na úrade

Partia zo Slovensko.digital už štátu pomohla ušetriť štvrť miliardy eur

Atlas pasívnej infraštruktúry zastavili, odborníci to vítajú

Odborníci vítajú Brecelym zrušený IT tender

.pod lampou: Ľudia, ktorí bránia štátu kradnúť

Ako v štátnom IT predbehnúť Estóncov

SK.Digital chce vytvárať vlastné služby pre ľudí. Má na to verejný ekosystém

Slovensko.Digital spúšťa stránku na tvorbu nových štátnych služieb

Slovensko.Digital víta aktualizovanú verziu Národnej koncepcie informatizácie...

Cestovnú mapu informatizácie prijali odborníci priaznivoAliancia Fair-play žiada o prešetrenie 

Aliancia Fair-play žiada o prešetrenie predĺženia projektu Infovek 2

eSlovensko má nový koncept, Pellegrini verí, že bude fungovať

Verejná správa by mala byť efektívnejšia, pomôcť má internet

V Kiskovom prejave by ani po roku nechýbala kritika štátneho IT, ale mal by čo už aj pochváliť

Slovensko má nový plán informatizácie, môže čerpať eurofondy

Čo sľubuje nový plán informatizácie?

Občianske preukazy budeme meniť za nové, preukazy poistenca zaniknú

Jakub Ptačin: Keď nás IT-čkárov videl šéf daniarov, spýtal sa, čo tu robí tento školský výlet

IT-čkári odpočítavajú Plavčanovi čas, ako dlho ignoruje verejnú debatu o zákazke...

Internet pre školy viazne tak dlho, že Slovensko.digital píše Ficovi a Kiskovi

Slovensko.Digital: V štátnom IT za rok nastali najmä vnútorné zmeny

Takto sme bojovali za miliardu eur

Reportáž “Drahý internet”

Počiatkove IT tendre za 100 miliónov chytajú za ministra z Most-Híd druhý dych

Michal Truban: Možno žiadna strana nevznikne, na Kisku sa nespoliehame

MVO: Ministerstvo školstva nemá obstarávanie projektu EDUNET pod kontrolou

So šéfom Slovensko.Digital: Kedy bude Slovensko ako Estónsko?

S úradom sa bude dať komunikovať elektronicky.

Ján Hargaš - Štát obstaráva miliónové IT projekty, ktoré nevie zdôvodniť

HARGAŠ: V informatizácii nastali pozitívne zmeny, občan ich ale nevidí

O novej webovej stránke mesta nebude rozhodovať iba cena

Sociálna poisťovňa stopla nákup systému za desiatky miliónov

Prehľad výstupov v médiách, ktorý sme spätne dohľadali, neobsahuje všetky existujúce mediálne 
výstupy, ale iba ich dohľadateľný výber.

Prehľad mediálnych výstupov Slovensko.Digital



Robíme všetko preto, aby bolo štátne IT lepšie.
Ak nás chcete na tejto ceste podporovať, najľahšie je to finančným darom.

Chcem podporiť

https://slovensko.digital/podpora
https://slovensko.digital/podpora
https://slovensko.digital/podpora



