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3 Na úvod

Vážení priatelia, 

predkladáme Vám výročnú správu nášho združenia 
za rok 2017. Ďakujeme, že Vás štátne IT a naša práca 
zaujímajú a venujete im svoj čas. 

Slovensko.Digital vzniklo ako volanie po lepších 
službách štátu. Tento pocit zdieľa veľká časť 
populácie a preto prvý rok nášho fungovania (2016) 
bol najmä o verejnom tlaku na naštartovanie zmien. 
To sa podarilo.

Rok 2017 však už bol iný. Pre informatizáciu to 
bol rok, keď sa ukázalo, že sľuby sa síce ľahko 
rozdávajú, ale už menej sa plnia. Podarilo sa 
informatizáciu otvoriť väčšej kontrole a odbornej 
diskusii. Míľniky s dopadom na občanov, ako 
napríklad zavedenie elektronických schránok, 
prebehli tiež relatívne dobre. Ale pokiaľ ide o hĺbkové 
zmeny prostredia, v ktorom štátne IT projekty 
vznikajú, tam štát pri plnení sľubov zlyhal. Marketing 
žiaľ niekedy prevážil nad reformami a aj preto rok 
2017 hodnotíme ako veľkú premrhanú príležitosť 
vedenia informatizácie.

Ján Hargaš
Výkonný riaditeľ Slovensko.Digital

Na úvod

Pre nás v Slovensko.Digital bol rok 2017 rokom 
konsolidácie. Prešli sme od nadšenia do bežného 
fungovania a rozbiehali sme našu víziu udržateľnej 
neziskovky, ktorá nie je odkázaná len na jeden druh 
financovania. Spustili sme preto službu GovBox, 
ktorou viac ako 550 podnikateľom umožňujeme 
jednoduchší prístup k elektronickej pošte a štátu 
ukazujeme, že služby občanom naozaj môžu 
fungovať lepšie. Spustili sme tiež členský program 
a spojili prvých 18 firiem a jednotlivcov, ktorým 
záleží na poctivej práci a férových podmienkach na 
podnikanie. V neposlednom rade sme pripravili 
a spustili projekt Red Flags - metodiku, ktorou 
podporujeme odbornú diskusiu o nových IT 
projektoch, poskytujeme štátu spätnú väzbu na 
jeho zámery a pri tých so zásadnými nedostatkami 
budeme tlačiť na ich zastavenie a prepracovanie.

Ďakujeme všetkým členom IT komunity, ktorým 
záleží na lepších službách štátu a ktorí sa aktívne 
zapájajú do ich tvorby - úradníci, aktivisti alebo na 
strane IT firiem. Aj do ďalších rokov veríme, že tam 
kde je úprimný záujem, tam je aj cesta meniť veci 
k lepšiemu. 



4 Profil

Sme občianske združenie 
Slovensko.Digital a v našich 
postojoch a návrhoch sa 
inšpirujeme 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.

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

Chceme, aby digitálne služby 
štátu boli jednoduché, dávali 
zmysel a mali normálne 
ceny. Nutne musíme zvýšiť 
transparentnosť a efektívnosť 
vynakladania verejných zdrojov 
ako aj participáciu odbornej 
verejnosti pri elektronizácii 
verejnej správy.

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

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

Profil

http://www.slovensko.digital


5 Profil

Už pri vzniku spoločnosti sme sľúbili rovnakú transparentnosť, akú používame pri zverejnení 
finančných zdrojov občianskeho združenia. Všetky príjmy a výdavky preto zverejňujeme rovnako 
transparentne nižšie.

1 Spoločnosť Služby Slovensko.Digital má oprávnenie na predaj služby na základe licenčnej zmluvy s občianskym združením.

Založili sme Služby Slovensko.Digital, s.r.o.

Výnosy za rok 2017
Krátka finančná správa k s.r.o.

    Tržby z predaja služby GovBox

Náklady

    Právne služby a ochrana osobných údajov

    Kancelárske potreby

    Marketing

    Bankové poplatky

    Splatná daň z príjmov

Zisk po zdanení

8137 € 

2353 €

21 €

60 €

4 €

1210 €

4490 €

Suma

Služby Slovensko.Digital, s.r.o., Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, IČO: 50881337, DIČ: 2120515056
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Odd. Sro, vl.č. 119763/B

Profil

Zmeny v štátnom IT trvajú dlho 
a vybudovať neziskovku, ktorá 
ich dokáže vytrvalo presadzovať, 
nie je jednoduché. Našim 
zámerom bol od začiatku model, 
v ktorom by sme diverzifikovali 
zdroje našich príjmov a snažili sa 
tak o udržateľné financovanie. 
Podrobnejšie sme našu predstavu 

vysvetlili v našom blogu v júni 
2017. Jedným zo zdrojov príjmov 
sú pre nás služby Ekosystému 
a to najmä riešenia určené 
pre podnikateľov. V máji 2017 
sme preto založili spoločnosť 
Služby Slovensko.Digital, s.r.o., 
ktorej jediným spoločníkom je 
občianske združenie Slovensko.

Digital a ktorá zabezpečuje 
predaj služieb, ktoré vyvíja 
a vlastní občianske združenie1. 
V prvom roku pôsobenia tvoria 
tržby novej s.r.o. výnosy z predaja 
služby Govbox, v budúcom roku 
plánujeme rozšíriť licenčnú 
zmluvu aj o služby Autoform 
a Datahub.

https://dennikn.sk/blog/785802/chalani-kto-vas-plati/
https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/govbox
https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/autoform
https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/datahub
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Ján Hargaš

Ján Suchal

Dominik Pribyla Ivan Bartoš

Miroslav Hetteš Lukáš PucovskýMichal Haman

Alexandra Urbaníková Luboš Perniš

Gabriel Lachmann Michal Truban Ľubor Illek

Tím Slovensko.Digital

Tím

od júla 2017 Predseda rady

do júna 2017

od decembra 2017 stážista od júna do augusta 2017

stážista od júna do augusta 2017 stážista od júna do augusta 2017

od apríla do septembra 2017

do júla 2017

Člen rady Predseda rady Opatrenia a verejná 
správa

Výkonný riaditeľ

Vývoj a komunikácia

Marketing a Sales Analytika a WebDev Rozvoj zahraničnej 
spolupráce

Rozvoj zahraničnej 
spolupráce

Vývoj ekosystému Marketing a SalesProjektový manažment a 
podpora chodu
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Prvé verejné pripomienkovanie 
veľkého štátneho IT projektu 

(za 42 miliónov EUR).

Trenčín - výsledky VO na web, 
stretnutie komunity Košice

spustenie služby GovBox; pripomienky 
k zákonu o E-governmente, tlak na 

transparentnú voľbu šéfa ÚVO

stretnutie komunity

zhodnotenie NKIVS po 6 
mesiacoch; mikroobstarávanie na 

prepojenie dát z ITMS 2014+ 

V roku 2017 sme spoločne 
dokázali

1
2017

2
2017

3
2017

4
2017

5
2017

Spoločne sme dokázali

KOŠICE

https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/govbox
https://platforma.slovensko.digital/t/experiment-mikroobstaravanie-data-itms2014-v-ekosysteme/3483


8 Spoločne sme dokázali

prezidentský hackathon 
proti extrémizmu, vráťme.sk 

doménu

500 GovBox klientov

Spustenie Red Flags, 
predstavovanie prvých členov S.D

Zastavili sme zbytočnú aplikáciu 
NBS

Štartujeme členský program 
Slovensko.Digital

Bezpečnostná hrozba eID

6
2017

7/8
2017

9
2017

10
2017

11
2017

12
2017

STOP

500  000
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Hlavné úspechy
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Investigatíva

Investigatíva

Od začiatku činnosti Slovensko.Digital špeciálnu 
pozornosť venujeme veľkým štátnym IT projektom. 
Veď práve postupne sa kopiace kauzy 
v týchto projektoch a veľká nespokojnosť IT 
komunity s ich slabými výsledkami - pri vysokých 
nákladoch  - boli jedným z hlavných dôvodov 
založenia nášho združenia. Dlhodobo sa snažíme 
poukazovať na najväčšie problémy v týchto 
projektoch a vplývať na ich odstránenie, či ešte 
lepšie - predídenie im. Čím viac sme si o veľkých IT 
projektoch študovali, tým viac bolo evidentné, že 
chyby v nich sa opakujú a sú systémové. Preto sme 
sa rozhodli aj my k hodnoteniu IT projektov pristúpiť 
systematicky a túto našu aktivitu sme nazvali 
“Red Flags”. 

Zásadné nedostatky projektov signalizujeme 
symbolickou “červenou vlajočkou”, ktorou mávame 
na poplach. Vtedy je potrebné projekt zastaviť 
a prepracovať.

Počas roku 2017 sme začali hodnotenie viac ako 20 
projektov a všetky výsledky sú verejne dostupné 
na webe redflags.slovensko.digital. Hodnotenia 
pripravujeme taktiež verejne na našej komunikačnej 
platforme. Takto sa do hodnotenia môže zapojiť 
každý a budeme radi, ak sa Vás zapojí čím viac. 
Našim plánom je hodnoteniami pokryť minimálne 
všetky dôležité projekty financované 
z eurofondov.

14 vyhodnotených 
projektov 

(zverejnených na webe)

20 draftov hodnotení
 na platforme

vytvorená metodika 

Red Flags 
pre úvodnú fázu projektov

webstránka 
redflags.slovensko.digital

(spustená v novembri 2017)

Red Flags

https://redflags.slovensko.digital/
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1. 

3. 

2. 

Informačný systém výstavby (ISV)

Ministerstvo dopravy pokračovalo v Informačnom 
systéme výstavby  - kde plánované investície 
mali byť zhruba 50 miliónov eur bez DPH na 
10 rokov. V apríli bol schválený Reformný zámer 
s veľkými ambíciami pre oblasť stavebného 
konania. Ministerstvo pripravilo novú štúdiu 
uskutočniteľnosti, kde však ako jediná alternatíva 
bolo plánované pokračovanie 
v už prebiehajúcom obstarávaní. Projekt podľa 
nášho hodnotenia nebol dobre pripravený. 
Vytrvalo sme preto žiadali zverejnenie všetkých 
podkladov, vrátane výsledkov auditu 
ministerstva a odbornú diskusiu. V Red Flags 
sme tento projekt v 3 kritériách  vyhodnotili ako 
veľmi rizikový a aj na základe našich pripomienok 
samotný minister dopravy zvažoval ako s týmto 
projektom pripravovanom už minimálne 7 rokov 
naložiť ďalej. Projekt bol síce predložený na 
hlasovanie riadiaceho výboru v decembri 2017, ale 
aj pod tlakom našej kritiky bol stiahnutý 
z rokovania a definitívne rozhodnutie o jeho 
osude sa presunulo na rok 2018.

Mobilná aplikácia NBS

Národná Banka Slovenska sa po našej kritike 
rozhodla zrušiť obstarávanie na mobilnú aplikáciu 
za 120 000 eur, ktorá mala slúžiť na edukáciu 
o overovaní pravosti bankoviek. Spoločne 
s odbornou verejnosťou sme upozornili, že 
takúto aplikáciu nielenže už dávnejšie vytvorila 
Európska centrálna banka, ale aj jej očakávané 
dopady sú veľmi otázne. Obstarávanie za 120 000 
eur sa môže zdať v kontexte veľkých projektov 
zanedbateľné, no chceme, aby sa rozumné pravidlá 
zo schválenej národnej koncepcie informatizácie 
verejnej správy dodržiavali. Tá jasne hovorí, kedy 
sa mobilné aplikácie robiť môžu a kedy nie. NBS 
si zaslúži uznanie, že si chybu rýchlo priznalo, 
projekt zrušia a veríme, že tieto zdroje využije 
efektívnejšie.

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 zabezpečiť 
plynulý prechod na EDUNET. K projektu sme 
zasielali niekoľko žiadostí o sprístupnenie 
informácií, listov a verejných výziev na umožnenie 
odbornej diskusie. V roku 2017 sme tiež predložili 
odborné argumenty, ako podobné súťaže 
pripravovali v zahraničí a po výmene vedenia sme 
oslovili aj novú ministerku Lubyovú.  Napriek 
tomu ministerstvo školstva v roku 2017 vytrvalo 
odmietalo o projekte diskutovať. 

Otvorené kauzy

https://platforma.slovensko.digital/t/informacny-system-vystavby-isv/908
https://platforma.slovensko.digital/t/informacny-system-vystavby-isv/908
https://redflags.slovensko.digital/projekty/4329
https://redflags.slovensko.digital/projekty/4329
https://platforma.slovensko.digital/t/edunet-sk/904
http://www.fair-play.sk/
https://drive.google.com/file/d/0B7xRFSPoK71RSE0wWlVfQWZNclU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xRFSPoK71RSE0wWlVfQWZNclU/view
https://edunet.slovensko.digital/?gclid=Cj0KEQjw9YTJBRD0vKClruOsuOwBEiQAGkQjP4rX5RlMQj_EZcolyOwQChOjql-jyW8Z09k-Z7peY1QaAvvS8P8HAQ
https://www.scribd.com/document/341980100/Edunet-Otvoren%C3%BD-list-ministrovi-%C5%A1kolstva
https://www.facebook.com/slovensko.digital/posts/1955014034758259?__xts__[0]=68.ARAeWD_RdLrRZ64TakVRWTHkJIi6EmtIukK9ezY19LiyYz6farchOFAtQp2OpVVrkV4gCDyy5qZzNqR63zDJtUh2FL-LF_5svu3Jfj9BxSxtXw995M5wxzrh6_piGCs0nqEfWZII58G34vkVpD17rtS-qMzWouP7S5YaXai6LCdpmfFvit37Ag&__tn__=-R
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Presadzovanie opatrení
Naša práca nie je len o kritike zle fungujúcej informatizácie. 
To na zmenu nestačí. Preto sa systémové problémy snažíme 
riešiť a navrhovať opatrenia štátu alebo IT firmám. V roku 
2017 sme v tejto oblasti dokázali nasledovné:

Presadzovanie opatrení

presadili sme, že nové eurofondové projekty musia povinne prejsť cez verejné 
pripomienkovania a pripomienky sa vysporadúvajú na spôsob medzirezortného 
pripomienkového konania. Odborná verejnosť tak dostala šancu vyjadriť sa k navrhovaným 
projektom a v prípade nedostatkov na ne upozorniť

presadili  sme,  že  odborné  dokumenty  sa  prevažne  pripravujú  v  pracovných  skupinách  
a  nie  za  zatvorenými  dverami,  ako  tomu  bolo  v  minulosti.  Odborný  dialóg  považujeme  za  
dôležitú  súčasť  kultivácie  prostredia  informatizácie

zhodnotili sme Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy (NKIVS) po 6 mesiacoch

v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) sme presadili, že štúdie projektov musia 
povinne hodnotiť viaceré alternatívy a zdôvodniť výber tej alternatívy, ktorú sa štát rozhodne 
realizovať 

získali sme 1150 podpisov pod hromadnú pripomienku k zákonu o E-governmente 

napísali a podali sme žiadosť o projekt Lepšie riešenia E-governmentu v Operačnom 
programe Efektívna verejná správa. Vďaka tomuto projektu chceme posilniť naše kapacity a ešte 
efektívnejšie tlačiť na systémové zmeny. 

https://docs.google.com/document/d/1capCE-vbPytaguz1Gs1gevWhwz2LpvW-HXb2CSyM7Fk/edit
https://business.facebook.com/slovensko.digital/photos/a.1659409590985373/1901054890154174/?type=3&theater
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Príklady riešení

Ekosystém

Príklady riešení

pokračovali v spolupráci na 
projekte webu pre Slovenské 
národné divadlo

pomohli mestu Trenčín 
transparentne nakúpiť 
vlastný web

ukázali, ako si predstavujeme 
mikroobstarávania nových 
služieb pre eGovernment

spustili službu GovBox, 
ktorá umožňuje 
podnikateľom dostať sa 
k štátnej pošte 
jednoducho

Najsilnejším argumentom je vždy ukážka, že veci naozaj môžu 
fungovať lepšie. Preto sami vytvárame vlastné riešenia 
a rozvíjame spolupráce, aby sme úradom a firmám ukázali, 
že naše návrhy sa dajú dosiahnuť aj v praxi. 

V roku 2017 sme:

www

https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/govbox
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Po obstarávaní webu so Slovenským národným 
divadlom sme pomohli aj mestu Trenčín. 
Zapracovali sme poučenia z projektu SND, vylepšili 
zadanie a výsledkom bola transparentná a úspešná 
súťaž. V januári bola súťaž vyhlásená a koncom 
februára vyhodnotená. Opäť sa ukázalo, že štátne 
IT sa dá nakupovať aj transparentne a súťažné 
podklady sa dajú nastaviť tak, aby sa reálne 
súťažilo. 

Web mesta Trenčín - 
transparentný nákup

Spolupráca s SND - 
poučenia aj nové pozitíva

ITMS mikroobstarávanie

GovBox

Datahub/Autoform

Nie všetko v štátnom IT sa musí nakupovať ako 
megalomanský IT projekt. V spolupráci s Nadáciou 
Zastavme korupciu sme vytvorili experimentálne 
mikroobstarávanie, pričom jeho cieľom bolo 
do nášho ekosystému doplniť dáta o čerpaní 
eurofondov zo štátneho projektu ITMS2014+. 
Výsledný kód je open source, dáta voľne dostupné 
na stiahnutie alebo analyzovanie v našom “biznis 
intelligence” online nástroji. Víťazná cenová 
ponuka bola 1150 eur, pričom predpokladaná 
cena bola 2000 eur a prvá ponuka bola 1500 eur. 
Za pozornosť stojí tiež fakt, že sme urobili aj 
druhé mikroobstarávanie, ktoré pôvodné dáta 
doplnilo o nové, pričom tentoraz vyhral úplne 
iný programátor. Aj to je ukážka toho, ako by sa 
dalo vyhnúť vendor-lock problému v štátnom IT 
pomocou open source.

V roku 2017 pokračoval vývoj nového webu 
SND. Po skončení obstarávania sme si spísali 
poučenia a uplatnili ich v spolupráci s mestom 
Trenčín. Zároveň sme spoločne pripravili 
súťaž na prevádzku nového webu. Sme radi, že 
transparentnosť a kvalitné podklady viedli 
k úspešnej súťaži a podarilo sa ukázať, že IT dielo 
dokáže prevádzkovať aj iná firma ako jeho pôvodný 
autor. Veríme, že aj tento príklad v malom rozsahu 
môže byť inšpiráciou pre väčšie štátne projekty.

So službou GovBox sme prišli preto, aby sme 
uľahčili život štatutárom firiem. GovBox umožňuje 
jednoduchý prístup k správam v štátnej schránke 
cez email, bez občianskeho preukazu a bez potreby 
prihlasovať sa na Slovensko.sk. Podstatou služby 
je aplikácia, ktorá na základe splnomocnenia 
automaticky kontroluje schránku a posiela 
elektronické zásielky na email, ktorý si štatutári 
zvolia. Systém posiela samotné zásielky 
v čitateľnom formáte, nielen informáciu o tom, 
že sú v schránke. GovBox dokáže zabezpečiť 
doručovanie do vlastných rúk bez potreby 
prihlasovať sa na Slovensko.sk. 

550+ 
aktívnych používateľov
(do 31.12.2017)

10000+ 
doručených správ
(do 31.12.2017)

GovBox pomáha nielen štatutárom, ale aj nám 
v Slovensko.Digital. Je to jeden z krokov 
k udržateľnému financovaniu našej práce. GovBox 
je tiež príkladom, ako by štátne IT mohlo fungovať 
v budúcnosti. Jednoduchšie, podľa potrieb občana 
a lacnejšie. Dôkazom, že sa nám to aj podarilo, je 
postupná snaha prebrať funkcionality GovBoxu 
a zakomponovať ich do štátneho riešenia. Štátne 
schránky v roku 2017 zlepšili svoj vizuál, priniesli 
možnosť posielania notifikácií na email a plánujú 
ďalšie vylepšenia do budúcna. Štát v tomto naďalej 
podporujeme a radi pôjdeme príkladom aj do 
budúcnosti.

V rámci Ekosystému Slovensko.Digital sme 
pokračovali v poskytovaní dátových služieb 
Autoform a Datahub. Do konca roku 2017 bolo 
v Datahube registrovaných 320 užívateľov, 
Autoform využívalo 196 používateľov.

https://business.facebook.com/slovensko.digital/posts/1832769363649394?business_id=459453404393672
https://business.facebook.com/slovensko.digital/posts/1856061341320196?business_id=459453404393672
https://www.google.com/url?q=https://bi.ekosystem.slovensko.digital/&sa=D&ust=1538486212758000&usg=AFQjCNFqzRNJR_tUw3gAAIhLiol3GgVSpg
https://www.google.com/url?q=https://bi.ekosystem.slovensko.digital/&sa=D&ust=1538486212758000&usg=AFQjCNFqzRNJR_tUw3gAAIhLiol3GgVSpg
https://business.facebook.com/slovensko.digital/posts/1846179308975066?business_id=459453404393672
https://business.facebook.com/slovensko.digital/posts/1852780068314990?business_id=459453404393672
http://www.govbox.sk
https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/autoform
https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/datahub
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Štruktúra /Členovia 
OZ Slovensko.Digital

Michal Truban

Ján Suchal

Ján Hargaš Ľubor Illek

Gabriel Lachmann

Michal Cheben

Funkcie v rámci OZ

Zakladajúci členovia

Štruktúra /Členovia OZ Slovensko.Digital

Ján Hargaš
Výkonný riaditeľ

Podpredsedovia rady

Členovia rady OZ

Predseda rady

Ján Suchal, Lubor Illek

Michal Truban*, Ján Suchal, Ján Hargaš, Ľubor Illek, Gabriel Lachmann

Michal Truban do júla 2017, následne Gabriel Lachmann
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*Zmeny v rámci OZ:

Členovia 

Slovensko.Digital vzniklo ako odborné združenie 
s dôrazom na politickú nestrannosť našich 
aktivít. Michal Truban v ňom od roku 2016 
zastával pozíciu člena a predsedu Rady, čo je 
výkonný orgán združenia, ktorý usmerňuje jeho 
aktivity. Vzhľadom na vývoj v Progresívnom 
Slovensku a angažovanie Miša Trubana v tomto 
vznikajúcom politickom hnutí sme sa v roku 2017 
dohodli na skončení jeho aktívneho pôsobenia 
v Slovensko.Digital. Michal Truban ukončil svoje 

V roku 2017 sme naštartovali členský program, 
ktorého cieľom je spájať poctivé firmy 
a jednotlivcov, ktorým záleží na lepších službách 
štátu a lepšej krajine pre život. Touto formou 
chceme postupne budovať formálnu komunitu, 
ktorá sa bude pravidelne stretávať, určovať 
smerovanie Slovensko.Digital a prispievať 
k rozvoju štátneho IT. 

pôsobenie ako predseda a člen Rady občianskeho 
združenia Slovensko.Digital 04.07.2017. Rada túto 
skutočnosť vzala na vedomie a následne zvolila za 
nového predsedu Rady Gabriela Lachmanna.  
Michal Truban naďalej ostáva zakladajúcim členom 
Slovensko.Digital a jeho prínos k budovaniu našej 
komunity je nepopierateľný. Slovensko.Digital by 
bez neho nebolo tam, kde je, za čo sa mu chceme aj 
touto cestou poďakovať a popriať mu veľa šťastia 
v ďalšom pôsobení. 

Zároveň je to jeden z troch pilierov nášho 
udržateľného financovania do budúcnosti.
Minulý rok sa k 6 zakladateľom pridalo 10 nových 
firemných členov a dvaja jednotlivci - fyzické osoby. 
Pre viac informácií o možnostiach členstva, jeho 
benefitoch a podmienkach, navštívte 
https://slovensko.digital/clenstvo.

Štruktúra /Členovia OZ Slovensko.Digital

https://slovensko.digital/clenstvo
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Zoznam členov Slovensko.Digital za rok 2017

TOP člen

Liga výnimočných:

Stredná firma:

Malá firma:

Individuálni členovia:

Marián Dudek

Michal Barla

PLATFORM

Štruktúra /Členovia OZ Slovensko.Digital
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Poďakovanie
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Naša myšlienka by nemala šancu na úspech, ak 
by neexistovali výnimoční ľudia, ktorí ju boli 
ochotní podporiť pri štarte. Veľmi nás teší, že 
existuje skupina firiem a organizácií, ktorej nie 

Firemní darcovia
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 Kovalčík
Babčanec Milan
Daniel Harcek

Debreceni Ondrej
Dzurovčin Miroslav

Ftáčnik Martin
Igor Polakovič

Innovatrics Zamestnanci
Košík Miroslav
Krajcovic Jakub

Ličko Jozef
Lukáš Matúška
Marek Mrazik

Michal Homola
Michalco Jaroslav

Miroslav Dzurovčin
Mišina Daniel
Móro Róbert

Ondrejkovic Peter
Paskova Lucia
Pavol Zlacký
Peter Netri

Pleva Ivan
Porubsky Roman
Radocha Daniel
Radoslav Feďo

Ringlerova Anna
Riska Pavol

Salgari Pavol
Semanakova Maria

Sluka Roman
Stanislav Bocinec

Szomolányi Michaela
Šlepecký Vladimír

Tibor Arpas
Tomáš Jendek

Unknown Unknown
Urbašík Matej

Viliam Brozman
Vilma Burgerová
Marián Fridrich
Michal Meško
Anton Zajac
Šimon Šicko

Jednorázoví darcovia

Ďakujeme aj viac ako 210 individuálnym darcom. Podporu tejto 
komunity si veľmi vážime a ďakujeme každému jednému.

Individuálni darcovia - jednorázoví
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Individuálni darcovia

4people Neinvestičný fond
Alexander Benko

Baltay Ivan
Bandurova Monika

Basila Martin
Basila Martin Basila

Biel Marián
Bolješik Rastislav

Brat Michal
Brečka Peter

Brezović Zdenko
Bukušová Anita

Čistý Daniel
Čupil Štefan

Daubner Jakub
Dendis Peter

Dobiaš Dušan
Dominik Csiba
Drgoňa Martin
Dunaj Martin

Fecko František
Gabrhel Ján

Gazdura Miroslav
Hajduske Miloš
Hattas Marek
Herčko Juraj

Hetteš Miroslav
Hiko Radoslav
Hološ Tomáš

Hornicek Tomáš
Ivan Marián

Jacova Michaela
Jászberényiová Soňa

Július Retzer
Kacerik Michal

Kalivodova Mária
Kanovsky Miroslav

Kevicky Michal
Kincel Pavol

Kišucký Marek
Koncek Jakub

Košdy Ivan
Kovacs Michal
Kralik Martin
Kuchár Michal
Kukol Martin

Kunertova Zuzana
Kvasnica Ivan
Liptak Martin

Ľuboš Frco
Lukáš Matúška
Ľupták Štefan

Marsina Marsina
Marsina Martin
Martin Kralik

Martin Zichacek
Mazar Michal
Michal Brat

Michalec Tomáš
Milan Freml
Mócik Tibor
Nečas Martin

Nejedlý Tomáš
Ondrejkovic Peter

Oravec Matej
Orbán Balázs

Osvaldová Veronika
Pavlik Ján

Petrík Fedor
Pikus Miroslav

Podhorný Patrik
Rabina Daniel
Račko Martin

Rúfus Peter
Rusnak Marián

Salko Ján
Sedlak S

Severinova Hana
Sirny Tomáš

Sirotka Martin Sirotka
Snopko Samuel
Socuvka Ondrej
Somora Michal

Stark Erich
Staruchova Tatiana

Szadvari Jozef
Ševčíková Veronika

Šrámek Matej
Truchlý Peter
VArnai Igor

Vavrák Tomáš
Višňovský Juraj
Vlasto Kocián
Vodicka Milan
Vojtková Jana

Wilhalm Marek
Unknown Unknown

Zbynovsky Tomáš
Zlatoš Michal

Zuzana Janovcikova
Zuzana Valkova
Zvarik Tomáš

Pravidelní darcovia

Špeciálne poďakovanie patrí pravidelným darcom, ktorí nám umožnujú 
dlhodobé a udržateľné financovanie našich aktivít. 

Individuálni darcovia - pravidelní
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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 druhému roku.
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Komunitné stretnutia

17. 2. 2017

27. 2. 2017

31. 3. 2017

11. 7. 2017

2. 10. 2017

3. 10. 2017

9. 10. 2017

9. 11. 2017

Stretnutie komunity v Prahe
cross][club, Praha
20 účastníkov
facebook.com/events/214754545662738/

Stretnutie komunity Slovensko.Digital #2
White Dragon, Bratislava
57 účastníkov
facebook.com/events/1202860699827989/

Stretnutie komunity Slovensko.Digital v Košiciach #3
Dobré časy, Košice
15 účastníkov
facebook.com/events/1306298029425448

Stretnutie komunity Slovensko.Digital
Nervoza Restaurant, Bratislava
30 účastníkov
facebook.com/events/313327232427706/

Red Flags workshop - Žilina
Smer Music Bar, Žilina 
14 účastníkov
facebook.com/events/503094450037165/

Red Flags workshop - Košice
HalmiSpace,Košice
22 účastníkov
facebook.com/events/1296399597152926/

Red Flags workshop - Bratislava
White Dragon, Bratislava
29 účastníkov
facebook.com/events/126225351367454/

2. narodeniny Slovensko.Digital
Nervosa Restaurant, Bratislava
117 účastníkov
facebook.com/events/1570715512972126/

Komunitné stretnutia

http://facebook.com/events/214754545662738/
http://facebook.com/events/1202860699827989/
http://facebook.com/events/1306298029425448
http://facebook.com/events/313327232427706/
http://facebook.com/events/503094450037165/
http://facebook.com/events/1296399597152926/
http://facebook.com/events/126225351367454/
http://facebook.com/events/1570715512972126/
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Najaktívnejší členovia 
komunity

Najaktívnejší prispievateľ
najviac príspevkov na platforme
@ius

Slniečkár roka
najviac rozdaných likes
@jozef.izso

Majster otvárač tém
najviac nových tém na platforme
@ius

Autor najdlhšej témy roka
@panda
eID prelomene

Stalker roka
najviac prečítaných príspevkov
@mm6502

Autor najpopulárnejšej
témy roka
@panda
eID prelomene

Prokrastinátor roka
najviac návštev za rok
@rho

Cena za konštruktívnu 
a deštruktívnu aktivitu
za otvorenú diskusiu na platforme
@NorbertM

Miláčik publika
najviac likes
@peter_k

Úradník roka
Odvážni úradníci, ktorí píšu na 
platformu, ďakujeme všetkým. 
Ale veľa z nich tu prispieva 
anonymne.

Najaktívnejší členovia komunity boli 
ocenení na 2. Narodeninách Slovensko.
Digital, predovšetkým za ich aktivitu na 
platforma.slovensko.digital.

Najaktívnejší členovia komunity

https://platforma.slovensko.digital/u/ius
https://platforma.slovensko.digital/u/jozef.izso
https://platforma.slovensko.digital/u/ius
https://platforma.slovensko.digital/u/panda
https://platforma.slovensko.digital/t/eid-prelomene/4291
https://platforma.slovensko.digital/u/mm6502
https://platforma.slovensko.digital/u/mm6502
https://platforma.slovensko.digital/u/panda
https://platforma.slovensko.digital/t/eid-prelomene/4291
https://platforma.slovensko.digital/u/rho
https://platforma.slovensko.digital/u/norbertm
https://platforma.slovensko.digital/u/peter_k
https://platforma.slovensko.digital/t/platforma-slovensko-digital-awards-2016/2707
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

K9.7 
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 
dostatočnú kontrolu a participáciu.

Riadiť modelovanie architektúry 
verejnej správy.

Zlepšiť využívanie dát vo verejnej 
správe.

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

Pomôcť inštitúciám verejnej správy 
digitalizovať svoje fungovanie, pri 
využívaní zdielaných služieb 
a najlepších 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, 
Referenčná architektúra

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

Odstraňovanie bariér pri používaní služieb, 
Prístup orientovaný na klienta, 
Životné situácie, Interakcia s verejnou 
správou, Navigácia a procesné mapy, 
Mobilný government, Open API

“Digital-by-default” (paperless processes), 
“Shared services” (zdielane sposoby 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

Ján Hargaš

Ján Suchal, 
(predtým Miro Laššák)

Ľubor Illek

Ján Suchal

nestretáva sa 
(predtým Anton Jánoš, 
Ľubor Illek)

nestretáva sa 
(predtým Peter Mihálik)

Ľubor Illek

Pracovné skupiny
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Financovanie
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Od začiatku budujeme Slovensko.Digital ako stabilnú a dlhodobo 
udržateľnú organizáciu. Chceme to dosiahnuť rovnomerným rozdelením 
príjmov na 3 zdroje:

Financovanie

Graf č.1 - Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkovom financovaní2

Financovanie 2016 Financovanie 2017

štandardné zdroje komunitné zdroje vlastné služby 

2 Vrátane tržieb z predaja služieb dosiahnutých v Služby Slovensko.Digital. Nezahŕňa výnos z licenčného vzťahu medzi Slovensko.Digital o.z. a Služby Slovensko.Digital s.r.o..

€

granty, dary, 2% z dane, 
crowdfunding

Dary a granty Tržby z predaja služieb Členské príspevky

členské príspevky Slovensko.Digital

V roku 2017 sme intenzívne pracovali na spustení 
členského programu a rozvoji Ekosystému a táto 
snaha sa prejavuje v postupnej zmene štruktúry 
našich príjmov (Graf č.1). 

Rovnako ako v prvom roku nášho pôsobenia 
zverejňujeme aj teraz podrobný prehľad výnosov 
a nákladov združenia.
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Štruktúra výnosov a nákladov Slovensko.Digital o.z. v roku 2017

Výnosy

Náklady

Výsledok hospodárenia - zisk3

Členské príspevky

    Členovia - firmy

    Členovia - jednotlivci

Dary a granty

    Firemní darcovia

    Individuálni darcovia

    Dary - ĽudiaĽuďom.sk

     Nadácia Pontis

    US Embassy

Tržby z predaja služieb

    Licenčná zmluva Služby Slovensko Digital, s.r.o.

    Tržby z predaja prémiových sl. ekosystému

    Konzultačné služby - Projekt Open Data

Ostatné

Výnosy spolu

Mzdové náklady vrátane zákonných poistení (Ján Hargaš + stážisti)

Projektový manažment a konzultačná činnosť (faktúry Ján Suchal a Ľubor Illek)

Programátorské služby (Pavol Zbell, Miro Hetteš, Ernest Walzel)

Administratívne služby (faktúry Michal Haman)

Cestovné

Fundraising (faktúry Lukáš Pucovský, Centrum pre Filantropiu)

Účtovníctvo a spracovanie miezd (BMB Leitner)

Softvérové a hostingové služby (Amazon, Sendinblue, Atlassian)

PR a marketing

Náklady na reprezentáciu

Ochrana osobných údajov

Kancelária - nájomné, upratovanie, kancelárske potreby

Ostatné služby

Odpisy - Autoform/Datahub/GovBox

Správny poplatok pri založení Služby Slovensko.Digital

Kurzová strata

Bankové poplatky

Splatná daň z príjmov z podnikateľskej činnosti

Náklady spolu

48,200

48,000

200

109,723

42,000

15,000

13,333

30,000

9,390

6,959

1,653

4,288

1,018

2

164,884

41,675

49,670

9,418

12,500

637

13,752

1,514

1,490

460

691

550

4,976

207

11,251

156

2

108

597

149,652

Suma v €

Suma v €

15,232

3 Výdavky na vývoj služby GovBox sa aktivovali ako dlhodobý nehmotný majetok združenia. Do nákladov sa tak budú dostávať postupne, a to prostredníctvom odpisov 
hodnoty majetku. V tomto prípade sa teda výdavky nerovnajú nákladom v danom roku a združenie vďaka tomu dosiahlo účtovný zisk. 
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Štruktúra nákladov Slovensko.Digital o.z. v roku 2017 podľa projektu

Náklady

Investigatíva / Red Flags

    Projekt Red Flags

    Mzdové náklady vrátane zákonných poistení (Ján Hargaš + stážisti)

    Projektový manažment a konzultačná činnosť (faktúry Ján Suchal a Ľubor Illek)

Presadzovanie opatrení

    Mzdové náklady vrátane zákonných poistení (Ján Hargaš + stážisti)

    Projektový manažment a konzultačná činnosť (faktúry Ján Suchal a Ľubor Illek)

Príklady riešení / Ekosystém

    Mzdové náklady vrátane zákonných poistení (Ján Hargaš + stážisti)

    Projektový manažment a konzultačná činnosť (faktúry Ján Suchal a Ľubor Illek)

    Vývoj Ekosystému

    Odpisy Datahub/Autoform

    Softvérové a hostingové služby (t.j. Amazon, Sendinblue a Atlassian)

    Správny poplatok pri založení Služby Slovensko.Digital

    Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti

Členovia a komunita

    Mzdové náklady vrátane zákonných poistení (Ján Hargaš + stážisti)

    Administratíva, projektový manažment a konzultačná činnosť (Suchal, Illek, Haman)

    Fundraising (faktúry Lukáš Pucovský)

    Prenájom priestorov

    Cestovné

    Náklady na reprezentáciu

Organizácia a chod občianskeho združenia

    Mzdové náklady vrátane zákonných poistení (Ján Hargaš + stážisti)

    Projektový manažment a konzultačná činnosť (faktúry Ján Suchal a Ľubor Illek)

    Programátorské služby (faktúry Pavol Zbell, Miro Hetteš, Ernest Walzel)

    Administratívne služby (faktúry Michal Haman)

    Fundraising (faktúry Lukáš Pucovský, Centrum pre Filantropiu)

    Účtovníctvo a spracovanie miezd (BMB Leitner)

    Ochrana osobných údajov

    Kancelária - nájomné, upratovanie, kancelárske potreby

    Ostatné služby

    Kurzová strata

    Bankové poplatky

    Splatná daň z príjmov z podnikateľskej činnosti

Spolu

45007

40440

2084

2483

16098

8335

7763

39321

2084

3542

20202

11251

1490

156

596

17401

6251

5592

3960

270

637

691

31825

9124

3455

2758

7539

3192

1514

550

3376

207

2

108

0.4

149652

Suma v €
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Vopred ďakujeme. 

PODPORTE NÁS

Predložili sme Vám odpočet našej práce v roku 2017. Aby 
sme v nej mohli pokračovať aj ďalej, potrebujeme aj Vašu 

pomoc a budeme radi ak nás podporíte. 

https://slovensko.digital/podpora
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Prílohy
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Účtovná uzávierka 2017
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Účtovná uzávierka 2016

Výdavky, ktoré sme použili na vývoj služieb Autoform a Datahub sme aktivovali ako dlhodobý nehmotný 
majetok združenia. Na základe tejto zmeny Vám v rámci tejto výročnej správy predkladáme aj upravenú 
účtovnú závierku za predchádzajúci rok.
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V médiách
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Prehľad mediálnych 
výstupov Slovensko.Digital
Dátum Médium Názov

17.1.2017

18.1.2017

7.2.2017

8.2.2017

12.2.2017

2.3.2017

7.3.2017

9.3.2017

9.3.2017

12.3.2017

14.3.2017

14.3.2017

15.3.2017

15.3.2017

28.3.2017

29.3.2017

30.3.2017

30.3.2017

30.3.2017

31.3.2017

31.3.2017

31.3.2017

31.3.2017

6.4.2017

7.4.2017

10.4.2017

11.4.2017

13.4.2017

19.4.2017

20.4.2017

21.4.2017

21.4.2017

24.4.2017

24.4.2017

29.4.2017

2.5.2017

3.5.2017

5.5.2017

5.5.2017

7.5.2017

9.5.2017

9.5.2017

9.5.2017

9.5.2017

SME

The Slovak Spectator

RTVS

Denník N

heroes.sk

Denník N

nášTrenčín.sk (SME)

blog Denník N

RTVS

teraz.sk

zive.sk

Denník N

touchit.sk

TREND

Denník N

zive.sk

webnoviny.sk

teraz.sk

Pravda

SME

zive.sk

Denník N

zive.sk

TREND

TA3 

RTVS

zive.sk

Denník N

Denník N

zive.sk

zive.sk

zive.sk

SME

Denník N

zive.sk

androidportal.zoznam.sk

zive.sk

pcrevue.sk

zive.sk

humanisti.sk

24hod.sk

teraz.sk

SME

touchit.sk

Mesto vyhlásilo súťaž na novú webovú stránku

Authorities change Slovensko.sk, without procurement tender

Elektronický občiansky preukaz majú už dva milióny Slovákov. Mnohí však nevedia, čo s ním

Rozhodol som sa, že budem o praktikách pri štátnych IT zákazkách hovoriť aj verejne

Ján Suchal: Treba spájať sily

Čo sa tejto vláde za rok podarilo dobré (a ktorí ministri to ani neskúsili)

Nový web vyjde mesto na takmer 19-tisíc eur

Ako nám darovať 2 %?

Projekt elektronických služieb katastra nehnuteľností za 34 miliónov? Namiesto septembra 2012 až v 

decembri 2018

Nový Obchodný register má zlepšiť služby

Slovensko.Digital rieši konflikt záujmov u Trubana. Mieri do politiky

Žitňanská stavia za 10 miliónov nový obchodný register, jeho štúdiu prišla obhajovať osobne.

Michal Truban ukončí pôsobenie v rade občianskeho združenia Slovensko.Digital

Michal Truban odíde z vedenia Slovensko.Digital

Ako sa majú IT firmy brániť voči Slovensku.Digital? Poradíme vám, odkazuje na Facebooku mimovládka

Internet pre školy: 7 pre a proti. Čo hovorí štát a mimovládky?

Slovensko.Digital vyzýva ministra Plavčana, aby nepodpísal zmluvu k Edunetu

Slovensko.Digital: Na reštart digitalizácie to v SR ešte nevyzer

Slovensko.Digital žiada Plavčana, aby nepodpísal zmluvu k Edunetu

Ministerstvo pozná cenové ponuky na Edunet, obstarávanie čoskoro ukončia

Najlacnejší internet núka školám Swan. Po škrtnutí O2

O2 vylúčili zo súťaže s najnižšou cenou na internet pre školy, zákazku môže dostať Swan

SK.Digital: V štátnom IT nevidíme posun. Len sa píšu dokumenty

TREND 14/2017 - Chceme digitálne Slovensko

TB P. Pellegriniho o zjednodušení elektronických služieb

Z prvej ruky - Pondelok 10.04.2017, Informatizácia a digitalizácia úradov

IT projekty štátu dostanú body, možno aj farby. Od SK.Digital

Tri ministerstvá musia prerobiť IT nápady za 150 miliónov, nevedia dobre vysvetliť, čo reformujú

Od Pellegriniho odišiel kľúčový poradca, ktorý pomáhal čistiť IT zákazky

SK.Digital: Robíme analýzu firiem v štátnom IT, rozširujeme tím

Pellegrini: Nehľaďme len na cenu IT projektov. Prináša to problémy

Pellegrini prišiel o poradcu. Odchod zahalený rúškom tajomstva

Voľba šéfa ÚVO má byť otvorená, navrhujú neziskové organizácie v otvorenom liste

Sedem neziskoviek poslalo vláde otvorený list

Na Slovensko.sk ide definitívne ďalších 19,3 milióna eur. Štát podpísal zmluvu, bez súťaže

Štát sa nepoučil. Do projektu Slovensko.sk nalejú ďalších 19,3 miliónov eur, bez súťaže

Vznikla hromadná pripomienka k IT zákonu roka. Úrad ho vraj verejne neprerokoval

Elektronické schránky pomôžu vylepšiť odborníci

IT projekty za vyše 58 miliónov eur mali dostať zelenú

Elektronické schránky pomôžu vylepšiť odborníci

Slovensko.Digital žiada od ministra dopravy aj diskusiu k IT projektom

Slovensko.Digital žiada od ministra dopravy aj diskusiu k IT projektom

Slovensko.Digital vyzýva Érseka, aby zverejnil podklady k miliónovým projektom

Slovensko.Digital v otvorenom liste vyzýva ministra dopravy, aby umožnil odbornú diskusiu a zverejnil 

kompletné podklady k IT projektom za takmer 100 miliónov eur

Slovensko.Digital v médiách

https://nastrencin.sme.sk/c/20430529/mesto-vyhlasilo-sutaz-na-novu-webovu-stranku.html
http://spectator.sme.sk/c/20435626/authorities-change-slovensko-sk-without-procurement-tender.html
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/1782874781973336/
https://dennikn.sk/671798/peter-mihalik-rozhodol-som-sa-ze-budem-o-praktikach-pri-statnych-it-zakazkach-hovorit-aj-verejne-rozhovor/
https://www.heroes.sk/jan-suchal-rozhovor/
https://dennikn.sk/695662/co-sa-tejto-vlade-za-rok-podarilo-dobre-a-ktori-ministri-to-ani-neskusili/?ref=tit
https://nastrencin.sme.sk/c/20475592/novy-web-vyjde-mesto-na-takmer-19-tisic-eur.html
https://dennikn.sk/blog/ako-nam-darovat-2/
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/photos/a.1429399367320881.1073741828.1428899270704224/1795409730719841/?type=3&theater
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/photos/a.1429399367320881.1073741828.1428899270704224/1795409730719841/?type=3&theater
http://www.teraz.sk/slovensko/mssr-na-verejnom-vypocuti-predstavilo/248492-clanok.html
http://www.zive.sk/clanok/123742/slovensko-digital-riesi-konflikt-zaujmov-u-trubana-mieri-do-politiky
https://dennikn.sk/701040/zitnanska-stavia-za-10-milionov-novy-obchodny-register-jeho-studiu-prisla-obhajovat-osobne/?ref=tit
https://touchit.sk/michal-truban-ukonci-posobenie-v-rade-obcianskeho-zdruzenia-slovensko-digital/104585
https://www.etrend.sk/technologie/michal-truban-odide-z-vedenia-slovensko-digital.html?utm_source=fbINTERN&utm_medium=tReality&utm_campaign=fanpagetReality
https://dennikn.sk/716763/ako-sa-maju-it-firmy-branit-voci-slovensko-digital-poradime-vam-odkazuje-na-facebooku-mimovladka/
http://www.zive.sk/clanok/124056/internet-pre-skoly-7-pre-a-proti-co-hovori-stat-a-mimovladky
https://www.webnoviny.sk/slovensko-digital-vyzyva-ministra-plavcana-aby-nepodpisal-zmluvu-k-edunetu/
http://www.teraz.sk/slovensko/slovenskodigital-na-restart-digitaliz/251826-clanok.html
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/424880-slovensko-digital-ziada-plavcana-aby-nepodpisal-zmluvu-k-edunetu/
http://Ministerstvo pozná cenové ponuky na Edunet, obstarávanie čoskoro ukončia 
http://www.zive.sk/clanok/124146/najlacnejsi-internet-nuka-skolam-swan-po-skrtnuti-o2
https://dennikn.sk/720800/najnizsiu-ponuku-na-projekt-internetu-pre-skoly-dala-firma-swan/?ref=tit
http://www.zive.sk/clanok/124125/sk-digital-v-statnom-it-nevidime-posun-len-piseme-dokumenty
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-14.html
http://www.ta3.com/clanok/1103186/tb-p-pellegriniho-o-zjednoduseni-elektronickych-sluzieb.html
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/651318
http://www.zive.sk/clanok/124326/it-projekty-statu-dostanu-body-mozno-aj-farby-od-sk-digital
https://dennikn.sk/734252/tri-ministerstva-musia-prerobit-it-napady-za-150-milionov-nevedia-dobre-vysvetlit-co-reformuju/
https://dennikn.sk/723068/od-pellegriniho-odisiel-klucovy-poradca-ktory-pomahal-cistit-it-zakazky/
http://www.zive.sk/clanok/124506/sk-digital-robime-analyzu-firiem-v-statnom-it-rozsirujeme-tim
http://www.zive.sk/clanok/124537/pellegrini-nehladme-len-na-cenu-it-projektov-prinasa-to-problemy
http://www.zive.sk/clanok/124538/pellegrini-prisiel-o-poradcu-odchod-zahaleny-ruskom-tajomstva
https://ekonomika.sme.sk/c/20516461/volba-sefa-uvo-ma-byt-otvorena-navrhuju-neziskove-organizacie-v-otvorenom-liste.html#ixzz4fLP0xzid
https://dennikn.sk/minuta/744462/
http://www.zive.sk/clanok/124778/na-slovensko-sk-ide-definitivne-dalsich-19-3-miliona-eur-stat-podpisal-zmluvu-bez-sutaze
https://androidportal.zoznam.sk/2017/05/slovensko-sk-19-3-milionov-eur/
http://www.zive.sk/clanok/124839/vznikla-hromadna-pripomienka-k-it-zakonu-roka-urad-ho-vraj-verejne-neprerokoval
https://www.pcrevue.sk/a/Elektronicke-schranky-pomozu-vylepsit-odbornici
http://www.zive.sk/clanok/124918/it-projekty-za-vyse-58-milionov-eur-mali-dostat-zelenu
http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2017050007
http://www.24hod.sk/slovensko-digital-ziada-od-ministra-dopravy-aj-diskusiu-k-it-projektom-cl511093.html
http://www.teraz.sk/ekonomika/slovenskodigital-ziada-od-ministra-dop/258758-clanok.html
 https://ekonomika.sme.sk/c/20528272/slovensko-digital-vyzyva-erseka-aby-zverejnil-podklady-k-milionovym-projektom.html#ixzz4gaMt5y9O
https://touchit.sk/slovensko-digital-v-otvorenom-liste-vyzyva-ministra-dopravy-aby-umoznil-odbornu-diskusiu-a-zverejnil-kompletne-podklady-k-it-projektom-za-takmer-100-milionov-eur/113508
https://touchit.sk/slovensko-digital-v-otvorenom-liste-vyzyva-ministra-dopravy-aby-umoznil-odbornu-diskusiu-a-zverejnil-kompletne-podklady-k-it-projektom-za-takmer-100-milionov-eur/113508
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Dátum Médium Názov

9.5.2017

9.5.2017

9.5.2017

11.5.2017

11.5.2017

11.5.2017

11.5.2017

14.5.2017

17.5.2017

18.5.2017

18.5.2017

18.5.2017

18.5.2017

18.5.2017

18.5.2017

18.5.2017

18.5.2017

18.5.2017

19.5.2017

19.5.2017

23.5.2017

23.5.2017

23.5.2017

24.5.2017

12.6.2017

11.7.2017

25.10.2017

13.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

14.11.2017

TREND

netky.sk

Denník N

SME

teraz.sk

SME

TA3 

TA3

zive.sk

TREND

pravda.sk

teraz.sk

tvnoviny.sk

zive.sk

Denník N

hlavnespravy.sk

touchit.sk

news.sk

hnonline.sk

robime.it

The Slovak Spectator

Denník N

zive.sk

teraz.sk

Aktuality.sk

Denník N

dennik.sk

tv.hnonline.sk

etrend.sk

ekonomika.sme.sk

dennik.sk

info.sk

tv.hnonline.sk

zive.sk

Slovensko.Digital vyzýva Érseka, aby zverejnil podklady k IT projektom za milióny

Dva IT projekty ministerstva dopravy majú byť predražené, Slovensko.Digital chce od Érseka podklady

IT-čkári zo Slovensko.Digital poslali otvorený list ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi 

Érsek stopne Počiatkov veľký IT projekt, hrozilo by nepreplatenie eurofondov

Pellegrini: SR si plní záväzky pri čerpaní eurofondov v tomto roku

Pellegrini zvažuje stopnúť dopravný projekt za 48 miliónov eur

IT projekt za milióny zrejme stopnú. Nemuseli by ho preplatiť

Eurofondy pre mimovládky

K správam na Slovensko.sk sa ľudia dostanú aj bez občianskeho preukazu

K správam na Slovensko.sk sa ľudia dostanú aj bez občianskeho preukazu

Štatutári sa k e-schránke môžu dostať aj bez elektronického občianskeho

VIDEO: Slovensko.Digital spúšťa novú službu pre štatutárov

Služba Slovensko.Digital sprístupní poštu od štátu aj bez eID a prihlasovania

SK.Digital: Pošta zo Slovensko.sk do e-mailu. Za poplatok, aj s doručenkou

IT-čkári zo Slovenska.Digital predstavili spoplatnenú službu GovBox

Služba Slovensko.Digital sprístupní poštu od štátu aj bez eID a prihlasovania

VIDEO TOUCHIT: Maily od štátu predsa len dostanete, aj keď nemáte občiansky preukaz s čipom a ani 

čítačku kariet

Služba Slovensko.Digital sprístupní poštu od štátu aj bez eID a prihlasovania

Firmy majú alternatívu k e-schránkam

K elektronickej schránke nepotrebujete elektronický občiansky preukaz. Slovensko.Digital spustilo 

službu GovBox

Companies won’t need e-IDs for official email

Pellegrini na konferencii ITAPA povedal, že poskytovanie služby GovBox je „akoby demotivácia ľudí, aby 

si vybavovali a aktivovali eID kartu“.

Pellegrini chce občiansky preukaz s čipom na internet banking. IT zákon ide vláde

GovBox demotivuje štatutárov vybaviť si eID, myslí si Pellegrini

Úrady avizujú zmeny, po novom akceptujú aj platbu kartou

Ítečkár Suchal: Keby si minister vyskúšal e-schránky, pošta by sa nečítala ako cez tankový priezor

Itečkár Ľubor Illek: Kaliňák mal zlé informácie, problém s e-podpismi nie je len teoretický

Slovensko.Digital: Niektoré štátom pripravované IT projekty si zaslúžia červenú

Štát pripravuje IT projekty za pol miliardy eur. Ktoré si zaslúžia červenú?

Slovensko.Digital bilancuje, ktoré štátom pripravené projekty sú najlepšie a najhoršie

IT-čkári zo združenia Slovensko.Digital zhodnotili 14 štátnych projektov, pochválili len päť z nich

Slovensko.Digital: Niektoré štátom pripravované IT projekty si zaslúžia červenú

Bude Slovensko digitálne skôr, ako sa dokončí diaľnica do Košíc?

Zhodnotili 14 štátnych IT projektov. Tu sú najlepšie a najhoršie

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

Slovensko.Digital v médiách

https://www.etrend.sk/ekonomika/slovensko-digital-vyzyva-erseka-aby-zverejnil-podklady-k-it-projektom-za-miliony.html
http://www.netky.sk/clanok/dva-it-projekty-ministerstva-dopravy-maju-byt-predrazene-slovensko-digital-chce-od-erseka-podklady
https://dennikn.sk/minuta/759031/
https://ekonomika.sme.sk/c/20529892/pellegrini-zvazuje-stopnut-dopravny-projekt-za-48-milionov-eur.html?ref=trz#axzz4gkl1yqRz
http://www.teraz.sk/ekonomika/ppellegrini-slovensko-si-plni-zavaz/259170-clanok.html
https://ekonomika.sme.sk/c/20529892/pellegrini-zvazuje-stopnut-dopravny-projekt-za-48-milionov-eur.html#ixzz4gm3kHRqc
http://www.ta3.com/clanok/1105208/it-projekt-za-miliony-zrejme-stopnu-nemuseli-by-ho-preplatit.html
http://www.ta3.com/clanok/1105398/koalicny-balik-zmien-rtvs-podla-strany-most-hid-spekulacie-pod-d4-r7-eurofondy-pre-mimovladky-boj-s-korupciou.html
http://www.zive.sk/clanok/125180/k-spravam-na-slovensko-sk-sa-ludia-dostanu-aj-bez-obcianskeho-preukazu
https://medialne.etrend.sk/internet-monitoring/k-spravam-na-slovensko-sk-sa-ludia-dostanu-aj-bez-obcianskeho-preukazu.html
https://profesia.pravda.sk/zivnost/clanok/429904-statutari-sa-k-e-schranke-mozu-dostat-aj-bez-elektronickeho-obcianskeho/
http://www.teraz.sk/ekonomika/video-slovensko-digital-predstavilo-sl/260461-clanok.html
http://www.tvnoviny.sk/domace/1870634_sluzba-slovensko-digital-spristupni-postu-od-statu-aj-bez-eid-a-prihlasovania
http://www.zive.sk/clanok/125226/sk-digital-posta-zo-slovensko-sk-do-e-mailu-za-poplatok-aj-s-dorucenkou
https://dennikn.sk/minuta/768706/
http://www.hlavnespravy.sk/sluzba-slovensko-digital-spristupni-postu-od-statu-aj-bez-eid-prihlasovania/1007294
https://touchit.sk/maily-od-statu-predsa-len-dostanete-aj-ked-nemate-obciansky-preukaz-s-cipom-a-ani-citacku-kariet/114794
https://touchit.sk/maily-od-statu-predsa-len-dostanete-aj-ked-nemate-obciansky-preukaz-s-cipom-a-ani-citacku-kariet/114794
https://www.news.sk/rss/clanok/2017/05/984944/sluzba-slovensko-digital-spristupni-postu-od-statu-aj-bez-eid-a-prihlasovania/
http://dennik.hnonline.sk/slovensko/962630-firmy-maju-alternativu-k-e-schrankam
https://robime.it/k-elektronickej-schranke-nepotrebujete-elektronicky-obciansky-preukaz-slovensko-digital-spustilo-sluzbu-govbox/
https://robime.it/k-elektronickej-schranke-nepotrebujete-elektronicky-obciansky-preukaz-slovensko-digital-spustilo-sluzbu-govbox/
https://spectator.sme.sk/c/20540000/companies-wont-need-e-ids-for-official-email.html
https://dennikn.sk/minuta/772903/
https://dennikn.sk/minuta/772903/
http://www.zive.sk/clanok/125319/pellegrini-chce-obciansky-preukaz-s-cipom-na-internet-banking-it-zakon-ide-vlade
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