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Turbulentná atmosféra roku 2018 pohla celým tretím 
sektorom a nielen ním. Pre našu organizáciu, členov 
a IT komunitu to bol impulz, ktorý sa niesol ďalej 
celým rokom 2019. Rastúca potreba zmeny v politike, 
súdnictve, atmosféry v spoločnosti, etiky v komerč-
nej sfére a rastúci pocit horkosti zasahovali stále viac 
ľudí. Impulz roku 2018 sa nesie dodnes a v roku 2019 
sme ho výrazne cítili hlavne v kontexte troch kľúčo-
vých volieb.

V spolupráci s komunitou a s členmi sme upravili 
projekt Volby.Digital a zjednodušili vybavenie hlaso-
vacích preukazov pre voličov v jednotlivých voľbách. 
Tento projekt bol inšpiráciou pre vznik série po-
mocných aplikácií a návodov združených na portáli 
Navody.Digital. Vznikla platforma, na ktorej priebež-
ne pribúdajú nové služby. Pravidelné hackathony 
a stretnutia komunity vytvorili priestor pre vznik 
nových nápadov a zaujímavú spoluprácu ľudí z rôz-
nych odborov.

Kvalitu služieb štátu sa pokúšame priebežne moni-
torovať a vylepšovať aj pomocou nového projektu 
LepsieSluzby.sk, ktorý zbiera podnety od občanov. 
Jeho vznik výrazne podporili členské firmy a výstupy 
slúžia ako príklad optimálneho životného cyklu ino-
vácií služieb štátu.

Aktivity združenia priebežne oslovujú nových členov, 
ktorí rozširovali naše rady počas celého roku. Člen-
ské organizácie sa začali aktívne zapájať do aktivít 
združenia a prinášali nové impulzy. Vznikli tema-
tické Odborné Aliancie venujúce sa témam eKasa, 
eFakturácia, Obstarávanie, Bezpečnosť, atď.

Zástupcovia členských firiem rozšírili Radu Sloven-
sko.Digital, čo prinieslo nové sily do vedenia organi-
zácie.

Vďaka grantom a financovaniu z Operačného progra-
mu Efektívna verejná správa sme pripravili niekoľko 
verejných aktivít propagujúcich témy Prípravných 
trhových konzultácií, Ľudských IT zdrojov vo verejnej 
správe, témy Vendor lock-in a IT obstarávaní a iné. 
K spomínaným témam sme aktívne pôsobili aj v pra-
covných skupinách a prepájali sme expertízu z IT 
komunity s verejnou správou. Veľmi si ceníme pozi-
tívne reakcie a osvojenie si výsledkov našej činnosti 
v úradoch a inštitúciách.

Rok 2019 bol aj o schvaľovaní množstva projektov 
v oblasti informatizácie. Pravidelne sme ich hodnotili 
v rámci projektu RedFlags a musíme konštatovať, že 
ich kvalita bola poväčšine veľmi nízka, čo je jedným, 
ale zďaleka nie jediným, z dôvodov, prečo sú mnohé 
projekty dodnes v stave príprav a ich realizácia je 
v nedohľadne.  

Význam našej činnosti sme mali šancu naplno precí-
tiť pri snahách zaviesť E-KASU za pôvodných pod-
mienok, pri iracionálnej snahe nahradiť rodné čísla, 
pri príprave podnetov na Úrad pre verejné obstaráva-
nie a Najvyšší kontrolný úrad SR ohľadom umelého 
predlžovania starých nevýhodných zmlúv na služieb. 
Rovnako nás nemilo prekvapil pokus o presadenie 
pozmeňovacích návrhov k novele zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorý zastavilo až veto pani Prezidentky 
a petícia proti utajeným nákupom, ktorú podpísalo 
viac ako 8 tisíc signatárov.

Ďakujem celému tímu, členom Slovensko.Digital, IT 
komunite, partnerským organizáciám, fanúšikom 
a podporovateľom, že sa nám darí spoločne rozvíjať 
organizáciu, ktorá má zmysel.

Ďakujem Vám, že nám pomáhate a podporujete nás,

Gabriel Lachmann
Výkonný riaditeľ Slovensko.Digital 

01Úvodný  
príhovor 
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04Profil
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Slovensko.Digital je občianske združenie zamera-
né na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na 
Slovensku.

Chceme, aby digitálne služby štátu boli jednoduché, 
dávali zmysel a mali normálne ceny. Prostredníc-
tvom metodiky RedFlags analyzujeme veľké IT pro-
jekty a tlačíme na to, aby sa tie nevýhodné zastavili. 
Od nášho vzniku v roku 2016 sme spojili najväčšiu IT 
komunitu na Slovensku, vďaka ktorej môžeme uka-
zovať, ako by štátne digitálne služby mohli vyzerať. 
Príkladom je portál Návody.Digital, ktorý pomáha 
každému zorientovať sa v slovenskej byrokracii pri 
online riešení životných situácií. Jednou z takýchto 
situácií je aj žiadosť o vydanie volebného preukazu, 
o ktorý cez našu aplikáciu požiadali desiatky tisíc 
občanov.

Ďalším vzorom pre digitálne služby štátu by mohol 
byť aj portál Lepšie služby.sk. To je priestor, kde sa 
môžu občania, podnikatelia, ale aj úradníci, zapo-
jiť a upozorniť na problémy elektronických služieb 
štátu, alebo zaslať podnety na ich zlepšenie. Každý 
podnet je odborne spracovaný, posúdený a posunutý 
do rúk zodpovedných úradov.

V združení Slovensko.Digital nám na stave sloven-
skému eGovernmentu záleží.

Aj preto ho priebežne analyzujeme v našej Správe 
o stave eGovernmentu. V tomto dokumente prináša-
me systematické vyhodnotenie, kde sa v súčasnosti 
slovenský eGovernment nachádza, a aj ktorým sme-
rom je potrebné ísť ďalej. Niektoré z kritický tém sme 
zároveň rozpracovali do formy návrhov konkrétnych 
verejných politík, ktoré sme tiež zverejnili na webe 
Sprava.Slovensko.Digital.

Veríme, že Slovensko má potenciál využiť tieto 
skúsenosti vo svoj prospech a zaradiť sa k svetovým 
lídrom v tejto oblasti.

                                                               
Základné informácie o S.D 
Slovensko.Digital
Staré grunty 18, 841 04 Bratislava
IČO: 50158635
DIČ: 2120264674
www.slovensko.digital 

02.1Profil

Občianske združenie Slovensko.Digital

https://redflags.slovensko.digital
https://navody.digital
https://lepsiesluzby.sk
https://sprava.slovensko.digital
https://sprava.slovensko.digital
https://sprava.slovensko.digital
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Zmeny v štátnom IT trvajú dlho a vybudovať nezis-
kovku, ktorá ich dokáže vytrvalo presadzovať, nie je 
jednoduché. Našim zámerom bol od začiatku mo-
del, v ktorom by sme diverzifikovali zdroje našich 
príjmov a snažili sa tak o udržateľné financovanie. 
Jedným zo zdrojov príjmov sú pre nás služby Ekosys-
tému a to najmä riešenia určené pre podnikateľov.

V roku 2017 sme preto založili spoločnosť Služby 
Slovensko.Digital, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom 
je občianske združenie Slovensko.Digital. 

Portfólio služieb Ekosystému zahŕňa dnes už široké 
spektrum rôznych služieb. Dátové služby Datahub 
a Autoform. Službu GovBox na preposielanie správ 
zo schránky slovensko.sk na email, ktorú sme v roku 
2019 rozšírili aj o službu GovBox API, ktorú využívajú 
klienti na preberanie tisícok správ denne do svojich 
informačných systémov. V roku 2019 sme v spoluprá-
ci so spoločnosťou Crystal Consulting, s.r.o a neskôr 
aj WEBY GROUP, s.r.o. začali s vývojom na zakázku, 
ktorého výsledkom je rozvoj budúceho open source 

komponentu výrazne zjednodušujúceho integraciu 
na množstvo API slovensko.sk. Do portfólia sme tak-
tiež zaradili aj konzultačné služby pre vypracovanie 
dokumentácie pri integrácii na slovensko.sk. Len za 
rok 2019 sme pracovali na 6 takýchto integračných 
projektoch. Vďaka tomuto rozvoju sme v roku 2019 
sme prvýkrát dosiahli zisk, pričom sa tržby medzi-
ročne podarilo zdvojnásobiť.

Už pri vzniku spoločnosti sme sľúbili rovnakú trans-
parentnosť, akú používame pri zverejnení finanč-
ných zdrojov občianskeho združenia. Všetky výnosy 
a náklady preto zverejňujeme rovnako transparentne 
nižšie.
                                                                                                      
Základné informácie o Služby Slovensko.Digital, s.r.o.
Služby Slovensko.Digital, s.r.o.
Sídlo: Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava
IČO: 50 881 337
DIČ: 2120515056
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, v Odd. Sro, vl.č. 119763/B

02.2Profil

Služby Slovensko.Digital, s.r.o.

Krátka finančná správa k s.r.o. 
2019 2018

Výnosy 56838 27573

Tržby z predaja služieb 56834 27548

Ostatné výnosy 4 25

Náklady 43748 31069

Licenčný poplatok 2166 3347

Mzdové náklady 12612 8823

Programátorské a analytické práce 12589

Právne služby a účtovné služby, ochrana OU 9100 15872

Nájom kancelárie 2721 2150

Ostatné náklady 835 876

Opravné položky k pohľadávkam 181

Splatná daň z príjmov 3544

Zisk/Strata po zdanení (+/-) 13089 -3495
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Gabriel Lachmann 
Výkonný riaditeľ (od februára 2019)

Ľubor Illek 
Predseda rady, Opatrenia a verejná správa 

Ján Hargaš 
Verejné obstarávania

Ján Suchal 
Vývoj a komunikácia

Miroslav Cák 
Verejné obstarávania

Vladimír Raučina 
Ľudské zdroje vo verejnej správe

Peter Kulich 
Verejné obstarávania a Platformy

Vladimír Falťan 
Lepšie služby a manažment podnetov  
(od júna 2019)

Rado Bonk 
Presadzovanie politík a Red flags  
(od augusta 2019)

Matúš Kollár 
Marketing

Alena Schmidt 
Financie

Pavol Zbell 
Programátor

Hana Benediktová 
Koordinátor dobrovoľníkov a koordinátor  
vývojárov (od februára 2019)

Eva Ruttkayová 
Podpora chodu (od júna 2019)

Michal Roháček 
Programátor (od júna 2019)

Stanislav Modrák 
Programátor (od júla 2019)

Zuzana Jankechová 
Projektový manažment a podpora chodu  
(do decembra 2019)

Ivet Ferčíková 
Komunita (do septembra 2019)

Ernest Walzel 
Programátor (do augusta 2019)

Soňa Verešová 
Lepšie služby a manažment podnetov (apríl 2019)

Linda Moravčíková 
Projektový manažment (apríl 2019)

02.3Profil

Tím Slovensko.Digital
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4.

2.

6.

8.

1.Sledovali sme vznikajúce štátne IT 

RedFlags hodnotenia pre 6 projektov/
február, 8 projektov/apríl, 4 projekty/
jún, 2 projekty/júl Spustili sme nový produkt slovensko.sk API  

(marec 2019)

Spustili sme novú službu GovBox API 
(október 2019)

Spustili sme portál Návody.Digital  
(apríl 2019)

Spustili sme skúšobnú prevádzku 
portálu Lepšie Služby  
(jún 2019)

Začali sme spoluprácu so zamestnancami 
NASES a Behaviorálnej kancelárie  
UPVII v oblasti Lepšie Služby  
(september 2019)

Nadviazali sme úspešnú spoluprácu pri 
riešení podnetov občanov na zlepšenie 
služieb so Sekciou informatiky 
Finančného riaditelstva SR 

Portál Lepšie Služby bol oficiálne spustený 
do prevádzky (december 2019)

5.

3.

7.

02Profil

V roku 2019 sme spoločne dokázali

Vytvorili sme Správu o stave 
eGovernmentu v SR  

9.

Spolu s NZK sa nám podarilo zastaviť 
škodlivé zmeny v zákone o verejnom 
obstarávaní, ktoré by umožnili IT projekty 

10.

projekty (celý rok), zverejnili sme

(december 2019)

obstarávať netransparentne
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15.

12.

19.

17.

14.

16.

13.

18.

Podieľali sme sa na činnosti pracovných 
skupín ÚPVII, Rady vlády pre digitalizáciu 
verejnej správy a ďalších odborných fór, kde 
sme presadzovali transparentné a efektívne 
riešenia v širokom spektre tém od nákupu IKT, 
cez  kybernetickú bezpečnosť, až po OpenAPI 
a MyData (celý rok)

V spolupráci so SISp sme vytvorili 
Koncepciu ľudských zdrojov v IT verejnej 
správy 

Zozbierali sme podnety na podozrivé 
dodatky IT zmlúv a nechali sme ich 
preveriť na ÚVO

Pripomienkovali sme množstvo noviel 
zákonov, vyhlášok, metodík v oblasti 
eGovernmentu, od Stratégia digitálnej 
transformácie SR, cez metodiky per 
hybridný cloud až po Zákon o údajoch

Podarilo sa nám zorganizovať subjekty 
z trhu aktívne v daňovo-odvodovej doméne 
do pracovnej skupiny a začať dialóg 
s Finančnou správou SR v téme eKasy 
a dialóg s Ministerstvom financií SR v téme 
elektronickej fakturácie. Cieľom dialógu je 
v konštruktívnej podobe štátu prezentovať 
názory, skúsenosti subjektov priamo z trhu 
a tak minimalizovať nevhodné riešenia bez 
pridanej hodnoty. 

Podarilo sa nám zastaviť 
schvaľovanie nezmyselného 
zákona o nahradení rodných čísel 
spleťou nových identifikátorov 

V rámci témy prípravných trhových 
konzultácií (PTK) sme vnímaný ako dôležitý 
subjekt/partner. Jednotlivé štátne orgány 
nas aktívne oslovujú v téme PTK, buď 
s požiadavkou na zverejnenie informácií 
o pripravovaných PTK alebo s prosbou 
o usmernenie ako vhodne realizovať PTK. 
K tomuto napomohli výstupy v danej téme 
v rámci EVS projektu. 

V rámci témy lock-in sme vnímaný ako 
dôležitý subjekt/partner. Jednotlivé štátne 
orgány nás aktívne oslovujú v téme lock-
in s prosbou o usmernenie ako zhodnotiť 
možnosti a ako sa vysporiadať s lock-in 
stavom. K tomuto napomohli výstupy 
v danej téme v rámci EVS projektu.  

Spolu s Nadáciou zastavme korupciu sme spustili 
petíciu proti zmenám v novele Zákona o verejnom 
obstarávaní, ktoré boli v parlamente predstavené 
prostredníctvom pozmeňovacích návrhov. Tieto 
návrhy by umožňovali, aby veľké štátne nákupy 
prebiehali v utajovanom režime. Za dva týždne 
sa nám pod online petíciu podarilo získať viac 
ako 8 tisíc podpisov. Pani prezidentka sa s našimi 
výhradami stotožnila a novelu zákona o verejnom 
obstarávaní nepodpísala. Na poslancov Národnej 
rady SR sme sa spoločne s Nadáciou Zastavme ko-
rupciu obrátili aj listami v ktorých sme ich vyzvali, 
aby vrátený zákon nepodporili. Po tlaku verejnej 
mienky, ktorý sme dokázali vytvoriť, poslanci 
zákon opätovne neschválili.

11.

BIFO/SIFO (november 2019)



Výročná správa za rok 2019      9

03Hlavné  
úspechy 



Výročná správa za rok 2019      10

Aj v roku 2019 štát pokračoval v nastavenom trende 
z predchádzajúceho obdobia a schvaľoval nové IT 
projekty v závratnom tempe. Kvantita schvaľovaných 
projektov tak opätovne prevážila nad ich kvalitou. 
V roku 2019 sme uverejnili hodnotenia dovedna 20 
projektov v štyroch vlnách. Vo februári sme zanaly-
zovali 6 projektov, v apríli 8, v júni 4 projekty a v júli 
4 projekty. Spolu takto máme zaradených do hodnote-
nia 59 projektov, v ktorých sme už “rozdali” 60 červe-
ných vlajok, týkajúcich sa 30 projektov.

Na tieto projekty sme sa aj v uplynulom roku pozre-
li optikou nášho hodnotenia Red Flags, metodiku 
ktorého sme vytvorili v roku 2017 a odvtedy sa vyvi-
nulo v najkomplexnejšie hodnotenie IT projektov na 
Slovensku. Naše hodnotenia si naďalej upevňujú svoj 
význam ako súčasť posudzovania nových projektov. 
Aj vzhľadom na to sme opakovane žiadali o členstvo 
v Riadiacom výbore PO7 OPII, kde sa nové projekty 
schvaľujú, avšak vždy neúspešne.
Nezáujem o udelenie členstva v Riadiacom výbore 
nás však neodradil od našej práce a závery našich 
hodnotení sme pred zasadnutiami Riadiaceho výboru 
zasielali všetkým členom. O závažných problémoch 
projektom sme upozorňovali média a verejnosť a naše 
hodnotenia sme prezentovali v Monitorovacom vý-
bore OPII, ktorého je Slovensko.Digital člen ako jeden 
zo zástupcov Komory mimovládnych neziskových 
organizácií.

Počas roku 2019 sa postupne IT projekty štátu začali 
dostávať do fázy verejného obstarávania, a tak sme 
sa tejto téme začali vo zvýšenej miere venovať aj 
my - zásadný rozdiel od doterajších hodnotení v prí-
pravnej fáze však spočíva v tom, že proces prípravy 
verejných obstarávaní je skoro “utajený”, materiály nie 
sú skoro nikdy dostupné pred oficiálnym vyhlásením 
obstarávania, a tak nemáme také efektívne miesta na 
uplatnenie našich pripomienok, ako v prípravnej fáze 
projektov.

Súčasne je už úplne zjavné, že verejná správa nedo-
káže efektívne obstarávať veľké IT projekty. Procesy 
obstarávania spravidla trvajú príliš dlho, sú napádané 
a pripomienkované zo strán uchádzačov a častokrát aj 
kontrolované Úradom pre verejné obstarávanie. Našu 
kritiku sme preto voči obstarávaniam volili skôr opatr-
ne, aby sme aj my neprispeli k ďalšiemu naťahovaniu 
týchto procesov. Medzi hlavné nedostatky verejného 
obstarávania patrí, nedostatočná príprava OVM na 
proces verejného obstarávania najmä z obsahovej 
stránky, t.j. zmapovanie situácie na trhu, možností, 
následne zadefinovanie požiadaviek a príprava opisu 
predmetu zákazky. Ďalším nedostatkom je nastavenie 
primeraných podmienok účasti vo vzťahu k predmetu 
zákazky. V minimálnej miere sa využívajú kvalitatív-
ne kritériá, drvivá väčšina súťaží je vyhodnocovaná na 
základe kritéria najnižšej ceny. So súťažením kvality 
v oblasti IKT chýbajú skúsenosti, príklady dobrej pra-
xe, rozhodovacia prax a aktívne usmerňovanie zo stra-
ny relevantných subjektov ako je ÚVO alebo MIRRI.

Ako zásadný systémový problém sme identifikovali 
aj umelé predlžovanie zmlúv na dodávanie IT služieb 
cez dodatky k zmluvám, ktoré nemajú s pôvodným 
predmetom zmluvy spojitosť. K existujúcim zmluvám 
pridávajú nové plnenia, objem práce a financií a v ko-
nečnom dôsledku prekračujú hodnotu pôvodných 
zmlúv niekedy aj viacnásobne. V našom blogu sme 
upozornili na takéto praktiky zo strany viacerých mi-
nisterstiev, ktoré sa sa pri predlžovaní svojich zmlúv 
na IT služby odvolávajú na výnimku zákona, za ktorú 
už Úrad pre verejné obstarávanie v minulosti udeľoval 
vysokú pokutu. Tieto zistenia sme vo forme podnetu 
adresovali aj na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý 
začal tieto podozrivé dodatky kontrolovať.

03.1Investigatíva

https://dennikn.sk/blog/1641854/ministerstva-umelo-predlzuju-stare-nevyhodne-zmluvy-na-it-sluzby-stat-to-kazdorocne-stoji-miliony/
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Slovensko.Digital nechce byť len pasívnym kritikom 
stavu eGovernmentu na Slovensku. A to i napriek 
tomu, že nemáme výkonnú moc rozhodovať, aké 
opatrenia a politiky sú v tejto oblasti prijímané. 
Samostatne alebo v spolupráci s orgánmi verejnej 
moci sme prispeli k viacerým návrhom riešení a ve-
rejných politík, ktoré by po ich implementácií boli 
prínosom pre eGovernment. Aktívne sme prinášali aj 
vlastné riešenia, ktoré môžu byť  (a niektoré aj boli) 
zapracované do legislatívy alebo fungujú ako príklad 
dobrej praxe pre odborníkov z verejnej správy. 

Verejné obstarávania
Za dôležitý výsledok našej práce v téme verejných 
obstarávaní považujeme vznik a schválenie Koncep-
cie nákupu IT vo verejnej správe. Slovensko.Digital 
sa v rámci pracovnej skupiny na ÚPVII podieľalo na 
tvorbe hlavného tela Koncepcie a potom na vybra-
ných samostatných prílohách ako napr. Prípravné 
trhové konzultácie a Rozdeľovanie zákaziek na časti. 
Koncepcia stanovuje rámce pre nákup informač-
no-komunikačných technológií vo verejnej správe 
a definuje základné postupy pre riešenie existujúce-
ho právneho lock-in stavu a Slovensko.Digital ako 
jeden z mála subjektov k týmto témam zrealizovalo 
viacero seminárov. Semináre sa tešili vysokej účas-
ti a dobrých ohlasov na ich obsah zo strany OVM 
nakoľko takéto aktivity na strane verejnej správy 
chýbajú. Na základe publikovaných verejných politík 
bolo realizovaných viacero prípravných trhových 
konzultácií. V rámci realizácie projektu sa ukázalo, 
že OVM potrebujú príklady dobrej praxe a návody na 
konkrétne situácie a problémy, ktoré aktuálne riešia. 
Z týchto dôvodov ďalej pracujeme a budeme sa za-
meriavať na prípadové štúdie vo vyššie spomenutých 
témach. 

Ľudské zdroje vo verejnej správe
Ďalšou dôležitou problematikou, v ktorej Slovensko.
Digital intenzívne spolupracovalo s ÚPVII, bola téma 
ľudských zdrojov vo verejnej správe. Náš odborný 
návrh verejnej politiky bol do veľkej miery prevzatý 
ÚPVII pri tvorbe Koncepcie riadenia ľudských zdro-
jov v IT. Bohužiaľ sa nám nepodarilo presadiť všetky 
naše návrhy v tejto téme a predovšetkým v kapitole 
Implementácia a plán sa schválená Koncepcia ne-
zhoduje s našimi odporúčaniami.

Otvorené API
V rámci témy otvárania rozhraní (API) štátnych 
informačných systémov sa Slovensko.Digital zame-
ralo hlavne na konkrétnu spoluprácu s ÚPVII, NASES 
a vybranými OVM (Finančná Správa, NCZI a pod.) pri 
hľadaní a implementácii pilotných otvorených API 
do pripravovaného centrálneho komponentu API 
GateWay/MUK-P. Hlavným cieľom týchto aktivít bolo 
ukázať príklady dobrej praxe (napr. otvorené API pre 
eKasa, ePN, ÚPVS) a takto postupne motivovať aj ďal-
šie OVM k otváraniu API ich informačných systémov. 
Na základe viacerých kritérií sme pripravili a pravi-
delne aktualizujeme zoznam prioritných API, ktorý 
vychádza z požiadaviek koncových používateľov.
Téma otvoreného API je pre verejnú správu stále 
nová. Toto sa ukázalo pri konkrétnych rozhovoroch 
s jednotlivými OVM. Verejná správa úplne nerozumie 
pridanej hodnote otvárania jednotlivých API v rámci 
IS VS, tému a aktivitu vníma ako záťaž, nevníma po-
vinnosti, ktoré vyplývajú z legislatívy a koncepčných 
dokumentov. Z nášho pohľadu potrebuje téma stále 
pomerne veľkú “evanielizáciu” v prostredí verejnej 
správy a opäť je potrebné ukázať príklady dobrej 
praxe.

03.2Presadzovanie 
opatrení
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03.2Presadzovanie 
opatrení

Využívanie cloudových služieb
V téme vládneho cloudu sme sa zamerali hlavne na 
koncept hybridného cloudu, t.j. súčasné využívanie 
privátnych a verejných/komerčných cloudových 
služieb. Venovali sme sa najmä procesu certifikácie 
a zápisu služieb do katalógu služieb vládneho clou-
du. Informácie o procese zápisu služieb sme zdieľali 
s našimi členmi. V spolupráci s ÚPVII a ITAS sme 
hľadali vhodný nástroj na nákup týchto certifiko-
vaných cloudových služieb do prostredia verejnej 
správy. Slovensko.Digital identifikovalo ako vhodný 
nástroj Dynamický nákupný systém. Tento nástroj sa 
v spolupráci s ÚPVII overí vo forme pilotného rieše-
nia pre IaaS služby. 

My Data
Vďaka aktivite Slovensko.Digital, realizovanej v pra-
covnej skupine Lepšie údaje vznikla v roku 2019 pre 
riešenie témy My Data samostatná podskupina, ktorá 
sa venovala iba tejto téme. V rámci pracovnej sku-
piny Lepšie údaje bola diskutovaná iniciatíva ÚPVII 
pripraviť nový Zákon o údajoch, v rámci ktorej sa 
nám podarilo presadiť, aby sa My Data stala jednou 
z ústredných tém tohto zákona. Návrh zákona bol 
viackrát oficiálne aj neoficiálne konzultovaný medzi 
ÚPVII a Slovensko.Digital. Výsledkom je, že aktuálna 
verzia návrhu zákona v maximálnej miere reflektuje 
zámery presadzované Slovensko.Digital.

Manažment podnetov od používateľov
V oblasti témy kontinuálneho zlepšovania služieb 
eGovernmentu a manažmentu podnetov od používa-
teľov sme nadviazali spoluprácu s NASES a sekciou 
informatiky Finančnej správy SR. Spolupráca sme-
ruje k zrýchleniu opravovania nahlásených chýb 
a zjednodušeniu procesu nahlasovania podnetov 
pre používateľov. V rámci presadzovania podpory 
jednotného zberu podnetov na zlepšovanie elek-

tronických služieb štátu sme v spolupráci s dobro-
voľníkmi a spoločnosťou EEA s.r.o. pripravili portál 
lepsiesluzby.sk s možnosťou čo najjednoduchšieho 
prístupu bez trvalej nutnosti prihlasovania sa, s vo-
liteľnou možnosťou kategorizácií podnetov podľa 
jednotlivých riešených životných situácií. Zároveň sú 
pre verejnosť dostupné údaje o typoch podnetov, ich 
riešení i vyjadrenia kompetentných úradov k jednot-
livým podnetom.

Správa o stave eGovernmentu
Inovatívny počin bolo vytvorenie Správy o stave 
eGovernmentu v SR. Pre túto správu vytvorilo Slo-
vensko.Digital vlastný koncept, iný od doterajších 
dokumentov s podobnou tématikou. Nejde o jedno-
rázové zhodnotenie stavu, v ktorom sa eGovernment 
nachádza. Práve naopak, ide o živý dokument, ktorý 
priebežne aktualizujeme a dopĺňame. Naša Správa 
bola široko prezentovaná a napomohla upriamiť 
pozornosť na kľúčové “programy eGovernmentu” 
a taktiež na témy, ktoré je potrebné prioritne riešiť 
do budúcnosti. Tento dokument sa už stal súčasťou 
východísk pre prípravu novej sady strategických 
dokumentov informatizácie verejnej správy - najmä 
nová Partnerská dohoda a revíziu Národnej koncep-
cie informatizácie verejnej správy.

Naša práca nie je len o kritike zle fungujúcej infor-
matizácie. To na zmenu nestačí. Preto sa systémové 
problémy snažíme riešiť a navrhovať opatrenia štátu 
alebo IT firmám. Hoci Slovensko.Digital nemá právo-
moc rozhodovať o obsahu verejných politík v oblasti 
eGovernmentu, našim cieľom bolo prispieť do odbor-
nej diskusie vytvorením návrhov alebo konkrétnych 
príkladov dobrej praxe, ktoré môžu byť v plnom 
rozsahu zapracované do strategických dokumentov, 
legislatívy alebo slúžiť ako doplnkový a pomocný 
materiál pre odborníkov z oblasti verejnej správy.

https://sprava.slovensko.digital/
https://sprava.slovensko.digital/


Výročná správa za rok 2019      13

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 2019 sme: 
  pokračovali v poskytovaní dátových služieb Auto-

form a Datahub,
  poskytovali službu preposielania správ z el. schrá-

nok GovBox,
  spustili službu GovBox API, ktorá slúži pre klien-

tov s veľkým objemom správ, ktorí ich potrebujú 
spracovávať vo svojich informačných systémoch. 
Cez túto službu spracovávajú klienti tisíce správ 
denne,

  spustili novú službu slovensko.sk API a začali 
poskytovať konzultácie a vývoj pre integráciu na 
slovensko.sk. V priebehu roka sme v spolupráci 
s dvomi klientami rozšírili službu slovensko.sk 
API na väčšinu služieb poskytovaných slovensko.
sk,

  aj vďaka účasti dobrovoľníkov rozbehli nový 
projekt Návody.Digital, ktorý pomáha občanom 
vybaviť životné situácie jednoducho a prívetivo. 

Návody.Digital
V apríli 2019 sme spustili projekt Návody.Digital, 
na ktorom nájdu užívatelia jednoduché, prehľadné 
a interaktívne návody ako vybaviť úradné záležitosti 
elektronicky. Cieľom tohto projektu je zorientovať 
ľudí v e-government službách štátu a pomôcť im 
s vybavovaním ich životných situácií, od narodenia 
dieťaťa, prepis vozidla či zmenu trvalého bydliska 
V čase spustenia na ňom spolupracovalo asi 40 dob-
rovoľníkov a naše členské firmy. V priebehu roka sa 
ďalej pridali ďalší dobrovoľníci - spolu cez 80, vďaka 
ktorým portál Návody obsahuje 20 návodov na zvlád-
nutie životných situácií. 

V júni 2019 sme zorganizovali Hackathon II v Bra-
tislave, kde sme v spolupráci s členskými firmami 
EEA, O2 a Websupport a zúčastnenými dobrovoľ-
níkmi vytvorili ďalšie návody, naprogramovali nové 
funkcionality portálu, vylepšili dizajn, vytvorili pro-
cesné mapy pre nové aplikácie. 

V septembri 2019 sme boli predstaviť našu vidinu 
portálu v Košiciach a v spolupráci s členskou firmou 
Hotovo sme zorganizovali Hackathon aj na východe. 

Počas roka sme zorganizovali niekoľko pracovných 
stretnutí v menších skupinách, ktoré nazývame 
Hackdays. Cieľom týchto stretnutí je riešenie vopred 
definovaných nedostatkov portálu a jeho posun vo 
funkčnosti, použiteľnosti a obsahu. 

Okrem textového obsahu sa portál rozvíja aj smerom 
k aplikáciám, ktoré majú za úlohu občanovi zjedno-
dušovať komunikáciu so štátom. V roku 2019 to boli 
najmä aplikácie na žiadosť o hlasovací preukaz pre 
voľbu mimo trvalého bydliska vo voľbách do Európ-
skeho parlamentu, ktorú využilo cez 16 tisíc používa-
teľov a aplikácia na zápis konečného užívateľa výhod 
do Obchodného registra. 

Aplikáciu, ktorá používateľa prevedie procesom 
žiadosti o hlasovací preukaz sme predstavili už pred 
spustením portálu Návody.Digital a to v čase prezi-
dentských volieb 2019, kedy ju využilo takmer 40 tisíc 
používateľov. Tak ako projekt Návody, aj táto apli-
kácia vznikla spoluprácou komunity dobrovoľníkov 
a Slovensko.Digital. 
Portál Návody.Digital len za rok 2019 využilo viac ako 
73 tisíc používateľov, ktorí si stránky v rámci tohto 
portálu zobrazili viac ako 420 tisíc krát.

03.3Príklady riešení 
/ekosystém 
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GovBox 
So službou GovBox sme prišli preto, aby sme uľahčili 
život štatutárom firiem. GovBox umožňuje jednodu-
chý 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 kon-
troluje schránku a posiela elektronické zásielky na 
email, ktorý si štatutári zvolia. Systém posiela samot-
né zásielky v čitateľnom formáte, nielen informáciu 
o tom, že sú v schránke. GovBox dokáže zabezpečiť 
doručovanie do vlastných rúk bez potreby prihlaso-
vať sa na Slovensko.sk. Okrem preposielania správ 

na email, poskytujeme aj službu GovBox API, ktorá 
umožnuje integráciu iných informačných systémov 
na schránky slovensko.sk a to v priebehu pár dní, cez 
rozumné REST API a bez potreby zdĺhavého byrokra-
tického procesu, ktorý je nutný pri klasickej integrá-
cii cez správcu slovensko.sk

GovBox pomáha nielen štatutárom, ale aj nám v Slo-
vensko.Digital. Je to jeden z krokov k udržateľnému 
financovaniu našej práce. GovBox je tiež príkladom, 
ako by štátne IT mohlo fungovať v budúcnosti. 

03.3Príklady riešení 
/ekosystém 
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04Členovia 
& komunita
Obrovské ďakujem patrí 
našim členom a komunite, 
ktorí sú vždy pripravení 
priložiť ruku (a myšku)  
k dielu.
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V roku 2019 sa k nám pridali noví členovia, ale čo je 
dôležitejšie, zostali s nami aj tí “starí”. Firmy a jed-
notlivci, ktorí sa pridávajú do Slovensko.Digital, chcú 
byť súčasťou slušnej a etickej komunity, ktorá vlast-
ným angažovaním chce zmeniť štátne IT k lepšiemu.  

V roku 2019 sa k nám pridali tieto firmy: 
HOUR, s.r.o.
KROS, s.r.o.
ADASTRA Group
Stormware, s.r.o. 
TITANS freelancers, s.r.o. 
SoftPoint, s.r.o.
K.B. Systems
Buckle up, s.r.o. 
Innovatrics
Superfaktúra

Sieť našich členov sme využívali nielen v procese 
pripomienkovania politík, projektov či výstupov 
Slovensko.Digital. Podarilo sa nám spoločne viacero 
iniciatív: 

Realizovali sme kampaň  
na tému Etika v podnikaní 
Naši členovia - EEA, Accenture, O2, Crystal Consul-
ting, WebSupport sa zapojili do tvorby kampaňové-
ho videa na tému etiky v podnikaní. V rámci videa 
predstavili aj jednotlivé opatrenia Etického kódexu 
Slovensko.Digital. 

Zástupcovia členov rozšírili  
Radu občianskeho združenia 
Členovia Slovensko.Digital si na piatom valnom 
zhromaždení členov spomedzi svojich radov vybrali 
vlastných zástupcov do Rady občianskeho združe-
nia. Zo 4 kandidátov boli do Rady zvolený zástupca 

HOUR, Peter Steinhübl a zástupca O2, Matej Stuš-
ka. Členstvom v Rade majú zástupcovia možnosť 
ovplyvniť strategické smerovanie Slovensko.Digital 
v najbližších rokoch. 

Zriadili sme členskú Alianciu odborných 
firiem v daňovo-odvodovej doméne
Zriadenie Aliancie odborných firiem v daňovo-od-
vodovej doméne s účasťou KROS, HOUR, Stormware, 
Superfaktúra, ktorej cieľom je priniesť pohľad štátu 
z praxe, včas upozorňovať na negatívne dopady regu-
lácií v podnikateľskom sektore a navrhovať alterna-
tívne riešenia. Začali sa diskusie na témy ako eKasa, 
eFakturácia, ePN a pod.

Zapojili sme členov do činnosti 
pracovných skupín pri ÚPVII
Naši členovia sa podieľali na tvorbe verejných politík  
v pracovných skupinách pri ÚPVII - napr. Eset (priro-
dzene v oblasti informačnej bezpečnosti).

Rozbehli sme dobrovoľnícky  
program pre členov 
Na základe pilotnej spolupráci s ESET v rámci CSR 
programu sme nastavili dobrovoľnícky program pre 
zamestnancov našich členských firiem. Ten je súčas-
ťou benefitov, ktoré členom ponúkame. 

Spustili sme partnerský projekt  
Lepšie služby s EEA 
V spolupráci s firmou EEA sme spustili projekt Lep-
siesluzby.sk/. Projekt má za cieľ transparentne infor-
movať kompetentné úrady o chybách v eGovernmen-
te a zapojiť komunitu do nahlasovanie podnetov. 

04.1Členovia

https://www.youtube.com/watch?v=6h9aBXGNqnQ&ab_channel=SlovenskoDigital
https://www.youtube.com/watch?v=6h9aBXGNqnQ&ab_channel=SlovenskoDigital
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Organizovali sme Hackathony  
aj s našimi členmi  
V spolupráci s našimi členmi - EEA, O2, WebSupport sme organizovali celodenný Hackathon Návody.Digital 
v Bratislave, ktorý posunul projekty Návody.Digital a Lepšie služby opäť míľovými krokmi dopredu. Rovnako 
sme organizovali Hackathon aj v Košiciach spolu s našou členskou firmou HOTOVO. 

V roku 2019 sa členská základňa Slovensko.Digital rozšírila o 1 základného člena a o 10 firiem.

04.1Členovia

Zoznam členov Slovensko.Digital za rok 2018
     
TOP člen

     
Liga výnimočných

     
Stredná firma

     
Malá firma

     
Individuálni členovia
Michal Barla
Marián Dudek

Michal Blažej
Samuel Ondrek

Peter Papp
Pavol Lukáč

Erika Kusyová
Martin Kuštek

Filip Likavčan
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Členovia OZ  
Slovensko.Digital 
Zakladajúci členovia
Michal Truban
Ján Suchal
Ján Hargaš
Ľubor Illek
Gabriel Lachmann
Michal Cheben

Funkcie v rámci OZ 
Výkonný riaditeľ: Gabriel Lachmann
Predseda rady OZ: Ľubor Illek
Podpredsedovia rady OZ: Ján Hargaš, Ján Suchal 
Členovia rady OZ: Ján Suchal, Ján Hargaš, Ľubor Illek, 
Gabriel Lachmann, Matej Stuška, Peter Steinhübl

04.1Členovia
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24. 1. 2019

14. 2. 2019

7. 3. 2019

21. 3. 2019

29. 3. 2019

30. 3. 2019 

23. 5. 2019

8. 7. 2019

IV. Stretnutie členov Slovensko.Digital 
Bratislava

HackDay #1
Bratislava

Stretnime sa pri pive
Bratislava 

HackDay #2 
Bratislava

Stretnime sa pri pive 
Košice

Hack Košice
Košice

V. Stretnutie členov Slovensko.Digital
Bratislava

Hackathon Návody.Digital
Bratislava

04.2Komunita

Komunita Slovensko.Digital opäť potvrdila, že je pripravená nezištne pomôcť v realizácii dobrých nápadov 
a projektov. Aktívnym zapojením komunity sa nám v roku 2019 poradilo naplno rozbehnúť projekt Návody.
Digital, spustiť aplikáciu na vybavovanie hlasovacieho preukazu v prezidentských voľbách, vo voľbách do 
Európskeho parlamentu a v parlamentných voľbách 2020 (spustenie aplikácie bolo naplánované na rok 
2020). Komunita sa počas celého roku zapájala do diskusie na platforme slovensko.digital. 

Komunitné a členské stretnutia
Počas roka sme sa stretli na niekoľkých podujatiach, na ktorých sme spoločne kreatívne pracovali  
a posúvali jednotlivé projekty vpred. Ich sumár nižšie:
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8. 8. 2019

11. 9. 2019

13. 9. 2019

14. 9. 2019

13. 11. 2019

HackDay #3
Bratislava

VI. Stretnutie členov Slovensko.Digital
Bratislava

Stretnime sa pri pive
Košice

Hackathon Slovensko.Digital
Košice

Narodeniny Slovensko.Digital
Bratislava

04.2Komunita

Najaktívnejší členovia komunity 2019
Každoročne oceňujeme najaktívnejších členov 
komunity na Platforme, a nebolo tomu inak ani na 
4. Narodeninách Slovensko.Digital: 

Najaktívnejší prispievateľ
@robert.kuchar

Majster otvárač tém
@ius

Stalker roka - najviac prečítaných príspevkov.
@miromr

Prokrastinátor roka - najviac návštev za rok
@vliv2

Miláčik publika - najviac likes
@robert.kuchar

Slniečkár roka - najviac rozdaných likes
@hanecak

Autor najdlhšej témy roka
@starosta.kyncelova - Problémy elektronizácie 
miestnej samosprávy - Otvorený list na MV SR

Autor najpopulárnejšej témy roka
@andrewsh - Služby živnostenského v Firefox a/
alebo Linux

Úradník roka - odvážni úradníci, ktorí píšu na plat-
formu, ďakujeme všetkým. Ale veľa z nich tu prispie-
va anonymne.
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04.2Komunita

Ľudia v pracovných skupinách

Pracovná skupina Cieľ Zameranie
Zástupca za  
Slovensko.Digital

K9.4 Lepšie údaje
Zlepšiť využívanie dát vo verejnej 
správe.

Dátová kvalita, Referenčné údaje, 
číselniky a URI, Open data, Prepo-
jené data (linked data), "Jeden krát 
a dosť", Služba Moje dáta, Big data 
vo verejnej správe, Geoúdaje

Ľubor Illek

K9.5 Lepšie služby

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

Odstraňovanie bariér pri používa-
ní služieb, Prístup orientovaný na 
klienta, Životné situácie, Interak-
cia s verejnou správou, Navigácia 
a procesné mapy, Mobilný govern-
ment, Open API

Ján Suchal/Peter 
Kulich

K9.1 Governance & 
Delivery

Naplánovať postupnosť aktivít, 
vďaka ktorým sa dosiahnu ciele 
NKIVS. Navrhnúť a uplatňovať 
moderné a transparentné riadenie 
informatizácie: funkčné procesy, 
ktoré umožnia dostatočnú kontro-
lu a participáciu.

Plánovanie, Súlad reformy verej-
nej správy a informatizácie, Quick 
Wins, Koncepcie a metodiky, 
Kontrola, Kontrola reformných 
zámerov, "Value for Money", Moni-
toring a meranie KPI

Ján Hargaš/Vladi-
mír Raučina

Verejné obstarávanie 
IKT 

Výklad pravidiel pre verejné 
obstarávanie a príprava metore 
obstarávanie IKT

Koncepcia obstarávania, PTK, 
delenie zákaziek, autorské práva, 
súťažné postupy

Ján Hargaš/ Peter 
Kulich/Miroslav 
Cák

ÚVO Agilné verejné 
obstarávanie v IKT

Iniciatíva ÚVO. Zadefinovať pojem 
agilné VO v IKT a pripraviť pilotný 
projekt.

Definícia agilného VO Peter Kulich

PS6 Štandardy 
poskytovania cloud 
computingu a vyu-
žívania cloudových 
služieb

Definovanie štandardov pre cloud 
computing vo verejnej správe

Koncepcia budovania vládneho 
cloudu, hybridný model cloudu

Peter Kulich

K9.3 Strategická 
architektúra

Riadiť modelovanie architektúry 
verejnej správy.

Enterprise architektúra, Integrá-
cia, Referenčná architektúra

Ján Suchal

K9.8 Kybernetická 
bezpečnosť

Navrhnúť stratégiu riešenia v ob-
lasti ochrany systémov v kyber-
netickom priestore

Bezpečnosť Ľubor Illek

PS5 Štandardy pro-
jektového riadenia 
a pracovných pozícií

Vladimír Raučina
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05Poďakovanie
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Naša myšlienka by nemala šancu na úspech, ak by neexistovali výnimoční ľudia, ktorí ju boli ochotní podpo-
riť pri štarte. Veľmi nás teší, že existuje skupina firiem a organizácií, ktorej nie je ľahostajné to, ako e-govern-
ment na Slovensku funguje, a ktoré nám umožnili pracovať na jeho zlepšení. Ďakujeme.

05.1Firemní  
podporovatelia
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Ďakujeme aj viac ako 330 individuálnym darcom. 
Podporu tejto komunity si veľmi vážime a ďakujeme 
každému jednému. 

05.2Individuálni darcovia 
- jednorazoví

Adda Michal
Adrián Sabo
Angermayer Marek
Anton Kovalčík
Anton Zajac
Babal Pavel
Babčanec Milan
Babincova Danka
Babulic Ivan
Bádal Matej
Baláž Vladimír
Bartos Martin
Bascan Patrik
Belička Michal
Bencúr Juraj
Benko Alexander
Benková Zuzana
Blahova Renata
Blenessy Tibor
Bukovy Peter
Cacik David
Cifra Jan
Cimerman Matus
Csendes Gabriel
Csiba Dominik
Czífery Roman
Čenger Michal
Daniel Harcek
Darius Timko
David Jokay
Debreceni Ondrej
Dendis Barbora
Dobiaš Dušan
Dragan Michael
Dudak Juraj
Durčák Tomáš

Ďurech Juraj
Ďurfina Lukáš
Dzurovcinova Petra
Dzurovčin Miroslav
Dzvonik Jan
Erich Stark
Feďo Radoslav
Fedorkova Marta
Fridrich Marián
Ftacnik Pastorkova Jana
Ftáčnik Ľubomír
Ftáčnik Martin
Fugger Boris
Gabčanová Júlia
Gálik Ladislav
Gavornik Jakub
Girao Dominika
Goda Jakub
Greško Michal
Gruchalák Jozef
Hajnala Jozef
Halaša Ján
Hemerka Milos
Hric Filip
Hudec Boris
Chalányová Erika
Igor Polakovič
Innovatrics Zamestnanci
István Tóth
Ivan Satek
Iždinský Radoslav
Jan Kmetko
Ján Osuský
Jánošík Miro
Jozef Suroviak
Juraj Sprlak

Kacerik Michal
Kajan Michal
Kalis Michal
Kaputa Tibor
Kátlovský Branislav
Klempai Tomas
Klinda Peter
Kokolevsky Tomas
Kontsek Martin
Kopáč Martin
Koprivňanský Rastislav
Korecky Jan
Košík Miroslav
Krajcovic Jakub
Krausová Beata
Krausová Beata
Krska Roman 
Kršák Martim
Kurocka Peter
Kužma Matúš
Kvasnica Ivan
Lamoš Rastislav
Leová Marta
Libor Riska
Ličko Jozef
Lubelec Michal
Lukáš Matúška
Ľupták Štefan
Macko Heliodor
Maly Michal
Marek Mrazik
Marian Schmotzer
Marko Rastislav
Martin Lipták
Martin Paňko
Matej Pavla
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05.2Individuálni darcovia 
- jednorazoví

Matej Urbašík
Matúš Nerád
Matúš Soták
Mazanik Juraj
Michal Homola
Michal Meško
Michal Stefkovic
Michalco Jaroslav
Michálek Juraj
Mikulášek Juraj
Miroslav Gerbel
Miroslav Toman
Mišina Daniel
Mišura Jaroslav
Móciková Simona
Móro Róbert
Nejedlý Tomáš
Nestiak Michal
Nestina Andrej
Olah Dana
Olšovský Mário
Ondrejkovic Peter
Pašková Lucia
Pavlík Peter
Pavol Zlacký
Pecho Peter
Peitl Tomáš
Peter Mihalik
Peter Netri
Peter Slivka
Pivarči Matej
Pleva Ivan

Plšík Maroš
Pomothy Ladislav
Porubsky Roman
Prokopic Rastislav
Ptačin Michal
Račák Martin
Radocha Daniel
Radoslav Dodek
Radoslav Feďo
Ringlerova Anna
Riška Pavol
Roman Peter
Rozenberg Miroslav
Salgari Pavol
Semanakova Maria
Severinova Hana
Simkovic Michal
Sirotný Ľubomír
Sivčo Marek
Sklenka Stanislav
Slanička Juraj
Slavik Dalibor
Sluka Roman
Socuvkovi Ondrej a Stanka
Sokol Tomas
Solanič Vladimír
Stanislav Bocinec
Stano Stano
Stohl Peter
Stopkova Gabriela
Struhacka Andrej
Surovy Karol

Svitek Jozef
Szomolányi Michaela 
Šimon Šicko
Šlavka Peter
Šleboda Jaroslav
šlepecký Vladimír
Štefkovič Michal Štefkovič
Štrocholec Dušan
Šubrt Marek
Šupáková Lucia
Tibor Arpas
Tisoň Peter
Tomas Jendek
Trizna Jakub
Uhnak Martin
Urbanova Slavomira
Vajdecka Marian
Vancura Marek
Varsik Branislav
Verbo Peter
Vician Martin
Vilagi Juraj
Viliam Brozman
Vilma Burgerová
Virgl Tomas
Wald Alexander
Wilhalm Marek
Zlata Matuzova
Zlatos Vlado
Zuzana Zatovic
Žilinčan Michal

Taktiež ďakujeme darcom, ktorí podporili náš projekt Návody.Digital prostredníctvom kampane na Startlab. 
Kampaň Startlab išlo o kampaň zameranú na podporu realizáciu verejnoprospešných projektov v našom 
prípade portál Navody.Digital, ktorý pomôže zorientovať sa v džungli slovenskej byrokracie. 

https://www.startlab.sk/projekty/673-navodydigital/
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Špeciálne poďakovanie patrí pravidelným darcom, 
ktorí nám umožnujú dlhodobé a udržateľné financo-
vanie našich aktivít.

05.2Individuálni darcovia 
- pravidelní

4people Neinvestičný 
fond
Alexander Benko
Baltay Ivan
Bandurova Monika
Basila Martin
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 Frantisek
Gabrhel Jan
Gazdura Miroslav
Gomboš Igor
Hajduske Milos
Hattas Marek
Herčko Juraj
Hetteš Miroslav
Hiko Radoslav
Hološ Tomáš
Hornicek Tomas
Hruz Matus
Ivan Marian

Jacova Michaela
Jászberényiová Soňa
Július Retzer
Juraj Falat
Kacerik Michal
Kačengová Alica
Kalivodova Maria
Kanovsky Miroslav
Kevický Michal
Kincel Pavol
Kišucký Marek
Klučka Ondrej
Koncek Jakub
Košdy Ivan
Kovacs Michal
Kralik Martin
Krumpolec Juraj
Kuchár Michal
Kukol Martin
Kunertova Zuzana 
Kužma Juraj
Kvasnica Ivan
Lacko Michal
Lickova Tina
Liptak Martin
Lubos Frco
Lukáš Matúška
Ľupták Štefan
Marsina Martin
Martin Zichacek
Mazar Michal
Michalec Tomáš
Milan Freml

Miloš Šrámek
Minčeff Tomáš
Mócik Tibor
Morihladko Peter
Nečas Martin
Nejedlý Tomáš
Oleš Anton
Ondrejkovic Peter
Oravec Matej
Orbán Balázs
Osvaldová Veronika
Paulišin Jozef
Pavlik Jan
Perďoch Ján
Petrík Fedor
Pikus Miroslav
Podhorný Patrik
Poláček Lukáš
Ptacin Jan
Pulai Zoltán
Pytel Tomáš 
Rabina Daniel
Račko Martin
Radic Miroslav
Rjabinin Igor
Rúfus Peter
Rusnak Marian
Salko Jan
Sedlak S
Serbajlo Andreeva  
Marianna
Severinova Hana
Simik Stefan

Sirny Tomas
Sirotka Martin 
Sluka Roman
Snopko Samuel
Sočuvka Ondrej
Somora Michal
Staňa Lukáš
Stark Erich
Staruchova Tatiana
Szadvari Jozef
Šátek Ivan
Ševčíková Veronika
Šrámek Matej
Truchlý Peter
Trulikova Veronika
Ulicny Stanislav
Urban Peter
Varnai Igor
Vavrák Tomáš
Višňovský Juraj
Vlasto Kocián
Vodicka Milan
Vojtková Jana
Vranec Michal
Wilhalm Marek
Zbynovsky Tomas
Zlatoš Michal
Zuzana Janovcikova
Zuzana Valkova
Zvarik Tomas
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06Financovanie
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Našim dlhodobým cieľom je stabilná a dlhodobo udržateľná štruktúra financovania založená na diverzifi-
kácii príjmov a ich rovnomernom rozdelení. Nasledujúci graf ilustruje zloženie našich zdrojov financovania 
a ich postupnú diverzifikáciu.

06Financovanie

1  Hodnoty sú v tis. EUR. 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..

Graf č.1 Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkovom financovaní1

Vývoj skladby prijímov*

Členské príspevky 
Dary a granty
Tržby z predaja služieb

2016 2017 2018 2018

100

200

300

400

Prostriedky z darov a grantov tvorili v roku 2019 viac 
ako polovicu našich celkových príjmov. V priebehu 
roka sme aj vďaka nim úšpešne realizovali niekoľko 
projektov:

  projekt zameraný predovšetkým na tvorbu a 
presadzovanie návrhov verejných politík v oblasti 
eGovernmentu s názvom Lepšie riešenia eGovern-
mentu v SR podporený z Európskeho sociálneho 
fondu v rámci Operačného programu Efektívna 
verejná správa (začiatok realizácie Máj 2018),

  participatívny projekt Aj Ty si Slovensko.Digital 
podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je 

financovaný z Finančného mechanizmu EHP 
2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopo-
lis v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti 
Bratislava a Karpatskou nadáciou (začiatok reali-
zácie Júl 2019)

  investigatívny projekt Red Flags, ktorý je dlhodobo 
podporovaný a rozvíjaný vďaka Fondu pre trans-
parentné Slovensko v Nadácii Pontis (začiatok 
realizácie sa viaže na vznik o.z. v roku 2016)

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch nášho 
pôsobenia zverejňujeme aj teraz podrobný prehľad 
výnosov a nákladov združenia.
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07Financovanie

Aktuálny rok
2019

Predchádzajúci rok
2018Výnosy

Členské príspevky 99,648 87,131

   Členovia - firmy 98,948 86,631

   Členovia - jednotlivci 700 500

Dary a granty 201,014 120,757

   Firemní darcovia 12,000 13,000

   Dary - ĽudiaĽuďom.sk, StartLab 11,613 12,084

   2 % z dane 12,945 3,650

   Operačný program Efektívna verejná správa 136,152 64,494

   Nadácia Pontis 15,600 19,000

   Active citizens funds 12,704

   US Embassy 8,528

Tržby z predaja služieb 11,433 3,710

   Licenčná zmluva Služby Slovensko Digital, s.r.o. 2,166 1,694

   Služby poskytnuté Služby Slovensko Digital, s.r.o. 9,395

   Tržby z predaja prémiových sl. ekosystému -128 2,016

Ostatné 4,101 3,600

Výnosy spolu 316,195 215,198

Náklady

Mzdové náklady vrátane zákonných poistení 203,315 132,864

Projektový manažment a konzultačná činnosť 40,805 44,503

Programátorské služby 18,507 15,496

Administratívne služby 5,200

Cestovné 846 328

Fundraising 418 432

Účtovníctvo a spracovanie miezd, právne služby,  
ochrana os.údajov

7,525 2,962

Softvérové a hostingové služby (Amazon, Sendinblue, Atlassian) 1,745 445

PR a marketing 14,597 14,154

Monitoring médií 3,600 3,600

Náklady na reprezentáciu 5,957 3,132

Prenájom priestorov, upratovanie, kancelárske potreby 6,723 4,634

Ostatné služby 422 116

Odpisy - Autoform/Datahub/GovBox 14,342 14,063

Tabuľka č.2 Štruktúra výnosov a nákladov Slovensko.Digital o.z. 
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Opravné položky 38

Ostatné dane a poplatky 6 3

Kurzová strata 3 2

Bankové poplatky 136 108

Splatná daň z príjmov z podnikateľskej činnosti 412

Náklady spolu 318,986 242,455

Výsledok hospodárenia - zisk/strata (+/-) -2,791 -27,257

Náklady 2019 2018

Investigatíva / Red Flags 23606 34647

   Projekt Red Flags 23606 27460

   Projektový manažment, konzultačná činnosť a administratíva 7187

Presadzovanie opatrení 143318 87976

   Projekt Lepšie riešenia eGovernmentu v SR, OP EVS 143318 67889

   Projektový manažment, konzultačná činnosť a administratíva 20087

Príklady riešení / Ekosystém 32210 40918

   Technická podpora ekosystému 16689 14334

   Projektový manažment, konzultačná činnosť a administratíva 0 11663

   Odpisy GovBox, Datahub/Autoform 14342 14063

   Opravné položky 38

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

1140 445

   Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 412

   Členovia a komunita 34503 28615

Projekt "Aj Ty si Slovensko.Digital" 14116

   Manažment komunity 12945 10518

   Projektový manažment, konzultačná činnosť a administratíva 5990

   Komunikácia a marketing 2357 8647

   Cestovné 846 328

   Náklady na reprezentáciu 4240 3132

   Organizácia a chod občianskeho združenia 85349 50300

Manažment organizácie 22611 9595

   Projektový manažment a konzultačná činnosť 13077 6622

   Administratíva, podpora chodu a finančné riadenie 8479 22464

   Ostatné osobné náklady 27237

   Fundraising 418 2594

   Konzultačné služby (právne, účtovné) 6203 1502

   Monitoring médií 3600 3600

   Ochrana osobných údajov 660

   Kancelária - nájomné, upratovanie, kancelárske potreby 3157 3034

   Ostatné náklady 567 228

Spolu 318986 242455

Tabuľka č.3 Štruktúra nákladov Slovensko.Digital o.z. podľa projektov.

Predložili sme Vám odpočet našej práce v roku 2019. Aby sme v nej mohli pokračovať aj ďalej, potrebujeme aj 
Vašu pomoc a budeme radi ak nás podporíte. Vopred ďakujeme.
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07Prílohy
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dátum médium názov

1.1.2019 hnonline.sk Edunet pre školy a eurofondy

1.4.2019 zive.sk Hacky, AI či bitcoin: Najlepšie tech rozhovory roka

4.1.2019 startitup.sk Tím ambicióznych Slovákov chce pomôcť ľuďom zorientovať sa v džungli slovenskej 
byrokracie

7.1.2019 TV Markíza Výpis si štát nájde sám

8.1.2019 hnonline.sk Menej byrokracie pocítia skôr úrady

8.1.2019 Rádio Slovensko Koniec byrokracie na Slovensku

10.1.2019 zive.sk Štát a IT v roku 2018: Záchrana starých sľubov, chystá sa eurofondová rally

10.1.2019 Rádio Slovensko Právo byť zabudnutý

11.1.2019 etrend.sk Nechceme, aby sa kvôli servisným zmluvám zosypalo štátne IT

11.1.2019 zive.sk Na pôdohospodárstve kúpili webkatalóg, ktorý nikto nepoužíva. Za skoro milión a ďalej 
zaň míňajú

23.1.2019 dennikn.sk Podivný tender u Rašiho zatiaľ zmrazili, príliš riedi súťažiacich

23.1.2019 zahori.sk Príď do Senice na pivo (aj nealko) s Michalom Trubanom

23.1.2019 zahorak.sk Príď do Senice na pivo (aj nealko) s Michalom Trubanom

28.1.2019 zive.sk Zákon o štátnom IT ide do parlamentu. 5 bodov, čo prináša a názory

29.1.2019 touchit.sk Zmeny vo vedení Slovensko.Digital

29.1.2019 pcrevue.sk Zmeny vo vedení Slovensko.Digital

29.1.2019 teraz.sk Výkonným riaditeľom Slovensko.Digital bude Gabriel Lachmann

29.1.2019 dnesky.sk Výkonným riaditeľom Slovensko.Digital bude Gabriel Lachmann

29.1.2019 24hod.sk Výkonným riaditeľom Slovensko.Digital bude Gabriel Lachmann

29.1.2019 etrend.sk Slovensko.Digital má nového šéfa. Ítečkových aktivistov povedie Gabriel Lachmann

29.1.2019 zive.sk Kritici štátneho IT menia šéfa. Predchodca odkazuje, že naplnil ciele

5.2.2019 hnonline.sk Pošta sa zmení. Priblíži sa súkromným kuriérom

5.2.2019 Hospodárske 
noviny

Pošta dobieha súkromníkov. V pobočke zaplatíte kartou

6.2.2019 Rádio Slovensko Verejné obstarávanie

8.2.2019 TV Markíza Menej papierovačiek

8.2.2019 STV1 Menej papierových potvrdení

8.2.2019 STV1 Menej papierových výpisov

11.2.2019 startitup.sk Truban predáva Websupport: Slovákov odmietol, firmu posunie do zahraničia

11.2.2019 touchit.sk Nezávislí odborníci zo Slovensko.Digital hodnotia metodikou Red Flags 5 nových štát-
nych IT projektov v hodnote viac ako 100 miliónov Eur

07Prehľad mediálnych výstupov  
Slovensko.Digital
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11.2.2019 etrend.sk Truban o predaji WebSupportu: Chcem, aby firma dostala európsky príbeh

11.2.2019 pcrevue.sk Padali červené vlajky. Odborníci zo Slovensko.Digital hodnotili štátne IT projekty v 
hodnote viac ako 100 miliónov EUR

12.2.2019 topky.sk Podpredseda progresívcov predáva firmu: VIDEO Som pripravený naplno sa venovať 
politike

12.2.2019 teraz.sk ÚVO a Slovensko.Digital rokujú o Systéme verejného obstarávania

12.2.2019 info.sk ÚVO a Slovensko.Digital pokračujú v rokovaniach o Systéme verejného obstarávania

12.2.2019 dnesky.sk ÚVO a Slovensko.Digital rokujú o Systéme verejného obstarávania

12.2.2019 24hod.sk ÚVO a Slovensko.Digital rokujú o Systéme verejného obstarávania

12.2.2019 zilinaden.sk Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

12.2.2019 touchit.sk Spoločné vyhlásenie Úradu pre verejné obstarávanie a občianskeho združenia Sloven-
sko.Digital k projektu SVO ( Systém verejného obstarávania)

12.2.2019 spravy.pozri.sk Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

12.2.2019 aktuality.maxivy-
ber.sk

Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

13.2.2019 sportx.sk Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

13.2.2019 secovce.virualne.sk Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

13.2.2019 lucenec.virualne.sk Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

13.2.2019 kosice.virualne.sk Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

13.2.2019 inforaj.sk Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

13.2.2019 hlohovecko.sk Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

13.2.2019 fotonovinky.sk Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

13.2.2019 euronovinky.sk Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

13.2.2019 ekonomickyden-
nik.sk

Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

13.2.2019 dennikpolitika.sk Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

13.2.2019 bleskovespravy.sk Slovensko.Digital rokuje o projekte Systém verejného obstarávania, veľkým rizikom je 
rozpočet

13.2.2019 zive.sk Slovensko.sk má byť oveľa rýchlejšie. Za milióny a bez súťaže

13.2.2019 pcrevue.sk Spoločné vyhlásenie Úradu pre verejné obstarávanie a občianskeho združenia Sloven-
sko.Digital k projektu SVO ( Systém verejného obstarávania)

13.2.2019 etrend.sk Chcem, aby WebSupport dostal európsky príbeh

13.2.2019 dennikn.sk Truban: Neviem si predstaviť, že s Pellegrinim sa dá krajina meniť k lepšiemu

13.2.2019 zive.sk Štát oprášil sporný IT projekt. Schvaľovanie čaká aj ďalšie, spolu za 62 miliónov

13.2.2019 tvnoviny.sk Úrad pre verejné obstarávanie a Slovensko.Digital rokujú o novom projekte

14.2.2019 Trend Chcem, aby WebSupport dostal európsky príbeh

18.2.2019 dennikn.sk IT odborník: Keď som robil pre štát, niektoré firmy ma škatuľkovali, že nie som perspek-
tívny
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21.2.2019 pcrevue.sk Slovensko.Digital v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie chcú viac konkuren-
cie v štátnych IT tendroch

21.2.2019 teraz.sk Prípravné trhové konzultácie by mali zvýšiť transparentnosť pri IT

21.2.2019 24hod.sk Prípravné trhové konzultácie by mali zvýšiť transparentnosť pri IT

21.2.2019 info.sk Voličský preukaz možno vybaviť aj cez webovú aplikáciu volby.digital

21.2.2019 zive.sk ITčkári opäť zjednodušili voľbu mimo domova. Tentoraz prezidenta

21.2.2019 ta3.com Budete voliť mimo domova? Preukaz si vybavíte aj cez web

21.2.2019 dobrenoviny.sk Voličský preukaz možno vybaviť aj cez webovú aplikáciu volby.digital

21.2.2019 topky.sk Hlasovací preukaz je možné si vybaviť aj cez webovú aplikáciu

21.2.2019 teraz.sk Voličský preukaz možno vybaviť aj cez webovú aplikáciu volby.digital

21.2.2019 sme.sk Prezidentské voľby: Hlasovací preukaz je možné si vybaviť aj cez webovú aplikáciu

21.2.2019 dnesky.sk Voličský preukaz možno vybaviť aj cez webovú aplikáciu volby.digital

21.2.2019 dnesky.sk Prípravné trhové konzultácie by mali zvýšiť transparentnosť pri IT

21.2.2019 pcrevue.sk Požiadať o hlasovací preukaz v prezidentských volbách môže trvať len tri minúty

21.2.2019 24hod.sk Voličský preukaz možno vybaviť aj cez webovú aplikáciu volby.digital

21.2.2019 dnes24.sk Voličský preukaz sa dá vybaviť aj na webe: Elektronický občiansky preukaz nepotrebu-
jete

21.2.2019 netky.sk Voličský preukaz možno vybaviť aj cez webovú aplikáciu volby.digital

21.2.2019 kosiceonline.sk Občania si môžu vybaviť voličský preukaz aj cez webovú aplikáciu

21.2.2019 kosicednes.sk Voličský preukaz možno vybaviť aj cez webovú aplikáciu volby.digital

22.2.2019 trnavadnes.sk Voličský preukaz možno vybaviť aj cez webovú aplikáciu volby.digital

22.2.2019 touchit.sk Požiadať o hlasovací preukaz v prezidentských voľbách môže trvať len tri minúty. Stačí 
kliknúť na volby.digital

24.2.2019 refresher.sk Michal Truban: Firmu predal za viac než 10 miliónov eur, ale na peniazoch mu nezáleží. 
Štátu zachránil obrovský balík (Rozhovor)

25.2.2019 ta3.com Chcete hlasovať mimo domova? Na preukaz máte posledný deň

25.2.2019 pravda.sk Dnes je posledný deň na požiadanie o hlasovací preukaz

25.2.2019 dennikn.sk Hargaš zo Slovensko.Digital: Pri viacerých projektoch sme dostali správu, že ich pretlá-
ča „8. poschodie“

25.2.2019 extraplus.sk POSLEDNÝ DEŇ

26.2.2019 Denník N Štát má problém získať dobrých programátorov

26.2.2019 sme.sk Ukradli mu tvár a zneužili na podvod s bitcoinom. Jobus bude bojovať mesiace

27.2.2019 SME Ukradli mu tvár a meno Jobus zneužili na podvod

27.2.2019 KORZÁR Ukradli mu tvár a meno Jobus zneužili na podvod

27.2.2019 spectator.sme.sk Identity theft: A Slovak's name and face used to scrounge people's money

28.2.2019 Denník N Niektoré zákazky stále pretláča ôsme poschodie

28.2.2019 sme.sk IT projekt systému verejného obstarávania má zelenú

28.2.2019 aktuality.sk ÚVO spúšťa projekt, ktorý má prepojiť dáta z mnohých zdrojov do jedného

5.3.2019 Rádio Slovensko Všetkým používateľom elektronického občianskeho preukazu sa automaticky aktuali-
zuje aplikácia

5.3.2019 Rádio Slovensko Bezpečnostné nedostatky elektronických občianských preukazov

8.3.2019 najpravo.sk Študenti Právnickej fakulty UK sa v uplynulom semestri venovali aj téme mestskej 
zelene

10.3.2019 noviny.sk Elektronické daňové priznanie malo živnostníkom uľahčiť život, objavili sa už ale aj 
problémy

10.3.2019 TV JOJ Živnostníci IT-čkármi?
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11.3.2019 zive.sk Rašiho úrad hovoril o dokončenej stratégii digitalizácie, no stále ju pripomienkujú. 
Blockchainu sa nevzdáva

13.3.2019 zive.sk Web, ktorý neoveruje články, zažaloval bojovníkov proti lžiam. Dosiahol neúčinné pred-
bežné opatrenie

19.3.2019 sme.sk Nejasností pri tendri za štyri milióny na cigaretové kódy je viac

20.3.2019 SME Nejasností pri tendri na cigaretové kódy je viac

20.3.2019 TA3 Problémy s elektronickým podpisom

23.3.2019 zive.sk NKÚ navrhuje zrušiť limit pri IT projekte pre samosprávy. Poukázal na účtovný neporia-
dok

26.3.2019 heroes.sk Ak by neexistovalo Slovensko Digital, peniaze by sa naďalej rozdeľovali neodborným 
spôsobom

26.3.2019 teraz.sk E. Heger: Zákon o IT vo verejnej správe bude zápasiť s rezortizmom

26.3.2019 hlavnespravy.sk Heger: Zákon o IT vo verejnej správe bude zápasiť s rezortizmom

26.3.2019 dnesky.sk E. Heger: Zákon o IT vo verejnej správe bude zápasiť s rezortizmom

26.3.2019 24hod.sk E. Heger: Zákon o IT vo verejnej správe bude zápasiť s rezortizmom

26.3.2019 touchit.sk Stanovisko Slovensko.Digital k návrhu zákona o ITVS

27.3.2019 dobrenoviny.sk E. Heger: Zákon o IT vo verejnej správe bude zápasiť s rezortizmom

27.3.2019 pcrevue.sk Stanovisko Slovensko.Digital k návrhu zákona o ITVS

2.4.2019 Rádio Expres Zavedenie eKasy

4.4.2019 zive.sk Štát už má koncepciu nákupu IT. Meškala dva roky a budú ju dorábať

5.4.2019 teraz.sk Slovensko.Digital nie je spokojné s koncepciou nákupu technológií

5.4.2019 24hod.sk Slovensko.Digital nie je spokojné s koncepciou nákupu technológií

5.4.2019 pcrevue.sk Prijatie dokumentu Koncepcia nákupu IKT

5.4.2019 dennikn.sk Newsfilter: Aj Andrej Danko môže mať niekedy pravdu

5.4.2019 teraz.sk Rašiho úrad: Koncepcia nákupu IKT je otvorený dokument

5.4.2019 dnesky.sk Rašiho úrad: Koncepcia nákupu IKT je otvorený dokument

5.4.2019 24hod.sk Rašiho úrad: Koncepcia nákupu IKT je otvorený dokument

6.4.2019 dobrenoviny.sk Rašiho úrad: Koncepcia nákupu IKT je otvorený dokument

8.4.2019 itas.sk Stanovisko prezidenta ITAS k schváleniu strategického dokumentu Koncepcia nákupu 
IKT

8.4.2019 pcrevue.sk Stanovisko prezidenta ITAS k schváleniu strategického dokumentu Koncepcia nákupu 
IKT

8.4.2019 touchit.sk Stanovisko prezidenta ITAS k schváleniu strategického dokumentu Koncepcia nákupu 
IKT

9.4.2019 sme.sk Súťaž na nové licencie od Microsoftu pre úradníkov vzbudzuje pochybnosti

10.4.2019 zive.sk SK.Digital: Trubanovi nijako nepomáhame. Raši je rád, že Hargaš skončil

10.4.2019 SME Súťažia, o čo nemusia, a ani to nevedia

15.4.2019 Rádio Slovensko Závislosť verejnej správy sa stane minulosťou

17.4.2019 STV1 Menej potvrdení na úrady už v jeseni

20.4.2019 STV1 Širšie využitie EID stagnuje

23.4.2019 zive.sk Polícia avizovala ďalšie e-karty, pre seba. Možno cúvne

24.4.2019 zive.sk Štátni analytici kritizujú vnútro aj meteorológov. Kvôli IT tendrom

24.4.2019 zive.sk Mimovládka pripravila návody, ktoré prevedú ľudí zložitými e-službami štátu

25.4.2019 pcrevue.sk “Návody na úrady”

25.4.2019 sme.sk Slovensko.Digital našlo nedostatky aj pri druhej vlne IT projektov
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25.4.2019 zive.sk Schválili šesť IT projektov za 45 miliónov, zrecyklovali aj megazámer Sociálnej poisťov-
ne

26.4.2019 etrend.sk Roky meškania, milióny v lufte, no eHealth sa podľa NKÚ konečne rozbehol

29.4.2019 dennikn.sk Treba policajtom nové kartičky, ak máme občianske s čipom? Pellegrini si myslí, že nie

29.4.2019 touchit.sk Žiadosť o účasť vo voľbách EP elektronicky – ako na to?

30.4.2019 sme.sk E-mailom aj poštou. O hlasovací preukaz pre eurovoľby treba požiadať do piatka

1.5.2019 aktualizovane.sk Chcete v eurovoľbách voliť mimo bydliska? Môžete požiadať o hlasovací preukaz

1.5.2019 zive.sk Hlasovací preukaz pre eurovoľby sa dá vybaviť rýchlejšie, cez web. Poštou len do piatku

2.5.2019 Denník N Strucne

2.5.2019 SME O hlasovací preukaz možno žiadať dozajtra

2.5.2019 Denník N Premiér radí Lučanskému: Nemíňaj tých 13 miliónov

2.5.2019 STV2 O hlasovací preukaz treba požiadať čo najskôr

2.5.2019 STV1 O hlasovací preukaz treba požiadať čo najskôr

3.5.2019 blog.etrend.sk Elektronizácia sa musí robiť inak

3.5.2019 startitup.sk Ako podvody na Slovensku nesúvisia len so štátnymi zákazkami. Pociťujú ich aj európ-
ske firmy

7.5.2019 SME Odklad eKasy by stál milióny eur

7.5.2019 sme.sk Špekuluje sa o odklade eKasy: bolo by to zlyhanie a chýbali by milióny

7.5.2019 dennikn.sk Učí deti zadarmo programovať: Na Slovensko som sa vrátil už s plánom, že to budem 
robiť

9.5.2019 sme.sk IT odborník: Kotleba a Krajniak šíria hoax o začipovaní, je to hlúposť (video)

9.5.2019 dennikn.sk Dezinfoweby šíria paniku z čipovania ľudí. Prekrútili návrh o nových občiankach

10.5.2019 zive.sk Niektorí politici a weby šíria hoax o čipovaní ľudí. 4 fakty, ako je to naozaj

10.5.2019 sme.sk Občianske preukazy sa zmenia, pribudnú odtlačky prstov

10.5.2019 sme.sk Dá sa bezkontaktný čipový preukaz zneužiť na diaľku? Otázky a odpovede

12.5.2019 postoj.sk Odstrašujúci príklad boja proti hoaxom

13.5.2019 SME Občianske preukazy sa zmenia, pribudnú odtlačky prstov

13.5.2019 Denník N Dezinfoweby šíria paniku z čipovania ľudí.

16.5.2019 glob.zoznam.sk ROZHOVOR Ľubor Illek: Obstarávanie licencií Microsoftu je negatívnym príkladom

17.5.2019 webnoviny.sk Informatizácia verejnej správy: Rozvoj alebo rozpad?

17.5.2019 openiazoch.zo-
znam.sk

Na konferencii ITAPA sa bude diskutovať o informatizácii verejnej správy

17.5.2019 teraz.sk Na konferencii ITAPA budú diskutovať o informatizácii verejnej správy

21.5.2019 zive.sk Náhodný kód namiesto rodného čísla? Štát po rokoch povedal termín

29.5.2019 etrend.sk Ďalšia séria príbehu konsolidácie

29.5.2019 etrend.sk Navrhli sme zmeny k lepšiemu, na rade je štát

29.5.2019 etrend.sk Nové projekty, staré výhrady

29.5.2019 TV Markíza Občiansky aj pre deti

30.5.2019 etrend.sk Šéf IT Asociácie o vládnych zákazkách: Navrhli sme zlepšenia, na rade je štát

30.5.2019 Trend Navrhli sme zmeny k lepšiemu, na rade je štát

5.6.2019 hnonline.sk Štátni úradníci starnú. Mladých majú prilákať platy

5.6.2019 etrend.sk Odchod silných mien z IT biznisu a informatizácia sa (opäť) reštartuje

5.6.2019 etrend.sk Aké vládne IT projekty pribudli a čo sa zmenilo oproti minulosti

12.6.2019 dennikn.sk Manažérka softvéru Pohoda: Niektoré obchody zaplatili za eKasu už vo februári, no 
pokladnice stále nemajú
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12.6.2019 sme.sk Rašiho úrad schválil vládne IT projekty za takmer 290 miliónov eur

12.6.2019 hnonline.sk Do informatizácie lejeme milióny, aj tak sme na chvoste Únie. Ako to zmeniť?

14.6.2019 etrend.sk IT projekty za 160 miliónov idú ďalej. Aj kritizovaný upgrade vládneho cloudu

16.6.2019 webnoviny.sk Finančnej správe schválili nový projekt proti kyberútokom, odborníci ho však neodpo-
rúčajú

16.6.2019 pravda.sk Daniarom bude strážiť dáta IT systém za desiatky miliónov, má svojich kritikov

16.6.2019 sme.sk Žiadne zapečatené obálky či kuriéri. Daniari prejdú na elektroniku

17.6.2019 SME Daniarom sľúbili 77 miliónov

17.6.2019 zive.sk Éra veľkých projektov s internetom pre školy má skončiť, navrhne šéf IT na školstve

18.6.2019 etrend.sk Neponúkneš úplatok, vyhneš sa vendor lock-inu. Ítečkové firmy schválili „etický kódex“

19.6.2019 sme.sk Rašiho úrad sa inšpiroval NATO, v novom centre chce simulovať kybernetické útoky

23.6.2019 webnoviny.sk Licencované IT produkty budú štátne úrady prednostne nakupovať cez centrálne zmlu-
vy

24.6.2019 sme.sk Illek zo Slovensko Digital: Rušenie rodných čísel vyjde na štvrť miliardy a viac

25.6.2019 hnonline.sk Ultrarýchly web. Biele miesta vymažú aj eurofondy

25.6.2019 aktuality.sk Bruselu sme klamali o nefungujúcom projekte. Hrozí, že prídeme o milióny aj reputáciu

25.6.2019 SME Je to drahý a zbytočný systém

25.6.2019 aktuality.sk Projekt vyššej bezpečnosti vládnej siete mešká, iba teraz vyhlásili výzvu na eurofondy

25.6.2019 dennikn.sk Sedemnásť rokov štát nevie zistiť, čo od Microsoftu potrebuje, ale nakupuje znova

26.6.2019 KORZÁR Rodné čísla nahradia kódy za milióny

28.6.2019 hnonline.sk IT služby štátu sú vzdialené používateľom

28.6.2019 dennikn.sk U Sakovej nezobrali Pellegriniho radu vážne, policajné preukazy si urobia po svojom

1.7.2019 pravda.sk Urobí Saková koniec rodným číslam?

3.7.2019 dennikn.sk Saková chce rušiť rodné čísla, IT odborník varuje: Nebude to bezpečnejšie a náklady ani 
netušíme

3.7.2019 dennikn.sk Kolegovia od Sakovej pýtajú poriadny prepočet, koľko ich bude stáť zrušenie rodných 
čísel

4.7.2019 Rádio Slovensko Jednotný úniový portál

4.7.2019 Rádio Regina Z úradmi v zahraničí by sme už čoskoro mohli komunikovať oveľa jednoduchšie

8.7.2019 STV1 Osobné identifikátory možno preverí NKÚ

9.7.2019 dennikn.sk Namiesto rodných čísel nám na čelo vytetujú ”my sme tí chudáci, čo znesú čokoľvek”

9.7.2019 touchit.sk Nahradí rodné číslo: Už budúci rok by sa malo začať používať BIFO číslo

12.7.2019 zive.sk Top Zmena rodných čísel: Populizmus či nutná zmena? Pozrite si názory IT sveta

12.7.2019 dennikn.sk Kandidátku PS/Spolu povedie Truban a má byť aj spoločným kandidátom na premiéra

14.7.2019 sme.sk Štátny cloud pýta ďalšie milióny. Nie je jasné, či ich potrebuje

15.7.2019 KORZÁR Na vládny cloud pýtajú dalších 80 miliónov eur

15.7.2019 Denník N Truban povedie koalíciu PS/Spolu

18.7.2019 pravda.sk Z Trubana sa vraj stal politik?

18.7.2019 Trend Nové rodné čísla. Načo je to dobré, pýtajú sa odborníci

25.7.2019 finreport.sk Rodné číslo sa má zrušiť, nahradí ho bezvýznamový identifikátor a ďalšie kódy

26.7.2019 Rádio Slovensko Digitalizácia súdnictva

27.7.2019 STV1 Rezort spravodlivosti spúšťa digitalizáciu

26.7.2019 Rádio Regina Digitalizácia súdnictva

29.7.2019 hlavnydennik.sk ÚPVII vyhlásil výzvu na desaťmiliónový projekt Štatistického úradu SR

31.7.2019 dennikn.sk Školy majú naďalej veľký záujem o internet od štátu, tvrdí Lubyovej rezort
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31.7.2019 sme.sk Ministerstvo ustúpilo, miliónovú súťaž na licencie od Microsoftu prerobilo

1.8.2019 Rádio Slovensko Potravinový katalóg v nedohľadne

1.8.2019 Rádio Regina Potravinový katalóg v nedohľadne

6.8.2019 dennikn.sk 5 veľkých zákaziek, ktoré chystá alebo už rozbehlo ministerstvo vnútra

8.8.2019 Rádio Slovensko Od septembra nás štát odľahčí od ďalšej byrokracie

8.8.2019 Rádio Regina Od septembra bude byrokracie menej

16.8.2019 glob.zoznam.sk Ministerstvo financií nehovorí pravdu o tendri na licencie Microsoftu. Štát navyše 
zaplatí dvakrát

16.8.2019 hnonline.sk Ministerstvo financií chce úradom nakúpiť licencie Microsoft za takmer 50 miliónov. 
Tie ich nechcú

19.8.2019 zive.sk dnes 08:10 / Štát a IT Top Občiansky preukaz v mobile sa blíži. Kedy má prísť, čo očaká-
vať a čo nie fotogaléria / 5 fotogaléria / 5 fotogaléria / 5 fo

19.8.2019 zive.sk dnes 08:10 / Štát a IT Video Štát urobil pri mobilnom e-občianskom otočku. Mal pripra-
vené lacné riešenie Živé > > > Štát urobil pri mobilnom e-občians

19.8.2019 webnoviny.sk Ministerstvo chce prepojiť zdravotnícke informačné systémy, odborníci upozorňujú aj 
na riziká

19.8.2019 glob.zoznam.sk Národný projekt ministerstva zdravotníctva má trvať 24 mesiacov. Náklady na projekt 
budú viac ako 6 miliónov

24.8.2019 STV1 Občianske preukazy aj bez trvalého pobytu

25.8.2019 TV Markíza Občianske preukazy pre deti

26.8.2019 sme.sk Nové kompetencie policajtov: na mieste budú môcť kontrolovať aj odtlačky

28.8.2019 STV1 Úradníkov budú trénovať proti kyberútokom

30.8.2019 TV Markíza Otázky okolo "VIKI"

31.8.2019 TA3 Nový zber údajov pre ministerstvo

6.9.2019 fontech.startitup.sk Slovensko – krajina digitalizácie #1: Na čo sme minuli za viac ako 10 rokov takmer 
miliardu eur?

9.9.2019 košice:dnes Hackathon Slovensko. Digital

11.9.2019 zive.sk IT firma šéfa SK.Digital mení vlastníka, doterajší majitelia získajú podiely

15.9.2019 sme.sk Súťaž na licencie vyvoláva ďalšie pochybnosti, opäť ju preverujú

23.9.2019 zive.sk NKÚ má pre eGovernment zlú správu. Nad efektivitou visí vážny otáznik

23.9.2019 dennikn.sk Newsfilter: Vyšetrovatelia vraždy dokončili prácu, rysuje sa ďalší scenár

24.9.2019 STV1 Platy v štátnom IT sektore sú nízke

26.9.2019 sme.sk Saková robí pri rušení rodných čísel zvláštny kompromis

27.9.2019 KORZÁR Koniec rodných čísiel: Saková má zvláštny plán

29.9.2019 dobrenoviny.sk Na Slovensku vznikne digitálne informačné centrum

30.9.2019 pravda.sk Občianske združenie Slovensko.Digital pripravuje aplikácie k parlamentným voľbám

30.9.2019 24hod.sk Občianske združenie Slovensko.Digital pripravuje aplikácie k parlamentným voľbám

30.9.2019 teraz.sk Občianske združenie Slovensko.Digital pripravuje aplikácie k parlamentným voľbám

30.9.2019 sme.sk Občianske združenie Slovensko.Digital pripravuje aplikácie k parlamentným voľbám

30.9.2019 touchit.sk Slovensko.Digital opäť pripravuje jednoduchú aplikáciu na zjednodušenie účasti na 
parlamentných voľbách 2020 pre tých, ktorí nebudú v mieste svojho by

1.10.2019 hlavnespravy.sk Aplikácia umožní jednoduchšie požiadať o voličský preukaz

1.10.2019 TV Markíza Pokuty za školský internet

2.10.2019 mojandroid.sk Aplikácia od Slovensko.Digital umožní požiadať o voličský preukaz

2.10.2019 startitup.sk Chceš voliť mimo svojho rodného mesta? Pomocou tejto aplikácie to bude možné

2.10.2019 tyzden.sk Prečo sa Slováci (ne)vracajú domov?
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8.10.2019 dennikn.sk Ekonomický newsfilter: V čom má Širokého Váhostav pravdu

9.10.2019 Hospodárske 
noviny

Firmy sa spájajú, aby pritiahli Slovákov naspäť domov

9.10.2019 hlavnespravy.sk Nahradenie rodných čísel neprináša podľa Slovensko.Digital reálne benefity

9.10.2019 webnoviny.sk Výmena rodných čísel neprináša reálne benefity, odborníci podľa Slovensko.Digital len 
krútia hlavou

9.10.2019 sme.sk Vláda zmenu rodných čísel z rokovania stiahla

9.10.2019 tasr.sk Stanovisko MV SR k stiahnutiu návrhu zákona o základných identifikátoroch...

9.10.2019 hlavnespravy.sk Bratislava 9. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)

9.10.2019 24hod.sk Bod o identifikátoroch stihala z rokovania ministerka vnútra D. Saková

9.10.2019 touchit.sk Rokovanie o zákone o výmene rodných čísel

9.10.2019 webnoviny.sk Ministri nerokovali o nahradení rodných čísel, návrh bude riešiť Rada vlády pre digita-
lizáciu

9.10.2019 dennikn.sk Sakovej zrušenie rodných čísel po tlaku mimovládky stiahli z rokovania vlády

9.10.2019 TV Markíza Trvá na rušení rodných čísel

9.10.2019 TV JOJ Bratislava: Zlý deň ministerky Sakovej

9.10.2019 Rádio Slovensko Vláda dnes nerokovala o zrušení rodných čísel

9.10.2019 Rádio Expres Vláda dnes nakoniec neriešila problém s rodnými číslami

9.10.2019 STV1 Rokovanie vlády

9.10.2019 Rádio Expres Náhrada rodných čísel identifikátormi

10.10.2019 Pravda Rodné čísla sú stále v hre

10.10.2019 Denník N Saková sa zľakla volieb

10.10.2019 pcrevue.sk Zákon o zmene rodných čísel za “základné identifikátory” má byť dnes prerokovaný na 
rokovaní vlády SR

10.10.2019 zive.sk Náhradu rodných čísel náhodným reťazcom odložili. Dátumy v nej nesedeli

16.10.2019 zive.sk Top Občiansky v mobile sa zasekol. Čaká na peniaze, aj s celým Slovensko.sk

16.10.2019 hlavne.sk ÚVO hľadá dodávateľa na svoj IT projekt, spúšťa prípravné trhové konzultácie

16.10.2019 teraz.sk ÚVO hľadá dodávateľa na svoj IT projekt, spúšťa prípravné trhové konzultácie

16.10.2019 sme.sk Úrad pre obstarávanie hľadá dodávateľa na svoj IT projekt

16.10.2019 zive.sk Systém verejného obstarávania prechádza do ďalšej fázy

16.10.2019 24hod.sk ÚVO hľadá dodávateľa na svoj IT projekt, spúšťa prípravné trhové konzultácie

16.10.2019 TA3 Prečo neberieme, keď dávajú?

17.10.2019 zive.sk Prínosy štátneho IT sú nedôveryhodné, odkazuje NKÚ i samotní štátni analytici

22.10.2019 dennikn.sk Raši platí reklamu o úspechu štátneho IT, ministerstvo vnútra zatiaľ vyžaduje používať 
Interner Explorer 7

23.10.2019 zive.sk Rušenie rodných čísel na vláde? Termín nevedia

23.10.2019 teraz.sk Slovensko.Digital nepovažuje novelu o verejnom obstarávaní za korektnú

23.10.2019 hlavnespravy.sk Slovensko.Digital žiada prezidentku, aby vetovala novelu o verejnom obstarávaní

23.10.2019 webnoviny.sk Novela o verejnom obstarávaní otvára dvere korupcii, tvrdia občianske združenia

23.10.2019 sme.sk Slovensko.Digital žiada prezidentku, aby vetovala novelu o verejnom obstarávaní

23.10.2019 etrend.sk Verejné obstarávanie môže byť utajené a neprehľadné, upozorňujú neziskovky

23.10.2019 dennikn.sk Newsfilter: Opozícia by radšej mala zabudnúť na to, že jej Maďari pomôžu poraziť Smer

23.10.2019 Rádio Slovensko Novela zákona o verejnom obstarávaní je problematická

23.10.2019 TV JOJ Bratislava, Slovensko: Vážny problém Vážneho pozmeňováku

23.10.2019 TA3 (Ne)verejné obstarávanie
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23.10.2019 STV1 ÚVO chce, aby prezidentka vrátila jeho zákon

24.10.2019 dennikn.sk Ekonomický newsfilter: Lex Haščák by mal zaujímať aj J&T, Kmotríka, Babiša či Petra 
Kellnera

24.10.2019 zive.sk Bezpečnosť môže byť výhovorka pre skryté tendre, kritizujú mimovládky

24.10.2019 noviny.sk Pozmeňovací návrh o verejnom obstarávaní neprejde tak ľahko. Je účelový, podozrieva-
jú ho kritici

24.10.2019 touchit.sk Vyhlásenie občianskeho združenia Slovensko.Digital a Nadácie: Zastavme korupciu

24.10.2019 pcrevue.sk Vyhlásenie občianskeho združenia Slovensko.Digital a Nadácie Zastavme korupciu

24.10.2019 webnoviny.sk Novela zákona o verejnom obstarávaní obsahuje škodlivé zmeny, Remišová žiada veto 
prezidentky

24.10.2019 hlavnespravy.sk Remišová požiadala prezidentku, aby nepodpísala novelu zákona o verejnom obstaráva-
ní

24.10.2019 aktuality.maxivy-
ber.sk

Novela zákona o verejnom obstarávaní obsahuje škodlivé zmeny, Remišová žiada veto 
prezidentky

25.10.2019 zive.sk Top Bezpečnosť eZdravia: Štát to skúsi po novom. K počítačom vyvinie krabičky

27.10.2019 TV Markíza Kritizovaná novela

27.10.2019 webnoviny.sk Komentár: Amatérsky svet PS/Spolu narazil na realitu

29.10.2019 dennikn.sk Ján Suchal zo Slovensko.Digital: Raši si nevie dupnúť tak, ako si mohol Pellegrini

29.10.2019 zive.sk Poslanci schválili zmeny v zákonoch o IT a technológiách: 6 vecí, ktoré je dobré vedieť

30.10.2019 zive.sk Top Budúci dekan FIIT: Štát nepodporuje výchovu ITčkárov. Deklaruje to, ale realita je 
iná

30.10.2019 zive.sk Štát vymýšľa portál so sledovaním úspešnosti absolventov

30.10.2019 dennikn.sk 90-tisíc učiteľov musí ukázať čistý register trestov: doteraz chodili na úrad, minister-
stvo ustúpilo

30.10.2019 sme.sk Mobil namiesto čítačky občianskeho: Aplikácia sa blíži veľmi pomaly

31.10.2019 STV1 Učitelia nebudú musieť chodiť po úradoch

31.10.2019 STV1 Menej papierových potvrdení

4.11.2019 STV1 Etickí hekeri spochybnili bezpečnosť e-Kasy

4.11.2019 Rádio Slovensko Systém eKasa umožňuje daňové úniky

6.11.2019 webnoviny.sk Ministerstvá predlžujú nevýhodné zmluvy, tvrdia IT aktivisti

6.11.2019 pravda.sk Ministerstvá predlžujú nevýhodné zmluvy, tvrdia IT aktivisti

6.11.2019 interez.sk Aktuálne: Rodné čísla by mali byť minulosťou, nahradia ich identifikátory fyzických 
osôb

6.11.2019 startitup.sk Niektoré ministerstvá umelo predlžujú staré nevýhodné zmluvy na IT služby

6.11.2019 sme.sk Niektoré ministerstvá umelo predlžujú nevýhodné zmluvy, tvrdí Slovensko.Digital

6.11.2019 dennikn.sk Vláda síce schválila Sakovej návrh na rušenie rodných čísel, no rozhodne o ňom až 
nový parlament po voľbách

6.11.2019 zive.sk Štát výrazne draho kupuje telekomunikačné služby. Pre Rašiho riešenie nie je dôležité

6.11.2019 dennikn.sk Slovensko.Digital kritizuje postup hekerov, ktorí spochybnili eKasu

6.11.2019 TA3 Rodné čísla by sa mali meniť

6.11.2019 STV1 Vláda podporila rušenie rodných čísel

6.11.2019 Rádio Slovensko Systém eKasa je podľa prezidentky Finančnej správy Lenky Wittenbergerovej bezpečný 
a rušiť sa nebude

6.11.2019 TA3 Rokovanie vlády

6.11.2019 dennikn.sk Vláda síce schválila Sakovej návrh na rušenie rodných čísel, no rozhodne o ňom až 
nový parlament po voľbách

7.11.2019 teraz.sk Slovensko.Digital: Návrh zákona o zmene rodného čísla je zlý
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7.11.2019 glob.zoznam.sk Sakovej rušenie rodných čísel pod paľbou kritiky. Podľa Slovensko.Digital ani nevieme, 
koľko to bude stáť

7.11.2019 24hod.sk Slovensko.Digital: Návrh zákona o zmene rodného čísla je zlý

7.11.2019 hlavnespravy.sk Návrh zákona, ktorým sa majú zmeniť rodné čísla, je podľa Slovensko.Digital zlý

7.11.2019 expres.sk L. Hanniker: Špekulantov s eKasou dokážu odhaliť analytické nástroje

7.11.2019 hlavne.sk Návrh zákona, ktorým sa majú zmeniť rodné čísla, je podľa Slovensko.Digital zlý

7.11.2019 Rádio Regina Súčasné rodné čísla, by mali nahradiť identifikátory fyzických osôb

7.11.2019 Rádio Slovensko Identifikátory fyzických osôb

7.11.2019 Rádio Expres Slabiny eKasy potvrdila aj mimovládka Slovensko Digital

7.11.2019 Rádio Expres Problém s novými identifikátormi

7.11.2019 Rádio Expres Plán nahradiť rodné čísla bezvýznamovými identifikátormi

7.11.2019 etrend.sk Slovensko.Digital: Zákon o zmene rodných čísel je zle pripravený

8.11.2019 expres.sk Slovensko.Digital: Rušenie rodných čísel je drahé a neprešlo odbornou diskusiou

8.11.2019 zive.sk Spornú novelu k IT tendrom prezidentka vrátila. Vidí dva zásadné problémy

8.11.2019 Rádio Expres Návrh Ministerstva vnútra na zrušenie rodných čísel je podľa expertov drahý

8.11.2019 Rádio Expres Bezvýznamové identifikátory fyzickej osoby

8.11.2019 Fun Rádio Návrh zákona je zlý

9.11.2019 TA3 Problémy s odpismi

10.11.2019 TV Markíza Rušenie rodných čísel za eurofondy

10.11.2019 TA3 Čo bude s rodnými číslami?

10.11.2019 STV1 Pre staré zmluvy prichádzame o milióny eur

11.11.2019 Pravda Rodné čísla dostali čas

11.11.2019 itas.sk Začína sa medzinárodný kongres ITAPA 2019. Aj s predstaviteľmi ITAS

11.11.2019 rtvs.sk Elektronické parlamentné voľby

12.11.2019 webnoviny.sk Richard Raši na konferencii ITAPA 2019 – Slovensko digitalizuje úspešne

12.11.2019 touchit.sk Richard Raši na ITAPA 2019: Slovensko digitalizuje úspešne

13.11.2019 zive.sk Proti možnej netransparentnosti pri IT tendroch vznikla petícia

13.11.2019 startitup.sk Odborník zo Slovensko.Digital: Schválenie zákona o zmene rodných čísel bolo chybou

14.11.2019 webnoviny.sk Šéf ÚVO chce presvedčiť poslancov o škodlivosti pozmeňujúcich návrhov pre verejné 
obstarávanie

14.11.2019 sme.sk Šéf ÚVO chce presvedčiť poslancov o škodlivosti vetovaných návrhov pre tendre

14.11.2019 touchit.sk Občianske združenie Slovensko.Digital opäť pripravilo aplikáciu, pomocou ktorej si 
môže občan vytvoriť žiadosť o hlasovací preukaz či voľbu poštou

15.11.2019 pcrevue.sk Slovensko.Digital pripravilo aplikáciu, pomocou ktorej si môže občan vytvoriť žiadosť o 
hlasovací preukaz či voľbu poštou

15.11.2019 teraz.sk Občania budú môcť cez aplikáciu požiadať o hlasovanie zo zahraničia

15.11.2019 pravda.sk Slováci budú môcť cez aplikáciu požiadať o hlasovanie vo voľbách zo zahraničia

15.11.2019 hlavne.sk Občania budú môcť cez aplikáciu požiadať o hlasovanie zo zahraničia

15.11.2019 24hod.sk Občania budú môcť cez aplikáciu požiadať o hlasovanie zo zahraničia

15.11.2019 sme.sk Rušenie rodných čísel zostane ako nástraha pre novú vládu

15.11.2019 dennikn.sk Newsfilter: Kuffa sa spojil s Kotlebom, cirkev mu prikazuje, aby s tým prestal

15.11.2019 Rádio Lumen Hlasovací preukaz

17.11.2019 mojandroid.sk Slovensko.Digital predstavuje aplikáciu k parlamentným voľbám

18.11.2019 SME Rodné čísla hodia na novú vládu

18.11.2019 24hod.sk Webovú stránku Trenčína si pozrelo za rok takmer 300.000 návštevníkov
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18.11.2019 teraz.sk Webovú stránku Trenčína si pozrelo za rok takmer 300.000 návštevníkov

18.11.2019 hnonline.sk Kritizované utajené zmluvy. Aký biznis robil Suchoba z Kočnerovej nahrávky s Finanč-
nou správou?

19.11.2019 hnonline.sk Web agrovýrobcov nevyhľadá ani Google

19.11.2019 Hospodárske 
noviny

Podnikateľ mal spojiť Kočnera s daniarmi

19.11.2019 dnes24.sk Februárové voľby: Občania budú môcť cez aplikáciu požiadať o hlasovanie zo zahraničia

19.11.2019 dennikn.sk Načo IT tendre, vyhovorme sa na výnimku: Ako štát dodatkuje, aby nemusel súťažiť

20.11.2019 sme.sk Internetová stránka Trenčína bodovala v súťaži Zlaty Erb

20.11.2019 Rádio Slovensko Novela zákona o verejnom obstarávaní

21.11.2019 zive.sk Zraniteľné eKasy: Štátu oponovali aj vlastní zamestnanci, no nič na projekte nezmenia

21.11.2019 tyzden.sk Miliónový biznis. Zo systému eKasa profituje vyvolená firma blízka finančnej správe

21.11.2019 sme.sk Hospodársky výbor nezasadal, väčšina poslancov neprišla

21.11.2019 24hod.sk Hospodársky výbor parlamentu nebol uznášaniaschopný

21.11.2019 teraz.sk Hospodársky výbor parlamentu nebol uznášaniaschopný

21.11.2019 tasr.sk Stanovisko poslanca NR SR Ľubomíra Vážneho k petícii nadácie Zastavme...

22.11.2019 hlavnespravy.sk Poslanca NR SR Ľubomíra Vážneho k petícii nadácie Zastavme korupciu a združenia 
Slovensko.Digital

22.11.2019 dennikn.sk Z Kočnerovho mobilu vylieza Fičner (udalosti týždňa)

23.11.2019 webnoviny.sk Mimovládky petíciou žiadajú vypustiť zmeny vo verejnom obstarávaní, Vážny vidí 
populizmus

23.11.2019 TA3 Zákon ohrozuje verejné obstarávanie

25.11.2019 sme.sk Vážny chce viac tajností v tendroch, Čaputová zákon vrátila. Hlasujú o ňom opäť

25.11.2019 TV JOJ Výzva poslancom o obstarávaní

25.11.2019 Rádio Slovensko Mimovládne organizácie žiadajú poslancov, aby nehlasovali za pozmeňujúce návrhy 
novely zákona o verejnom obstarávaní

26.11.2019 SME Vážny chystá spornú zmenu

26.11.2019 tasr.sk Stanovisko: M. Hlivák: Aj citlivé IT zákazky sa dajú obstarávať transparentne

26.11.2019 webnoviny.sk Prezidentkou vrátená novela zákona o verejnom obstarávaní neprešla parlamentom

26.11.2019 dennikn.sk Čaputovej veto pri IT tendroch koalícia neprelomila, Most Vážneho návrhy nepodporil

26.11.2019 zive.sk Parlament na druhý pokus neschválil zákon, ktorý by umožnil tajiť nové IT tendre

26.11.2019 hlavnespravy.sk Parlament neschválil vrátenú vládnu novelu verejného obstarávania, neprelomil tak 
veto prezidentky

26.11.2019 forbes.sk Aj v štátnej správe nájdeme motivovaných zamestnancov. Toto sú úradnícke činy roka

28.11.2019 sme.sk Podivné eKasy. Stáli za milióny, ktoré na ne minul štát aj obchodníci?

30.11.2019 TA3 Daniari zvažujú zmeny v e-Kase

2.12.2019 touchit.sk Aplikácia na zápis konečného užívateľa výhod

2.12.2019 mojandroid.sk Slovensko.Digital prináša aplikáciu na zápis konečného užívateľa výhod

2.12.2019 startitup.sk Podnikatelia môžu ušetriť čas a desiatky eur. Slovensko.Digital vytvorilo ďalšiu skvelú 
aplikáciu

2.12.2019 zive.sk Cez web zjednodušili hlásenie konečných užívateľov výhod

3.12.2019 forbes.sk Giving Tuesday je odpoveď na nákupný ošiaľ posledných dní. Ako pomôcť a čo darovať?

4.12.2019 zive.sk Štát spustil e-kataster pre všetky úrady, posledné prišli kraje

7.12.2019 STV1 Slovensko.sk by malo zmeniť dizajn

8.12.2019 sme.sk Úrad pre obstarávanie si vybral Tempest za dodávateľa pre IT služby

9.12.2019 STV1 PAPIEROVÝCH POTVRDENÍ UBUDNE
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11.12.2019 forbes.sk Súdy paralyzuje povinnosť firiem zapísať konečných užívateľov. Čas máte len do konca 
roka

11.12.2019 sme.sk Zmarená novela o obstarávaní: Víťazmi sú tí, čo parazitujú na nákupoch (rozhovor)

12.12.2019 dennikn.sk Dotácie na elektroautá sa rozbehnú nanovo, podľa ministerstva pre chybu IT dodávateľa

17.12.2019 SME IT experti: Vážneho argumenty boli na smiech

17.12.2019 dennikn.sk Výsledky projektu za 33 miliónov: vyplatená Brhelova firma, milióny pre KPMG a štátu 
ostal nedokončený projekt

27.12.2019 noviny.sk Parlamentné voľby 2020 sa blížia. Takto môžete odvoliť aj zo zahraničia

27.12.2019 TV JOJ Slovensko/Svet: Ako voliť zo zahraničia

29.12.2019 STV1 Slovensko.sk bude mať nový vzhľad

30.12.2019 europskenoviny.sk Parlamentné voľby 2020 sa blížia. Takto môžete odvoliť aj zo zahraničia

30.12.2019 zive.sk Na žiadosť o volenie poštou sú necelé dva týždne. Pomôžu weby

31.12.2019 startitup.sk Ako voliť zo zahraničia či mimo bydliska? Na využitie tejto možnosti zostáva už len 
zopár dní
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Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka Slovensko.Digital (ďalej iba "združenie") je občianskym združením so sídlom Staré Grunty 12, 84104 Bratislava.Hlavným predmetom činnosti je prispieť k
vytovreniu transparetného a efektívneho systgému investícií z verejných zdrojov do informano-komunikačných technológí (ďalej IKT), ktorý bude prinášať vysokú pridanú
hodnotu pre používateľov pričom združenie sleduje základné úlohy:a) informovanie, vzdelávanie a odborný dohľad nad IT investíciami z verejných prostriekodov, b)
presadzovanie zmien v systéme IKT investícií v zmysle stanoveného cieľa, c) vytváranie a navrhovanie riešení s vysokou priadnou hodnotou pre používaľov.

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Ján Hargaš

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

29.01.2016

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Vo februári 2019 došlo k zmene výkonného riaditeľa z Jána Hargaša na Gabriela Lachmanna

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...) Druh orgánu spoločnosti

Ján Suchal člen rady

Ján Hargaš podpredseda rady

Ľubor Illek Predseda rady

Gabriel Lachmann Výkonný riaditeľ

Peter Steinhubl člen rady

Matej Stuška člen rady

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 9 7

- z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 63

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Strana: 1



IČO 5 0 1 5 8 6 3 5 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Áno

Nie

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Počas účtovného odbodia nedošlo k zmene účtovných zásad a metód.

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného
imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny
Hodnota vplyvu na príslušnú

položku súvahy

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky Ocenenie majetku a záväzkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou vlastné náklady

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom obstarávacia cena

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý finančný majetok

Zásoby obstarané kúpou

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Zásoby obstarané iným spôsobom

Pohľadávky menovitá hodnota

Krátkodobý finančný majetok

Časové rozlíšenie na strane aktív

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Časové rozlíšenie na strane pasív

Deriváty

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok:

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomernou metódou  po dobu stanovenej životnosti

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
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Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Softvér Autoform/Datahub 5 rokov 20% rovnomerná

Softvér GovBox 5 rokov 33,33% rovnomerná

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Účtovná jednotka tvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky vo výške 5527,84 eur. Rezerva bude rozpustená v roku 2020

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok

 Riadok súvahy:

Nehmotné
výsledky z
vývojovej a

obdobnej činnosti

 003

Softvér

 004

Oceniteľné práva

 005

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

 006

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného

majetku

 007

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
nehmotný majetok

 008

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

55 158 55 158

Prírastky 6 740 6 740

Úbytky

Presuny

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

61 898 61 898

Oprávky

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

26 268 26 268

Prírastky 14 342 14 342

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

40 610 40 610

Opravné položky

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

28 889 28 889

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

21 287 21 287

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
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a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok

 Riadok súvahy:

Pozemky

 010

Umelecké
diela a
zbierky

 011

Stavby

 012

Samostatné
hnuteľné

veci a súbory
hnuteľných

vecí

 013

Dopravné
prostriedky

 014

Pestovateľsk
é celky
trvalých
porastov

 015

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

 016

Drobný a
ostatný

dlhodobý
hmotný
majetok

 017,018

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

 019

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
hmotný
majetok

 020

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Oprávky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Čl. III (4) (5) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého finančného majetku - bežné obdobie

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku
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Dlhodobý finančný majetok

Riadok súvahy:

Podielové cenné
papiere a podiely

v ovládanej
obchodnej

spoločnosti

 022

Podielové cenné
papiere a podiely

v obchodnej
spoločnosti s
podstatným

vplyvom

 023

Dlhové cenné
papiere držané
do splatnosti

 024

Pôžičky
podnikom v
skupine a

ostatné pôžičky

  025

Ostatný
dlhodobý

finančný majetok

 026

Obstaranie
dlhodobého
finančného

majetku

 027

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
finančný majetok

 028

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

5 000 5 000

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci bežného účtovného obdobia 5 000 5 000

Opravné položky *

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

5 000 5 000

Stav na konci bežného účtovného obdobia 5 000 5 000

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti
Podiel na základnom

imaní
 (v %)

Podiel účtovnej
jednotky na

hlasovacích právach
 (v %)

Hodnota vlastného
imania ku koncu BO

Hodnota vlastného
imania ku koncu PO

Účtovná hodnota ku
koncu BO

Účtovná hodnota ku
koncu PO

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok
Stav na začiatku

bežného účtovného
obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci

bežného účtovného
obdobia

Pokladnica

Ceniny

Bežné bankové účtu 37 767 309 163 302 093 44 837

Krátkodobý finančný majetok spolu 37 767 309 163 302 093 44 837

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť
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Opis pohľadávky Riadok súvahy Hlavná nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná činnosť a podnikateľská

činnosť

Dlhodobé pohľadávky 037

Pohľadávky z obchodného styku 038

Ostatné pohľadávky 039

Pohľadávky voči účastníkom združení 040

Iné pohľadávky 041

Krátkodobé pohľadávky 042 16 136

Pohľadávky z obchodného styku 043 3 938

Ostatné pohľadávky 044 12 198

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 045

Daňové pohľadávky 046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

047

Pohľadávky voči účastníkom združení 048

Spojovací účet pri združení 049

Iné pohľadávky 050

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam podľa položiek súvahy

Druh pohľadávok
Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného

účtovného
obdobia

Tvorba
opravnej
položky

(zvýšenie)

Dôvod tvorby OP
Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Dôvod zníženia/zúčtovania
OP

Stav na konci
bežného

účtovného
obdobia

Pohľadávky z obchodného styku 038,043 38 po splatnosti nad 365 dní 38

Ostatné pohľadávky 039,044

Pohľadávky voči účastníkom
združení

040,048

Iné pohľadávky 041,050

Pohľadávky spolu x 38 x x 38

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky Stav na konci bežného účtovného obdobia
Stav na konci bezprostredne

predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 15 906 3 838

Pohľadávky po lehote splatnosti 192

Pohľadávky spolu 16 098 3 838

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období Riadok súvahy Hodnota BO Hodnota PO

Náklady budúcich období (381) 058 182 6 432

Príjmy budúcich období (385) 059 900

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy
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Opis položky
Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia

Prírastky
 (+)

Úbytky
 (-)

Presuny
 (+,-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie, z toho: 063

- nadačné imanie v nadácii

- vklady zakladateľov

- prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064

Fond reprodukcie 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067

Fondy zo zisku

Rezervný fond 069

Fondy tvorené zo zisku 070 43 680 27 257 16 423

Ostatné fondy 071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073 2 791 -2 791

Spolu 43 680 30 048 13 632

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná strata 27 257

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku 27 257

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Účtovná jednotka tvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky.

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv
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Druh rezervy
Predpokladaný rok

použitia rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia
Tvorba rezerv Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv 2020 3 608 5 528 3 608 5 528

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu 3 608 5 528 3 608 5 528

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv 2020

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu x 3 608 5 528 3 608 5 528

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku
Stav na začiatku bežného

účtovného obdobia
Prírastky

 (+)
Úbytky

 (-)
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Spolu

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 25 747

Krátkodobé záväzky spolu 25 747

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 825

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu 825

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 26 572

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond Hodnota BO Hodnota PO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 825 294

Tvorba na ťarchu nákladov 789 531

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 1 614 825

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
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IČO 5 0 1 5 8 6 3 5 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Druh cudzieho zdroja Mena
Výška

úroku v %
Splatnosť Forma zabezpečenia

Suma istiny na
konci bežného

účtovného obdobia
v EUR

Suma istiny na
konci

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

v EUR

Suma istiny na
konci BO v cudzej

mene

Suma istiny na
konci PO v cudzej

mene

Krátkodobý bankový úver

Pôžička

Návratná finančná výpomoc

Dlhodobý bankový úver

Spolu x x x x

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (14) g) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Čl. III (14) g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Významné položky výdavkov budúcich období Riadok súvahy Hodnota BO Hodnota PO

Výdavky budúcich období (383) 102

z toho:

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Prijatia finančných darov od právnických osôb 12 000 12 000

Prijaté členské príspevky na nasledujúce obdobie 22 000 12 100 22 000 12 100

Zdroj EU 5 795 7 897 5 795 7 897

Zdroj SR 1 211 1 650 1 211 1 650

Zdroj VZ 369 503 369 503

Zdroj 2% 3 848 5 870 3 848 5 870

ACF 15 086 15 086

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti Hodnota BO Hodnota PO

1. Nepodnikateľská činnosť 306 667

Tržby za služby 3 600

2. Podnikateľská činnosť 15 553

Tržby za služby 15 533 3 710

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy
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IČO 5 0 1 5 8 6 3 5 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO

1. Nepodnikateľská činnosť 12 000

Úroky

2. Podnikateľská činnosť

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu Výška dotácie alebo grantu

Prijaté príspevky od iných organizácií 167 015

Prijaté prípevky od fyzických osôb 11 613

Prijaté členské príspevky 97 089

Príspevky z podielu zaplatenej dane 12 945

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Opis položky Hodnota BO Hodnota PO

Finančné výnosy, z toho:

- Kurzové zisky, z toho: 1

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 1

- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov -  náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov Hodnota BO Hodnota PO

1. Nepodnikateľská činnosť

Služby 79 256 90 397

Mzdové náklady 148 703 132 864

Ostatné dane a poplatky 3

Odpisy 12 907 12 657

Náklady na reprezentáciu 5 957 3 132

2. Podnikateľská činnosť

Služby 14 135 331

Odpisy 1 435 1 406

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

3 650 12 945

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Strana: 10



IČO 5 0 1 5 8 6 3 5 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Opis položky Hodnota BO Hodnota PO

Finančné náklady, z toho:

- Kurzové straty, z toho: 3 2

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za Hodnota

overenie účtovnej závierky

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy
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Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZMUJv14_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

mimoriadna

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč MÚJ
mikro účtovnej jednotky

priebežná

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč MÚJ 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01)
(v celých eurách)

x x x Poznámky (Úč MÚJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

MF SR č. 18008/2014

31

070 22

18

27

1

12 18

BRATISLAVA

X

20

84104

2120515056

03 20

50881337

30

12

Služby Slovensko.Digital, s.r.o.

18

03

12 19

19

1 19

registri Okresného súdu Bratislava I,

SpoloŒnos£ je zapísaná v Obchodnom

STARÉ GRUNTY
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Bežné účtovné obdobie

Netto   1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto   2

Číslo
riadku

c

06

07

08

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025,
026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085,
086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/

Opravná položka k nadobudnutému
majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/

09

10

11

13
Ostatný dlhodobý finančný majetok so
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden
rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/

14

15

2.

A.II.

3.

A.II.1.

4.

2.

A.III.

4.

A.III.1.

B.

B.I.

STRANA AKTÍV

b

Ozna-
čenie

a

Obežný majetok
r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21

16

18
Pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A,
31XA) - /391A/

2.

3.

B.III.1.

20

01

19

B.II.
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A,
313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A,
336A, 33XA,  354A, 355A,  358A, 35XA,
371A,  374A, 375A,  378A, 381A, 382A,
385A) - 391A

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 14

04

Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013,
014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073,
074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/

05

03

02A. Neobežný majetok
r. 03 + r. 04 + r. 09

A.I.

Dlhodobý hmotný majetok
súčet (r. 05 až r. 08)

Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) -
/082, 08XA, 092A, 094A, 095A/

Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A)
- /081, 092A, 094A, 095A/

Dlhodobý finančný majetok
súčet (r. 10 až r. 13)

Ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A,
053A) - /095A, 096A/

Podielové cenné papiere (061, 062, 063,
043A, 053A) - /095A, 096A/

Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123,
124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) -
/191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/

17B.III. Krátkodobé pohľadávky
súčet (r. 18 až r. 20)

Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a
dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A,
346A, 347A, 34XA) - /391A/

Ostatné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A,
35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A,
382A, 385A, 398A) - /391A/

21B.IV. Finančný majetok
r. 22 + r. 23

22B.IV.1. Peniaze a účty v bankách
(211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)

23Ostatné finančné účty (251, 252, 253,
256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/

2.

MF SR č. 18008/2014

UZMUJv14_2

12Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok (22XA)

3.

DIČ IČOSúvaha
Úč MÚJ 1 - 01

8868 5986

29519 8585

2120515056 50881337

44493 14576

44493 14576

14974 5991

858529519

6106 5
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Bežné účtovné obdobie

3

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Číslo
riadku

c

29

30

31

32

33

34

35

36

37

2.

A.I.1.

A.III.

B.

B.I.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky   r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 +
r. 43 + r. 44 + r. 45

Dlhodobé bankové úvery
(461A, 46XA)

39
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
(316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326,
32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)

2.

3.

B.IV.1.

41

24

40

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 25 + r. 34

27

Základné imanie
r. 27 + r. 28

28

26

25

UZMUJv14_3

Vlastné imanie
r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33

A.

A.I.

Základné imanie a zmeny základného
imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

Kapitálové fondy
(412, 413, 417, 418)

A.II.

Oceňovacie rozdiely
(+/- 415, 416)

A.V.

Fondy zo zisku
(421, 422, 423, 427, 42X)

A.IV.

Nerozdelený zisk alebo neuhradená
strata minulých rokov (428, /-/429)

A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 +
r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a
úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A,
472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A,
479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)

Dlhodobé rezervy
(451A, 459A, 45XA)

38B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv,
úverov a výpomoci   súčet (r. 39 až r. 42)

Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A,
343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)

Záväzky voči zamestnancom a
zo sociálneho poistenia
(331, 333, 336A, 33X, 479A)

4.
42

Ostatné krátkodobé záväzky
(364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A,
379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A,
474A, 478A, 479A, 47XA)

43B.V. Krátkodobé rezervy
(323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)

44B.VI. Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

45Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

MF SR č. 18008/2014

B.II.

B.III.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč MÚJ 1 - 01

858125409

13089 -3495

2120515056 50881337

599519084

903813

1457644493

840425274

224224

50005000

74 5028

5000 5000

4699 131

4266771

19688 2342

135 177
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03

Tržby z predaja tovaru
(604, 607)

04

05

06

Aktivácia
(účtová skupina 62)

07

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

17

18

19Pridaná hodnota   (r. 02 - r. 09) + (r. 03 +
r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)

20

21

22

Výnosy z finančnej činnosti spolu
súčet (r. 21 až r. 26)

23

24

02

01

II.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
(665)

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)

Výnosové úroky
(662)

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

UZMUJv14_4

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Číslo
riadku

c

Text

b

Ozna-
čenie

a

I.

III.

IV.

V.

VI.

* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 02 až r. 07)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601, 602, 606)

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

C.

*

A.

B.

Náklady na hospodársku činnosť spolu
súčet (r. 09 až r. 17)

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503, (+/-) 505A)

Služby
(účtová skupina 51)

Osobné náklady
(účtová skupina 52)

D.

Dane a poplatky
(účtová skupina 53)

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, (+/-) 553)

F.

Opravné položky k pohľadávkam
(+/- 547)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)

G.

H.

I.

**

*

*

VII.

VIII.

IX.

X.

25

26

Kurzové zisky
(663)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti
(668)

XI.

XII.

MF SR č. 18008/2014

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč MÚJ 2 - 01

2757356833

882312612

4

2120515056 50881337

56833 27548

4

181

366

25

-3425

242

16726

40107 30998

573929519

27072 21809
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29

Predané cenné papiere a podiely
(561)

30

31

32

Nákladové úroky
(562)

33

Kurzové straty
(563)

34

35

28

27

K.

UZMUJv14_5

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Číslo
riadku

c

Text

b

Ozna-
čenie

a

J.

L.

M.

N.

O.

* Náklady na finančnú činnosť spolu
súčet (r. 28 až r. 33)

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

** Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti   (+/-) (r. 20 - r. 27)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením
(+/-) (r. 18 + r. 34)

**

36

37

P. Daň z príjmov
(591, 595)

38

Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/-) (596)

***
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
(+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)

MF SR č. 18008/2014

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč MÚJ 2 - 01

-349516633

3544

2120515056 50881337

7097

-349513089

1 1

6996

-70-93



IČO 5 0 8 8 1 3 3 7 DIČ 2 1 2 0 5 1 5 0 5 6Poznámky Úč MÚJ 3-01

Čl. I Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Čl. I (1) , (3) Všeobecné údaje

Služby Slovensko.Digital, s.r.o.
Čl. I (1) Obchodné meno účtovnej jednotky:

Sídlo:
Staré grunty 18, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Čl. I (3) Priemerný počet zamestnancov:
1

Čl. I (2) Údaje o konsolidovanom celku

Čl I (2) a) Obchod. meno a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotliek konsolidovaného celku,
ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

Obchod. meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

Čl. I (2) b) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

Áno Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

Áno Nie

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná uzávierka je zostavená za splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno Nie

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky Ocenenie majetku a záväzkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok Obstarávacia cena

Dlhodobý hmotný majetok Obstarávacia cena

Dlhodobý finančný majetok Menovitá hodnota

Zásoby Obstarávacia cena

Pohľadávky Menovitá hodnota

Krátkodobý finančný majetok Menovitá hodnota

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov

Derivátové operácie
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Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok
zásob)

iným spôsobom:

metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

spôsobom B účtovania zásob

spôsobom A účtovania zásob

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok zásob)

Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Dlhodobý nehmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci plat. zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Čl. II (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny
Hodnota vplyvu na prísl.

zložku bilancie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (5) Informácie o dotáciách a ich ocenenie v účtovníctve

Čl. II (5) Informácie o dotáciách

Dotácia Ocenenie Výška dotácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (6) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v
bežnom účtovnom období

Čl. II (6) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
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Popis významnej chyby
Vplyv na nerozdelený zisk

minulých rokov
Vplyv na neuhradenú stratu

minulých rokov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (6) Informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v
bežnom účtovnom období

Čl. II (6) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby
Vplyv na výsledok hospodárenia v

BO

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Čl. III (1) Náklady/výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Čl. III (1) Náklady/výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Náklady / Výnosy Hodnota Dôvod vzniku

Výnosy z predaja podniku

Výnosy z predaja časti podniku

Náklady z predaja podniku

Náklady z predaja časti podniku

Škody z dôvodu živelných pohrôm

Čl. III (5) c) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov
spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Čl. III (5) c) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky

Názov položky Hlavné podmienky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) a) Informácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe,
ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky

Čl. III (6) a) Informácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie

Názov položky Hodnota

Spolu

Čl. III (6) b) 1. Informácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov – možná
povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti

Čl. III (6) b) 1. Informácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov, ktorými sa rozumie možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti

Názov položky Hodnota

Spolu

Čl. III (6) b) 2. Informácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov – existujúca
povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe

Čl. III (6) b) Informácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov, ktorými sa rozumie existujúca povinnosť, ktorá vznikla
ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe
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Názov položky Hodnota

Spolu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) c) Opis významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov

Čl. III (6) c) Opis významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) d) Informácie o celkovej sume významných finančných povinností a významných
podmienených záväzkov voči dcérskej účt. jednotke a účt. jednotke s podstatným vplyvom

Čl. III (6) d) Informácie o celkovej sume významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov voči dcérskej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke s
podstatným vplyvom

Názov položky Hodnota

Spolu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) e) Opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových
programov pre zamestnancov

Čl. III (6) e) Opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov

Čl. III (7) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo
poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach

ČL. III (7) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza aj náhrada za túto
činnosť v akejkoľvek forme:

Podnik zároveň vykonáva aj iné činnosti

Áno Nie
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